
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

Trinitatis søndag
Søndag den 7. juni

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

1. søndag efter trinitatis
Søndag den 14. juni

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

2. søndag efter trinitatis
Søndag den 21. juni

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

3. søndag efter trinitatis
Søndag den 28. juni

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

4. søndag efter trinitatis
Søndag den 5. juli

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Onsdag den 8. juli Kl. 19.30
Friluftsgudstjeneste i Bjergebakke-

brudet
LCJ

5. søndag efter trinitatis
Søndag den 12. juli

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

6. søndag efter trinitatis
Søndag den 19. juli

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

7. søndag efter trinitatis
Søndag den 26. juli

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Onsdag den 29. juli Kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste ved Arnager 

Havn
LCJ

8. søndag efter trinitatis
Søndag den 2. august

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Lørdag den 8. august Kl. 10.30
Konfirmationsgudstjeneste  

i Vestermarie Kirke
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.
(fridag mandag)

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
(fridag mandag)

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
(fridag mandag)

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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Vestermarie
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Stenbunker

Normalt prøver man altid at finde 
billeder af mennesker til at sætte 
i kirkebladet – fordi det at være 
kirke handler om mennesker – og 
Gud. Men denne gang kigger vi 
langt efter mennesker, for sådan 
har det været gennem foråret – 
ingen mennesker, heller ikke i kir-
ken.
Til gengæld er der sten. Ved Ny-
lars Kirke har en stenskulptur 
gennem corona-ørkenvandringen 
vokset og bevæget sig – som vid-
nesbyrd om, at her er der men-
nesker. Trods alt. Det er et æld-
gammelt symbol, som piltene 
eller varperne i Højlyngen, eller 
som bunkerne af sten ved en af 
de gamle naturhavne nær Ham-
meren. Det er så klart et tegn, 
fordi ingen af dyrene laver bunker 
af sten helt på samme måde som 
vi gør.
Der blev opfordret til at bruge ste-
nene som et redskab til bøn, og 
sådan kan skulpturen også ses: 
Som en bønneskulptur. Ja, på den 
måde er vi alligevel samlet og har 
bedt en fælles bøn – og kun Gud 
ved, hvad ordene var. Men umær-
keligt har stenene formet sig i vel-

kendte symboler: Hjerter, anker, 
kors – tro, håb og kærlighed.
Det har været en opmuntring i en 
svær tid: At vide, at vi alligevel 
som kirke var sammen om noget. 
Og Gud? Gud er trofast – også 
selv om vi ikke samles i hans 
navn, i hans hus. Måske nogle 

endda har kunnet høre hans nåde 
lidt klarere i krisens stilhed.
Hvis alt er gået vel, er vi allerede 
nu begyndt at samles til gudstje-
neste igen – og jeg håber af hele 
mit hjerte, at jeg med god ret kan 
skrive: Vi ses på søndag.

- sognepræst Cæcilie Jessen



Ny dato for orienteringsmøder før 
menighedsrådsvalg
Tredje gang er lykkens gang! Møderne er for alle, der 
vil høre mere om arbejdet i menighedsrådene og må-
ske selv overvejer at stille op. Datoerne bliver som 
følger:
Vestermarie: Tirsdag den 11. august kl. 19.00 i sog-
negården, Vestermarievej 41
Nylars: Onsdag den 12. august kl. 19.00 i Samlings-
huset
Alle er meget velkomne.

Hilsen fra formanden i Vestermarie
Så er sommeren over os, forhåbentlig med sol og 
varme, og forhåbentligt har vi åbnet kirkerne igen til 
gudstjeneste og andet. For foråret har været noget af 
en lukkethed, hvor vi ikke har måttet samles, kirkerne 
har været aflåste, forbud mod store forsamlinger og 
så videre - det har gjort til, at alt har været aflyst. 
Jeg håber, alle har det godt og er kommet gennem 
foråret uden sygdom og andre genvordigheder og har 
mod på livet og gerne vil deltage i de kommende ar-
rangementer, vi forsøger at gennemføre. 
Her tænker jeg blandt andet på menigheds- og ori-
enteringsmøderne, hvor vi vil gennemgå, hvad der er 
sket i det forløbne år, og høre, hvilke ønsker menig-
heden har til kirkelivet. Der afholdes valgmøde midt i 
september, hvor valglisten opstilles, og der vælges til 
det nye menighedsråd til indtrædelse sidst i november 
og fire år frem. 
Jeg håber, der er mange, der møder frem, så vi kan få 
en lang liste af navne at stemme på. 
Som sagt håber jeg, alle er raske og ved godt mod, 
og at mange har lyst til at være med til at præge det 
kirkelige arbejde.

De bedste hilsener, Arne V. Hansen 

Hilsen fra formanden i Nylars
Det har været en mærkelig tid med lukkede kirker og 
forsamlingsforbud. Jeg vil gerne takke vores præst, 
kirkesanger og graver for at have bidraget med posi-
tive og kreative input i de sidste par måneder. Det har 
varmet i den amputerede hverdag.
Tak for søndagshilsen, tak for salmesang, tak for sten-
skulptur. Uden jer ville verden hurtig blive grå og trist.
Når dette blad udkommer, er kirken igen åben, men 
måske ikke som vi kender det. Jeg håber, vi ses.

Med venlig hilsen Birgitte Ekstrøm

Kom og vær med i menighedsrådet!
Jeg har været sekretær i Vestermarie menighedsråd 
i en årrække, og det har absolut ikke været kedeligt 
- der har været bispevalg, ansættelse af ny præst og 
meget mere.

Ved møderne er der altid en god stemning, og vi har et 
meget aktivt menighedsråd. I aktivitetsudvalget plan-
lægges både noget til sjæl og krop (alt fra foredrag 
til koncerter og kirkefrokoster m.m.), og med vores 
præst, Cæcilie Jessen, har vi et fint samarbejde med 
mange nye tiltag.
Desuden er jeg webmaster for Vestermarie Kirkes 
hjemmeside: www.vestermariekirke.dk
Klik ind på siden, og gå lidt rundt. Her er også et stort 
fotoalbum over de mange begivenheder, der har væ-
ret i kirken i de senere år.
Kom og vær med - nye ansigter, nye ideer - det er 
aldrig dårligt! - Jeanne Cordua, 

sekretær og webmaster i Vestermarie menighedsråd

Udvikling af Nylars Kirkegård
Menighedsrådet i Nylars er påbegyndt en langsigtet 
plan for at skabe en smuk og seværdig kirkegård med 
respekt for nye, ældre og nedlagte gravsteder.
Vi vil åbne for nye stier, omlægge nogle af de gamle 
hække og beplante med blomster/buske, så kirkegår-
den bliver et rart sted at opholde sig. 
Der kommer cykelparkering ved lågerne, nogle af de 
store gamle træer fældes, så der kommer mere lys og 
kirken bedre kan ses i den smukke aftenbelysning, de 
fredede gravsten samles til et lapidarium. De nuvæ-
rende gravstedsejere bliver kontaktet, hvis gravstedet 
bliver berørt af ændringerne. 
Vi håber, I alle har forståelse for, at kirkegården i en 
periode er under »ombygning«. Vi gør alt for at gøre 
det så godt som muligt.

- Birgitte Ekstrøm

Tanker fra kirketjenerens kirke-
bænk i Nylars
Hele teksten kan læses på www.nylarskirke.dk
Lige her, hvor jeg sidder på kirkebænken, har der sid-
det i tusindvis af mennesker før mig, og forhåbentlig i 
tusindvis vil sidde der efter mig. Der er tusindvis, der 
før mig har lyttet til præstens prædken og fundet me-
ning med den og fået tanker og ro, som de har taget 
med sig hjem. Der er tusindvis af mennesker, der før 
mig, med dyb respekt, har rørt ved den store søjle, 
der majestætisk, fysisk holder hele kirken oppe. 

Men den søjle står ikke af sig selv. Den står der, fordi 
den i alle årene er blevet vedligeholdt og støttet af 
mennesker, der holder af kirken. Den søjle, som vi 
som menighed er for sognets kirke, skal også vedli-
geholdes og keres for. Også i fremtiden. Og det skal 
den, fordi den bærer alle de værdier, vi indeholder, og 
de værdier bærer heller ikke sig selv uden hjælp. Det 
kræver aktivt arbejde, engagement og hjælp at vedli-
geholde og forsat udvikle de værdier i takt med tiden.”

Jørn Pedersen, graver og kirketjener, Nylars



Lørdag d. 4. juli kl. 14.00

Udflugt med Nylars Borgerforening
Lykkelund Gedemejeri, Krækketsvej 3, 3760 
Gudhjem
Afholdes såfremt forsamlingsbegrænsningerne ophæ-
ves. Tilmelding senest d. 30. juni til Irene Hansen, 
Almevej 10, mobil 24223848.

Onsdag den 8. juli kl. 19.30

Friluftsgudstjeneste
Bjergebakke stenbrud
Vi mødes endnu engang til gudstjeneste i det fri! 
Gudstjenesten holdes i Bjergebakke Stenbrud bag ved 
Den bornholmske gårdbutik på Bjergebakkevejen 2, 
3700 Rønne – der bliver skiltet fra Bjergebakkevejen. 

Sanglærkerne medvirker ved gudstjenesten.
Der vil være stillet stole op – medbring selv tæppe og 
en kande kirkekaffe.
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses gudstjenesten.

Onsdag den 29. juli kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste
Arnager Havn
Der er også gudstjeneste ved Arnager Havn – den 
musikalske ledsagelse er uafklaret ved redaktionens 
afslutning, men vi håber på noget godt!
Medbring selv tæppe og en kande kirkekaffe.
For at finde gudstjenesten: Kør til Arnager Havn og 
gå til højre ad græsset langs stranden – man skulle 
kunne se korset og bænkene.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie holder som-
merferie, men genoptager øv-
ningen i sognegården mandag 
den 17. august. Kontakt Else 
Kofoed på tlf. 40 98 72 69, hvis 
du har lyst til at være med. 

KFUM og KFUKs ungdoms-
klub 

Spil, leg og hygge for alle mel-
lem 13 og 19 år.
Vil du vide mere, så kontakt Phi-
lip Kofoed på tlf. 20 40 06 19.

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturel-
skende børn og unge fra 1. klas-
se og op. Vi mødes torsdage. 
Se mere på www.dds-vesterma-
rie.dk.

Har du en krone til overs?
Ved hver gudstjeneste plejer vi at samle penge ind til 
velgørende formål. I Vestermarie Kirke skulle vi i de 
sidste to måneder have samlet ind til Kirkens Korshær 
og Danmission – og begge organisationer kæmper nu 
for at holde skindet på næsen, fordi også genbrugs-
butikkerne, der finansierer deres gode arbejde, har 
holdt lukket.
Tak derfor, om du vil give et bidrag:

Danmission MobilePay 507725
Kirkens Korshær MobilePay 440029

Værftet i Nexø, som Vestermarie Kirke og Borgerfor-
eningen besøgte i september, kæmper også økono-
misk som følge af coronakrisen. De kan støttes via 
MobilePay 96623.


