Gudstjenesteliste

Kontakt

Vestermarie
Kirke

Nylars
Kirke

Palmesøndag
Søndag den 5. april

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Skærtorsdag
Torsdag den 9. april

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 17.00
Gudstjeneste,
spisning v/LCJ

Langfredag
Fredag den 10. april

Kl. 14.00
Musikgudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Påskelørdag
Lørdag den 11. april

Kl. 19.30
Aftengudstjeneste
LCJ

Se Vestermarie Kirke

Påskedag
Søndag den 12. april

Kl. 9.00
Fromesse med
Sanglærkerne
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse med
Nylarskoret
Kirkekaffe
LCJ

Anden påskedag
Mandag den 13. april

Kl. 10.30
Fællesgudstjeneste
LCJ

Se Vestermarie Kirke

Torsdag den 16. april

Kl. 17.00
Børnegudstjeneste
LCJ

Se Vestermarie Kirke

1. søndag efter påske
Søndag den 19. april

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse med dåb
LCJ

Onsdag den 22. april

Kl. 19.30
Rytmisk musikgudstjeneste v/LCJ

Se Vestermarie Kirke

2. søndag efter påske
Søndag den 26. april

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse +kaffe
LCJ

3. søndag efter påske
Søndag den 3. maj

Kl. 9.00
Fromesse v/LCJ

Kl. 10.30
Højmesse v/LCJ

Store bededag
Fredag den 8. maj

Kl. 10.30
Konfirmation v/LCJ

Se Vestermarie Kirke

4. søndag efter påske
Søndag den 10. maj

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

5. søndag efter påske
Søndag den 17. maj

Kl. 9.00
Fromesse v/LCJ

Kl. 10.30
Højmesse v/LCJ

Tlf.: 56 99 94 10

Kristi himmelfarts dag
Torsdag den 21. maj

Se Nylars Kirke

Kl. 10.30
Højmesse v/LCJ

vestermarie.kirkegaard@mail.dk

6. søndag efter påske
Søndag den 24. maj

Kl. 10.30
Højmesse v/LCJ

Kl. 9.00
Fromesse + kaffe
LCJ

Pinsedag
Søndag den 31. maj

Kl. 9.00
Fromesse med
Sanglærkerne
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Anden pinsedag
Mandag den 1. juni

Kl. 10.30
Højmesse v/LCJ

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

Birgitte Ekstrøm
E-mail: b.eks@icloud.com
Jørn Pedersen

Absalon

Menighedsrådsformand

Design 200788

www.nylarskirke.dk

Graver
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

Kl. 9.00
Fromesse v/LCJ

LCJ = Laura Cæcilie Jessen
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!

Laura Cæcilie Jessen

Tlf.: 23 96 60 57

Kl. 10.30
Fælles provstigudstjeneste i Kyllingemoderen
– tag madkurv med!

Trinitatis søndag
Søndag den 7. juni

Sognepræst

Graver
Carsten Munk
E-mail:
Sognegård
Henvendelser vedr. brug og leje af
sognegården (Vestermarievej 41) rettes
til Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
I år er der mulighed for at engagere sig i sin kirke –
tage ansvar for, hvad der sker, hvad der bygges, og
hvad der bruges penge på – for i år er der valg til menighedsrådene. Derfor gives ordet i denne udgave af
kirkebladet for Vestermarie-Nylarsker til menighedsrådsmedlemmer, der har været med de fire sidste år,
som fortæller, hvorfor de er med – og hvorfor der altid
er brug for nye hænder, hjerner og hjerter i menighedsrådsarbejdet og kirkens liv. 
sognepræst Cæcilie Jessen

Carsten Kofoed Marker,
formand for valgbestyrelsen, Vestermarie:
Når vi senere på året skal have valgt nye menighedsråd, er det med en ny valgform som grundlag. I første
omgang er der bare to datoer, man skal huske: Orienteringsmøderne henholdsvis den 12. maj kl. 19.00
i Nylars Sogn og den 13. maj kl. 19.00 i Vestermarie Sogn. Omkring den 15. september er der valgforsamling i begge sogne – præcise tidspunkter vil blive
meldt ud senere.

Det skal dog nævnes, at selvom der foretages et valg
på valgforsamlingen, kan der stadig udløses afstemningsvalg i stil med det, der har været tidligere.
Slutteligt vil jeg opfordre alle til at komme til orienteringsmøderne i deres sogn, og selvfølgelig til valgforsamlingen senere på året. Selvom man ikke har intentioner om at skulle med i menighedsrådet, så giver
begge møder god mulighed for at give sin mening til
kende og påvirke arbejdet i sognene.

På orienteringsmøderne vil der blive orienteret nær-

Birgitte Ekstrøm,

mere om regler og datoer for valget. Det årlige me-

formand, Nylars:

nighedsmøde vil blive afholdt som en del af oriente-

Vil du være med til at udvikle og passe på vores smuk-

ringsmødet. Således skulle der være rig mulighed for

ke rundkirke, så skal du være en del af menighedsrå-

at høre, hvad der er sket i sognet, og hvad det nu-

det i Nylars Sogn.

værende menighedsråd har af ønsker og visioner for

Det er os i menighedsrådet, der i samarbejde med kir-

fremtiden.

kens ansatte er med til at arrangere, udføre og udvikle

På valgforsamlingen i september skal selve valget ud-

aktiviteter i kirken og i sognet. Det er et spændende

føres. Her opstilles kandidater, og der foretages en

og alsidigt arbejde, som gavner os alle, unge som æl-

skriftlig, hemmelig afstemning blandt de opstillede

dre.

kandidater. Dermed bliver det nye menighedsråd valgt

Jeg har nu siddet i menighedsrådet i snart otte år og

på demokratisk vis.

har deltaget i mange spændende møder og diskus-

sioner. Vi har arrangeret udflugter for sognets ældre
beboere, holdt koncerter i kirken, ansat nyt personale,
fået sat en flagstang op og nu her også fået etableret
lys på kirken.
Af kommende aktiviteter skal vi renovere kirkegården,
udvikle samarbejdet med Vestermarie menighedsråd
og fortsætte de gode og alsidige gudstjenester, kirkeåret lægger op til. Derudover må der også gerne
tænkes nye musikaktiviteter i kirkerummet.

Svend Aage Kristoffersen,

Else Kofoed,
kirkeværge, Vestermarie:
Menighedsråd er ifølge de fleste mennesker noget kedeligt noget – men det er livet også, hvis man ikke
selv udfylder tiden ud over arbejde, vasketøj, opvask,
regninger med mere.
Det samme gælder menighedsrådets arbejde: Der
skal laves budget – tages beslutninger om kirke, kirkegården, vedligehold her og der – det er vigtigt, fordi
rammerne om kirkens arbejde skal være i orden. Men
jeg sidder der ikke kun for at få dette til at glide – men

kasserer, Vestermarie:

fordi jeg gerne vil prøve at skabe mere liv i disse ram-

Grunden til, at jeg deltager i menighedsrådsarbejdet,

mer – finde nye tiltag, så kirken bliver en del af livet

er, at jeg gerne vil være med til at støtte op om de ak-

i sognet. Vi er så heldige at have fået en præst med

tiviteter, der er i Vestermarie Kirke og i sognegården.

en masse idéer – og derfor er det sjovt at sidde med

Jeg har i en årrække været kasserer og regnskabs-

ved bordet. Så jeg håber, der er flere, der har lyst til

fører. Det er et spændende arbejde, som består af

at bære med. Det kan godt anbefales.

bogføring af kirkens indtægter og udgifter, samt håndtering af lønudbetalinger for alle medarbejdere (ikke
sognepræsten). Derudover kommer jeg med oplæg til
budget for det kommende år til vedtagelse i menighedsrådet. Jeg aflægger kvartalsregnskaber og årsregnskabet.
Derudover har jeg i denne fire-års-periode været kontaktperson. Også en interessant opgave, som består
af arbejdsgiverfunktionen over for kirkens ansatte.
Det indebærer blandt andet udarbejdelse af ansættelsesbeviser, antagelse af vikarer, planlægning af ferier
og fridage. Derudover har kontaktpersonen ansvaret
for MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og arbejdsmiljøet.
Jeg kan kun anbefale dig at stille op til valget til efteråret, hvis du har lysten og engagementet til at støtte
op om arbejdet omkring vores kirke.

Ellen Andersen,
næstformand, Nylars:
Efter snart 12 år i menighedsrådet i Nylars har jeg
valgt at stoppe, og nu vil jeg gerne opfordre alle til at
stille op til det kommende valg.
Hvis man vil være en del af et fællesskab med stort
ansvarsområde, have indflydelse, tør tage et ansvar
og vil sige sin mening, så er det blandt andet i menighedsrådet, man skal være.
Jeg har arbejdet for en åben kirke – for alle – uanset
tro og mening. Været med til at arrangere alternative
oplevelser i og uden for kirken.
Så derfor: Tag imod en indbydelse til at få indflydelse - i samarbejde med det øvrige menighedsråd og
personale.

Sanglærkerne
Koret i Vestermarie byder nye stemmer velkommen og øver hver mandag kl. 16.30-17.30 i sognegården 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.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
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 videre. 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.
Langfredag den 10. april kl. 14.00

Musikgudstjeneste
Vestermarie Kirke
Ved langfredagsgudstjenesten i Vestermarie Kirke vil
to dygtige musikere med lokale rødder bidrage med
ord og toner: Maria Kofod Drejer på klaver og Laila
Knudsen på bratsch.
Gudstjenesten i Nylars Kirke kl. 10.30 vil foregå, som

Onsdag den 29. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde for Vestermarie
Dagsorden fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Arne Hansen.
Torsdag den 30. april kl. 17.00

Menighedsrådsmøde for Nylars
Dagsorden fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birgitte Ekstrøm.
Lørdag den 9. maj kl. 9.30-11.30

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

det efterhånden er tradition, med læsninger og Holger
Lissners liturgiske salmer.
Torsdag den 16. april kl. 17.00-19.00

Børnegudstjeneste med spisning

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Nylars Sogn: Fælles orientering forud for menighedsrådsvalg
Nylars Samlingshus

Vestermarie Kirke / Sognegården
Alle børn og deres familier er velkomne til fyraftensgudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer cir-

Onsdag den 13. maj kl. 19.00

fællesspisning i sognegården. Ingen tilmelding, kom

Vestermarie Sogn: Fælles orientering forud for menighedsrådsvalg

bare!

Sognegården, Vestermarievej 41

ka en halv time, hvorefter der er gratis, børnevenlig

Onsdag den 22. april kl. 19.30

Onsdag den 10. juni

Rytmisk musikgudstjeneste

Nylars Sogn: Ældreudflugt

Vestermarie Kirke

Udflugt for 65+ fra Nylars

Som i efteråret fejrer vi aftengudstjeneste midt i ugen

Allerede nu kan meddeles, at udflugten for 65+ for

med nyere, rytmiske sange og salmer, godt ledt af

Nylars vil foregå onsdag d. 10. juni. Mere herom i næ-

koret Sanglærkerne. Velkommen til ny sang og nad-

ste kirkeblad.

verfællesskab.
Torsdag den 23. april kl. 17.00-17.30

Bibelrefleksion og søndagssalmer
Nylars Kirke
Alle er velkomne i Nylars Kirke, når vi mødes og sammen læser søndagens bibeltekster, reflekterer over
dem og synger et par af søndagens salmer. Refleksionen ledes af sognepræst Cæcilie Jessen.

Nyt forsøg med morgenkaffe i Nylars før
gudstjenesten
Den 26. april og den 24. maj er menighedsrådet vært ved en kop kaffe før den tidlige gudstjeneste – kom og sig godmorgen i våbenhuset
fra klokken 8.30, inden gudstjenesten begynder
klokken 9.

