
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

1. s. i advent
Søndag den 1. december

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste og 
juletræstænding

LCJ
2. s. i advent

Søndag den 8. december
Kl. 9.00

Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger  

+ kirkekaffe
LCJ

3. s. i advent
Søndag den 15. december

Kl. 10.30
De ni læsninger 
+ kirkefrokost

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

4. s. i advent
Søndag den 22. december

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
Juleaften

Tirsdag den 24. december
Kl. 16.00

Gudstjeneste
Kom og hør  

koret fra 15.30
LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste

LCJ
Kl. 23.30

Midnatsgudstj.
LCJ

Julemorgen
Onsdag den 25. december

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
Sankt stefansdag

Torsdag den 26. december
Se Nylars Kirke Kl. 10.30

Fællesgudstj.
LCJ

Julesøndag
Søndag den 29. december

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
Nytårsdag

Onsdag den 1. januar
Kl. 14.00

Gudstjeneste + 
kransekage

LCJ

Kl. 16.00
Gudstjeneste + 

kransekage
LCJ

Helligtrekongerssøndag
Søndag den 5. januar

Kl. 14.00
Gudstjeneste 
(nytårsparole)

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

1. s. e. helligtrekonger
Søndag den 12. januar

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
2. s. e. helligtrekonger
Søndag den 19. januar

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
3. s. e. helligtrekonger
Søndag den 26. januar

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ
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
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

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.

A
bs

al
on

D
es

ig
n

xx
xx

xx

Fra Stenbrudsgudstjenesten.
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Vestermarie
Nylars

Konfirmander, kirkesangere og en åben dør

I den tid, bladet her ligger på 
køkkenbordet eller hænger på 
køleskabet, når vi gennem en hel 
række begivenheder og stemnin-
ger: Fra den forventningsfulde 
advent over julens eksplosion af 
englesang midt i mørket – til ja-
nuars meget rolige mørke og kul-
de, hvor vi slår mave, finder os 
selv og hinanden igen og måske 
kryber lidt sammen, mens vi ven-
ter på, at det igen bliver forår.
For en enkelt gangs skyld vil jeg 
gemme den teologiske refleksion 
til prædikestolen og i stedet skri-
ve lidt om nyheder og begivenhe-
der i de to menigheder.
Konfirmandundervisningen for 
Nylars og Vestermarie begyndte 
i september med syv konfirman-
der, der alle gerne vil konfirmeres 
sammen i Vestermarie Kirke. Jeg 
tænker over, om det mon er sket 
før i nyere tid (konfirmationen, 
som vi kender den, blev jo først 
indført engang i 1700-tallet), at 
der ikke har været konfirmander 
i Nylars Kirke? Det gør mig nu 
ikke bekymret for sognets frem-
tid. Der bliver fortsat både født 
og døbt børn i sognet – ganske 
mange denne sommer, sågar – og 

det betyder, at vi i Nylars i 2020 
kan holde en almindelig højmesse 
Kristi himmelfartsdag. Dét er da 
også værd at glæde sig til.
For tiden er konfirmandundervis-
ningen rykket til Aakirkeby, hvor 
jeg underviser alle konfirman-
derne fra Nylars, Vestermarie og 
Aaker sammen – med god hjælp 
fra organist og kirkesanger i 
Aaker. Det bliver sådan, indtil der 
kommer en ny præst i Aaker-Pe-
dersker, hvilket forhåbentligt sker 
i det nye år.
I skrivende stund er menigheds-
rådene i Vestermarie og Nylars i 
gang med at finde en ny, fælles 
kirkesanger - og når bladet kom-
mer, har I måske allerede mødt 
vedkommende! Læs mere om af-
skeden med vores to tidligere kir-
kesangere inde i bladet.
På det seneste har vi holdt to 
særlige gudstjenester: En børne-
gudstjeneste i Nylars og en nad-
vergudstjeneste på en onsdag i 
Vestermarie med rytmiske sal-
mer fra hele verden, ledt af ko-
ret Sanglærkerne. Det er en stor 
fornøjelse som præst at få lov at 
prøve kræfter med evangeliet i 
børnehøjde – og på en helt almin-

delig hverdagsaften at eksperi-
mentere lidt med gudstjenestens 
lyd og form.
Der var masser af plads til begge 
gudstjenester – så kom og vær 
med, næste gang der sker noget 
i kirkens fællesskab: Syng en sal-
me, bed en bøn, hør om Gud og 
hans barmhjertighed. Døren er 
åben – kom bare ind.
Jeg ønsker alle i Nylars og Vester-
marie Sogne en glædelig og vel-
signet advents-, jule- og januar-
tid. Ære være Gud i det højeste 
og fred på jorden, i mennesker 
Guds velbehag!

- sognepræst Cæcilie Jessen

Paul Gauguin - Nuit de Noël - 1894.



Afsked med kirkesanger
Ved høstgudstjenesten i Nylars tog vi afsked med vo-
res kirkesanger gennem 28 år, Ulla Pauch, med tak 
for mange års trofast tjeneste. Da også kirkesanger i 
Vestermarie, Jannie Christensen, har sagt op – også 
tak til hende for tiden med os – er menighedsrådene 
i Nylars og Vestermarie i skrivende stund ved at finde 
en ny kirkesanger, der kan synge i begge kirker. Vi kan 
forhåbentligt præsentere den ny kirkesanger i næste 
blad. Indtil da glæder vi os over, at afløser Bente Pe-
dersen leder os trygt i sangen.

Vestermarie i sommerfuglepark
Sammen med borgerforeningen var Vestermarie Kirke 
på udflugt til Sommerfugleparken og Værftet i Nexø 
med afslutning i Svaneke Kirke. Tak for en god tur.

Giftfri kirkegård
Sommeren har været god – i hvert fald for ukrudt. 
Regn og sol har fået det til at gro godt, og det har 
været en konstant kamp mellem graver og ukrudt. 
I år har vi dog slet ikke grebet til ukrudtsmidler. Vi 
har i stedet slidt to skuffejern, en rive og flere par 
arbejdshandsker ud. Uden gift kommer vi lidt bagud 
med renholdelsen på et par af gangene – men vi har 
fået mange positive tilkendegivelser for vores arbejde. 
Vi vil gerne være miljørigtige på kirkegården, og jeg 
synes, vi kan være stolte af resultatet.

Jørn Pedersen, graver, Nylars

Tak for høsten
Ved høstgudstjenesterne i september blev der takket 
for høsten med smukt oppyntede kirker.

Børnegudstjeneste i Nylars
Ved børnegudstjenesten i Nylars hørte børnene om en 
lam mand og et hul i taget – og bagefter fik vi en flot 
frugtkone i våbenhuset.



Søndag den 1. december kl. 14.00

Gudstjeneste og juletræstænding
Nylars Kirke og Samlingshuset
Vi begynder med gudstjeneste i Nylars Kirke. Derefter 
tændes juletræet ved Samlingshuset, og vi samles til 
gløgg og æbleskiver indenfor. Alle er velkomne.

Fredag den 6. december kl. 10.00

Krybbespil med Løvfrøen
Nylars Kirke
Børnehaven Løvfrøen vil, dirigeret af sognepræsten, 
opføre fortællingen om, hvordan Jesus-barnet blev 
født i en krybbe julenat.
Alle børn og barnlige sjæle fra sognene er velkomne 
— dagplejerne og hjemmegående forældre er særligt 
velkomne!

Søndag den 8. december kl. 10.30

De ni læsninger i Nylars
Nylars Kirke
Med Nylarskorets hjælp vil vi blive ledt gennem den 
kristne grundfortælling fra skabelsen til Jesu fødsel og 
ud i fremtiden — gennem musik og læsninger.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Lørdag den 14. december kl. 9.30-11.30

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

Søndag den 15. december kl. 10.30

De ni læsninger i Vestermarie
Vestermarie Kirke / Sognegården
Sanglærkerne leder os gennem den kristne grund-for-
tælling fra skabelsen til Jesu fødsel og ud i fremtiden 
— gennem musik og læsninger.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en 
julefrokost i sognegården, hvor alle er velkomne til 
hygge og fællesskab.

Onsdag den 1. januar kl. 14.00 og 16.00

Nytårsgudstjenester og bobler
Efter nytårsgudstjenesterne, henholdsvis kl. 14 i Ve-
stermarie og kl. 16 i Nylars, bydes der på kransekage 
og bobler og en mulighed for at ønske hinanden godt 
nytår.

Søndag den 5. januar kl. 13.30

Nytårsparole og gudstjeneste
Foreningshuset / Vestermarie Kirke
Der er optog med spejdernes faner fra Foreningshuset 
til kirken kl. 13.30. Når klokken slår 14, er der guds-
tjeneste i Vestermarie Kirke. Efter gudstjenesten går 
vi tilbage til Foreningshuset, hvor der er samvær med 
sang og lidt godt at spise.

Onsdag den 22. januar kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Sted og dagsorden fås ved henvendelse til formanden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

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.


