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Det er forskelligt, hvordan man har det med 

strikkeopskrifter – har man aldrig haft et par pin-

de i hånden før, er det ren volapyk – er man en 

erfaren strikker, er sproget om ret og vrang vel-

kendt, og en ny opskrift er en ny dør ind til hånd-

arbejdsglæde og børn eller børnebørn, der bliver 

glade for gaven. 

For et par måneder siden havde vi i Nylars Kirke 

besøg af musikeren Mikael Andreasen fra musik-

projektet Kloster, og den aften var der også 

strikkeri på spil. For digteren Simon Grotrian 

havde skrevet de salmer, 

som Mikael sang. Og noget 

af det virkede måske umid-

delbart nærmest uforståeligt 

– og så alligevel gled nogle 

af ordene måske ind, i hjerte 

og i hjerne, båret af toner. Et 

af digtene – en af salmerne – 

lød sådan her: 

Herre, slå en maske op 

i livets narrespil 

jeg må dække sjæl og krop 

med noget, der er til. 

Herre, strik lidt mindre vrang 

i mørkets rosensal 

jeg blev taget med en tang 

nu er jeg blevet gal. 

Atter skal jeg hænge i  

mig selv som en balkon 

fugleengle gled forbi  

med verden i facon. 

Herre, når jeg lander fra 

planeten, som du gav 

vil du tage masken af 

som stenen på en grav. 

Solen bobler som en bæk 

tallerkenrækkens styrt 

da jeg kender højdeskræk 

så knyt min efterbyrd. 

Herre, da dit strikketøj 

gik op i bål og brand 

var det verdens sjæl, der fløj 

du redder den i land. 

Fra digtsamlingen Ravnekost og 

slagere (Gyldendal 2017) 

Simon Grotrian skriver 

meget om Kristus – men 

i et overraskende og un-

derligt nyt sprog, nogle 

gange med helt nye ord. 

Hvis man ikke løber væk 

ved første møde med det 

mærkelige, er der nye 

erfaringer at gøre sig om 

troen og livet og Gud og 

mennesker. 

Når vi prøver at sige no-

get om tro, ender det 

ofte lidt mærkeligt – som 

om det enten er for simpelt eller alt for kompli-

ceret at sige – eller begge dele på en gang. Som 

om det er helt strikket sammen. Så kan vi låne 

poesien og musikken – eller bare lægge os ned i 

græsset og lytte til sommeren – og til Gud og til 

hinanden. 

God sommer og Guds fred, 

sognepræst Cæcilie Jessen 

KIRKEBLAD Vestermarie 

Nylars 

Herrens strikketøj 

Billede fra koncerten den 10. april. 



Løvfrøen på påskebesøg 
Fredag før påske var børnene fra Løvfrøen og dag-

plejerne fra området på besøg i Nylars Kirke for at 

høre om den kristne påske.  

De fortalte med på historien om palmesøndag ved 

at vifte med 

bambusgre-

ne fra præ-

steboligens 

have og råbe 

”Hosianna!”, 

da en Jesus-

bamse kom 

ridende ind 

på æslet fra 

S h r e k -

filmen.  

Og så gjorde 

de store øjne, da de hørte om Jesus, der via kor-

set bliver sendt ned til dødsriget, hvor monsteret 

Døden holdt en masse mennesker fanget – og så 

kæmper han mod det og vinder! En af de små be-

mærkede efterfølgende, da de så krucifikset ved 

alteret: ”Se, han har et sår! Det må han have 

fået, da han kæmpede med Dødsmonstret...”.  

(LCJ) 

 

Legestue fortsætter til 

efteråret 
Har man små børn, er det godt at kunne mø-

des med andre børnefamilier – og det har alle 

børnefamilier i Vestermarie, Nylars, Arnager 

og Lobbæk haft mulighed for det sidste år, hvor 

kirkerne har budt på åben legestue i sognegården 

en lørdag om måneden.  

Det er så hyggeligt, at vi fortsætter til efteråret – 

hvis du har gode idéer til aktiviteter i legestuen 

eller ønsker at bidrage med en pose boller, kan du 

kontakte sognegårdsansvarlig Benthe Mortensen 

på tlf. 51 26 27 64.   (LCJ) 

 

Menighedsmøde i  

Vestermarie 
Vestermarie Menighedsråd holdt det årlige menig-

hedsmøde efter gudstjenesten søndag den 5. maj. 

Efter en god frokost fortalte menighedsrådsfor-

mand Arne V. Hansen om årets aktiviteter. Sogne-

gården er på plads og benyttes til nye aktiviteter, 

for eksempel lørdagslegestuen. Han nævnte også 

nogle af tiltagene i kirke og på kirkegård. 

Kasserer Svend Aage Kristoffersen lagde i sin gen-

nemgang af regnskab 2018 vægt på, at meget af 

budgettet bruges på mursten – vi ønsker fremover 

at bruge flere penge på aktiviteter i kirken og ud 

fra kirken.  

Sognepræst Cæcilie Jessen talte om, hvordan kir-

ken er for alle i sognet. Søndagsgudstjenesten er 

menighedens udgangspunkt og store festdag – 

men kirken fyldes på andre dage af dåbsfamilier, 

brudepar, begravelsesfølger, turister og alle muli-

ge andre, der også er en del af menigheden. 

Under drøftelsen kom der forslag om spaghetti-

gudstjenester på en hverdagsaften, og der kom 

forslag om en samtalesalon, hvor deltagerne i 

grupper kan drøfte nogle af livets store spørgsmål 

efter et oplæg af Cæcilie. 

Tak til dem, der deltog i menighedsmødet og var 

aktive i drøftelserne.     (SAaK + LCJ) 

Forkortet – den fulde udgave af teksten kan ses på 

www.vestermariekirke.dk eller www.facebook.com/

vestermarienylarsker 

 

Forskønnelser ved  

Nylars Kirke 
Nylarsker Menighedsråd har arvet nogle penge 

efter Svend Dam Ipsen. Disse penge, har vi i me-

nighedsrådet vedtaget, skal bruges til at få belyst 

vores smukke rundkirke om aftenen. 

Endvidere har vi købt et af de smukke bord-bænke

-sæt fra Østerlars Savværk. Dette sæt får navnet 

”Ipsens bænk” og bliver sat op uden for kirkegår-

den, så man kan se både kirke og Ipsens gamle 

ejendom ”Kirkely”.    (EA) 

 



Fælles pinsegudstjeneste i Kyllingemoderen 
2. pinsedag, mandag d. 10. juni kl. 10.30 

Kyllingemoderen 

Traditionen tro henlægges menighedernes gudstje-

neste på anden pinsedag til Kyllingemoderen. De 

fleste menigheder på Bornholm deltager, der med-

virker musikere og kor fra hele øen, og tidligere bi-

skop i Aarhus Kjeld Holm prædiker. Medbring mad-

kurv til efterfølgende kirke-picnic i skoven.  

Kontakt menighedsrådsformænd for samkørsel. 

Nylars: Udflugt for 65+  
Onsdag d. 12. juni kl. 14-20 

Alle sognebørn, som er fyldt eller fylder 65 i år + 

evt. ledsager, inviteres på udflugt. Vi drikker kaffe 

på Rønne Vandrerhjem kl. 14. Evt. en gåtur i områ-

det, inden vi kører til Metodistkirken i Østergade, 

Rønne, hvor vi mødes kl. 16. Kl. 18 er der fælles-

spisning i Nylars Samlingshus. Drikkevarer for egen 

regning. 

Tilmelding til menighedsrådsformand Ellen Andersen 

senest d. 5. juni. Her vil vi gerne vide, om man kø-

rer selv, kan have nogen med eller har brug for kø-

relejlighed. 

Nylars: Udflugt med Borgerforeningen 
Lørdag d. 6. juli kl. 14 

Vi får en rundvisning på Forsvarsmuseet i Rønne kl. 

14. Borgerforeningen betaler entré og rundvisning, 

og menighedsrådet er vært ved kaffe/te og kage. 

Evt. samkørsel fra Samlingshuset kl. 13.30. 

Friluftsgudstjeneste i Arnager  
Onsdag den 10. juli kl. 19.30 

Arnager Havn 

Friluftsgudstjeneste ved Arnager Havn med musike-

re fra ”Folk og fæ”. Medbring selv en klapstol eller 

et tæppe og eventuelt en kande kirkekaffe.  

I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten til Ny-

lars Kirke. 

For at finde gudstjenesten: Kør ned til parkerings-

pladsen på Arnager Havn, og gå til højre til græs-

pletten nær vandet — vi holder gudstjeneste ved  

korset. 

 

Friluftsgudstjeneste i Bjergebakkebrudet 

I sensommeren vil der blive holdt gudstjeneste i 

Bjergebakkebrudet i Vestermarie Sogn. Mere info 

med dato og tid følger i kirkeblad, på hjemmesider-

ne og på sognenes Facebook-side. 

 

 

Faste arrangementer 

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie holder sommerpause i juni og 

juli. Vil du være med efter sommerferien, så  

kontakt Else Kofoed på tlf. 40 98 72 69. 

KFUM og KFUK’s ungdomsklub 

Ungdomsklubben holder sommerpause i juni og juli. 

Vil du høre om, hvornår den begynder igen, så  

kontakt Philip Kofoed på tlf. 20 40 06 19. 

 

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn og unge 

fra 1. klasse og op. Vi mødes torsdage. 

Se mere på www.dds-vestermarie.dk. 

Kommende arrangementer 

Pinseskildring af Niels Skovgaard i Immanuelskirken på Frederiksberg. 



 Vestermarie Kirke Nylars Kirke 

Søndag den 2. juni 

6. søndag efter påske 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Søndag den 9. juni 

Pinsedag 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Mandag den 10. juni 

Anden pinsedag 

Fællesgudstjeneste i  

Kyllingemoderen kl. 10.30 

Fællesgudstjeneste i  

Kyllingemoderen kl. 10.30 

Søndag den 16. juni 

Treenigheds-søndag 

(Trinitatis) 

Fromesse kl. 9.00 

ved HRN 

Højmesse kl. 10.30 

ved HRN 

Søndag den 23. juni  

1. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Lørdag den 29. juni  

 

— Dåbsgudstjeneste  

kl. 11.00  

ved LCJ 

Søndag den 30. juni 

2. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag den 7. juli 

3. søndag efter trinitatis 

Højmesse med dåb 

kl. 10.30 

ved LCJ 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Onsdag den 10. juli 

 

— Friluftsgudstjeneste ved 

Arnager Havn 

kl. 19.30 

ved LCJ 

Søndag den 14. juli 

4. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Søndag d. 21. juli 

5. søndag efter trinitatis 

Højmesse kl. 10.30 

ved TFC 

Fromesse kl. 9.00 

ved HRN 

Søndag den 28. juli 

6. søndag efter trinitatis 

Fromesse kl. 9.00 

ved LCJ 

Højmesse kl. 10.30 

ved LCJ 

Gudstjenesteliste 

Kontakt 

Sognepræst 

Laura Cæcilie Jessen 

Vestermarie-Nylars Kirkekontor 

Vestermarievej 41, Vestermarie 

3700 Rønne 

Tlf.: 56 99 90 03 

E-mail: lcj@km.dk 

Kontakt præsten for samtale,  

hjemmebesøg eller kirkelige handlinger. 

Træffes bedst, men ikke udelukkende  

ons-fre kl. 10-12. 

Nylars Sogn 

www.nylarskirke.dk 

Menighedsrådsformand 

Ellen Andersen 

Tlf.: 23 98 68 44 

E-mail: ellen.nylars@gmail.com 

Graver 

Jørn Pedersen 

Tlf.: 61 19 86 66 

E-mail: havblink@gmail.com 

 

www.facebook.com/vestermarienylarsker 

Vestermarie Sogn 

www.vestermariekirke.dk 

Menighedsrådsformand 

Arne V. Hansen 

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93 

E-mail: arne.v@hansen.mail.dk 

Graver 

Carsten Munk 

Tlf.: 56 99 94 10 

E-mail:  

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

LCJ = Laura Cæcilie Jessen 

HRN = Henriette Ry Nielsen 

TFC = Trine-Amalie Fog Christiansen 
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Kirkebil 
Kirkebilen kører til alle  

gudstjenester og er gratis. 

Bilen skal helst bestilles 

dagen i forvejen  

på  tlf.: 70 25 25 25. 

Sognegård Henvendelser vedr. brug og leje af sognegården (Vestermarievej 41) rettes til Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64. 


