
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

Sidste søndag  
efter helligtrekonger

Søndag den 2. februar

Kl. 9.00
Fromesse  

med nadver
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Søndag septuagesima
Søndag den 9. februar

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
Tirsdag den 11. februar Kl. 17.00

Børnegudstjeneste 
med spisning

LCJ

---

Søndag seksagesima
Søndag den 16. februar

Kl. 9.00
Fromesse  

med nadver
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Fastelavnssøndag
Søndag den 23. februar

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse med 

kirkekaffe
LCJ

1. søndag i fasten
Søndag den 1. marts

Kl. 9.00
Fromesse  

med nadver
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

2. søndag i fasten
Søndag den 8. marts

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
Efter gudstjenesterne 
indsamling til Folke-
kirkens Nødhjælp

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

3. søndag i fasten
Søndag 15. marts

Kl. 9.00
Fromesse  

med nadver
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Midfaste
Søndag den 22. marts

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
Mariæ bebudelsesdag
Søndag den 29. marts

Kl. 9.00
Fromesse  

med nadver
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Palmesøndag
Søndag den 5. april

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser
LCJ = Laura Cæcilie Jessen

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.

Nylars sogn
www.nylarskirke.dk

Menighedsrådsformand
Birgitte Ekstrøm
Tlf.: 23 96 60 57 
E-mail: b.eks@icloud.com

Graver
Jørn Pedersen
Tlf.: 61 19 86 66
E-mail: havblink@gmail.com

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

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

Kirkebil: Kirkebilen kører til alle gudstjenester og er gratis.  
Bilen skal helst bestilles dagen i forvejen på tlf.: 70 25 25 25.

Husk at bestille en returvogn!
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Fra Stenbrudsgudstjenesten.
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Hilsen fra ny kirkesanger

Denne gang får vores nye  
kirkesanger Zanna Pauck ordet:

Det var med stor glæde, jeg til-
trådte stillingen som kirkesanger 
ved Vestermarie og Nylars Kir-
ker den 15. november, kun tre 
måneder efter jeg flyttede hjem 
til Bornholm igen efter 27 år på 
Sjælland. Jeg har sunget i kirker i 
København i mange år, og jeg vid-
ste ikke rigtig, hvilke muligheder 
der var for at blive kirkesanger 
her på Bornholm, men det var en 
drøm, jeg havde. Så da jeg op-
dagede stillingsopslaget i avisen, 
tog jeg chancen og søgte jobbet 
og håbede på det bedste!
Jeg er meget glad for, at jeg er 
blevet ansat, og det har været 
en fornøjelse at begynde lige op 
til advent og jul, hvor der er så 
mange fine salmer, der skal syn-
ges, og hvor der er rig lejlighed 
til at hilse på menigheden ved de 
mange gudstjenester i december. 
Jeg føler mig utrolig godt modta-
get og meget velkommen, så det 
vil jeg gerne sige tak for.
Jeg har stort set altid arbejdet 
som kirkesanger, faktisk begyndte 
jeg allerede som 12-årig i Sct. Ni-

kolaj kirkes børnekor i Rønne, og 
som årene er gået, har jeg sunget 
både som fastansat og som vikar 
i mange kirker i København. Jeg 
har altid holdt meget af at synge 
salmer, og jeg glædes stadig over 
at genopdage en salme, jeg ikke 
har sunget i mange år, eller lære 
en ny en af slagsen – der er stadig 
salmer, jeg ikke kender. Der fin-
des salmer til enhver lejlighed og 
til ethvert humør, der er glædes-
salmer og inderlige salmer, salmer 
til håb og trøst og ikke mindst til 
eftertænksomhed. Og selvom jeg 
har sunget til et utal af højmesser, 
bryllupper og begravelser, kan jeg 
stadig blive rørt, når en salme-
tekst eller en strofe rammer mig 
midt i en stemning, om det så er 
af glæde eller sorg, og uanset om 
jeg har sunget den mange gange 
før. 
Med ansættelsen i Vestermarie 
og Nylars har mit virke som kir-
kesanger fået en ny dimension, 
fordi jeg nu står nede på gulvet 
og synger sammen med menig-
heden. Det har jeg ikke prøvet før. 
Jeg er vant til at stå på pulpituret 
ved siden af organisten. Det er 
meget berigende og nærværende 

at synge ud mod og med menig-
heden i stedet for at stå tilbage-
trukket oppe på pulpituret. Jeg 
kan høre, at I synger med, når I 
kender salmerne, og jeg glæder 
mig meget til at synge kirkeårets 
salmer sammen med jer i forhå-
bentligt mange år fremover. 
Endnu en gang tak for jeres ven-
lige modtagelse i menighederne.

- kirkesanger Zanna Pauck

Zanna Pauck



Ny menighedsrådsformand i Nylars
Menighedsrådet i Nylars har på mødet den 12. no-
vember 2019 ændret på konstitueringen, så Birgitte 
Ekstrøm er valgt som formand, og Ellen Andersen er 
valgt som næstformand. Kirkeværge er fortsat Birgitte 
Ekstrøm. Dette trådte i kraft den 1. december 2019 og 
gælder frem til det kommende valg til menighedsråd 
i efteråret 2020.

Birgitte skriver:

Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår. Tak til 
menighedsråd for valget til formand. Tak til Ellen An-
dersen for syv fantastiske år som formand.
Vi skal i det kommende år planlægge og afvikle valg 
til en ny fireårig periode i menighedsrådet. Der er ori-
enteringsmøde den 12. maj og valgforsamling den 15. 

september. Jeg håber, at mange møder op og viser 
interesse, så vi i sognet fortsat kan have en god og 
velfungerende kirke.

Med venlig hilsen formand Birgitte Ekstrøm

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkom-
men og øver hver mandag kl. 16.30-17.30 i sog-
negården i Vestermarie. Har du lyst til sang, så 
kontakt Else Kofoed på tlf. 40 98 72 69. 

KFUM og KFUKs ungdomsklub 

Spil, leg og hygge for alle mellem 13 og 19 år.
Hver fredag kl. 19.-21.30 i foreningshuset  
Vestermarie Skole – indgang fra skolegården.

Vil du vide mere, 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.

De ni læsninger i Vestermarie
Midt i december var der de ni læsninger i Vestermarie 
– rideklubben kom forbi og hilste efter gudstjenesten, 
og bagefter var der kirkefrokost for alle i sognegården.

Nytårsparole i Vestermarie
Søndag den 5. januar afholdt kirken samt foreninger-
ne i Vestermarie den årlige nytårsparole i samarbej-
de med DDS-spejderne. Fanerne blev båret fra For-
eningshuset i høj sol til kirken, der blev næsten fuld. 
Efter helligtrekonger-gudstjenesten gik alle i samlet 
trop til Foreningshuset igen, hvor der blev sunget, le-
get og drukket kaffe, og spejderne modtog deres års-
mærker. (Jeanne Cordua)

Menighedsrådsvalg 2020
Der er menighedsrådsvalg i 2020 i alle landets sogne 
– og altså også i Vestermarie og Nylars. Hvis du har 
lyst til at være med til at præge kirkelivet i sognene og 
bære en del af det fælles ansvar de næste fire år, kan 
du kontakte en af menighedsrådsformændene, præ-
sten eller møde op til et menighedsrådsmøde. Der er 
orienteringsmøder den 12. maj og valgforsamling den 
15. september. Mere info følger i næste kirkeblad.

Ellen Andersen og Birgitte Ekstrøm



Onsdag den 5. februar kl. 19.00-21.00

Sangaften i sognegården
Sognegården, Vestermarievej 41
Velkommen til højskolesangaften i sognegården. Jo-
hannes Aakjær Steenbuch er sangvært, og Sanglær-
kerne synger for. Der bydes på kaffe og brød. Alle er 
velkomne!

Lørdag den 8. februar kl. 9.30-11.30

Familielegestue
Sognegården, Vestermarievej 41
Hygge og leg for børn og voksne fra alle egne af sog-
nene. Der bydes på forfriskninger og kaffe. Kom, som 
I er, og som det passer! Ansvarlig: Benthe Mortensen, 
tlf. 51 26 27 64

Mandag den 10. februar kl. 14.00-16.00

Foredrag om forfulgte kristne
Sognegården, Vestermarievej 41
Vi får besøg af generalsekretær i organisationen Åbne 
Døre, René Ottesen, der vil fortælle om Åbne Døres 
arbejde for at hjælpe forfulgte kristne rundt om i ver-
den.
Arrangementet er gratis, men der er mulighed for at 
give en gave til Åbne Døre. Alle er velkomne.

Tirsdag den 11. februar kl. 17.00-19.00

Børnegudstjeneste med spisning
Vestermarie Kirke / Sognegården
Alle børn og deres familier er velkomne til fyraftens-
gudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer cir-
ka en halv time, hvorefter der er gratis, børnevenlig 
fællesspisning i sognegården. Ingen tilmelding, kom 
bare!

Torsdag den 20. februar kl. 17.00-17.30

Bibelrefleksion og søndagssalmer
Nylars Kirke
Som et nyt forsøg vil der et par eftermiddage i foråret 
være mulighed for at mødes i Nylars Kirke og forbe-
rede sig til søndagens gudstjeneste ved sammen at 
læse søndagens bibeltekster, reflektere over dem og 
synge et par af søndagens salmer. Refleksionen ledes 
af sognepræst Cæcilie Jessen. Alle er velkomne.

Torsdag den 5. marts kl. 19.00-21.00

Samtalesalon om livets store 
spørgsmål: Livets begyndelse
Sognegården, Vestermarievej 41
Velkommen til samtalesalon i sognegården om et af 
livets store spørgsmål: Livets begyndelse. Vi får be-
søg af jordemoder Tina L.H. Gregersen, der vil for-
tælle om sit arbejde og om hvad der er på spil i det. 
Sognepræst Cæcilie Jessen vil komme med input om 
kristendommens syn på spørgsmålet, og der vil være 
rig mulighed for samtale. Der bydes på kaffe og brød 
undervejs. Alle er velkomne.

Søndag den 8. marts kl. 11.30

Sogneindsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp
Sognegården, Vestermarievej 41
Efter gudstjenesterne samles alle indsamlere i sog-
negården til en kop kaffe, hvorefter alle sendes ud på 
deres ruter. Tilmeld dig på www.noedhjaelp.dk eller 
ved henvendelse til sognepræst Cæcilie Jessen – eller 
mød op på dagen.

Lørdag den 14. marts kl. 9.30-11.30

Familielegestue
Sognegården, Vestermarievej 41
Se omtale 8. februar.

Torsdag den 26. marts kl. 17.00-17.30

Bibelrefleksion og søndagssalmer
Nylars Kirke
Se omtale af arrangementet den 20. februar.

Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste  
og spisning
Nylars Kirke / Samlingshuset
Efter gudstjenesten i Nylars Kirke er der, traditionen 
tro, fællesspisning i Samlingshuset med lam og så vi-
dere. Alle er velkomne!
Tilmelding senest søndag den 29. marts til formand 
Birgitte Ekstrøm på tlf. 23 96 60 57 eller e-mail b.eks@
icloud.com.

KOMMENDE ARRANGEMENTER


