
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

8. søndag efter trinitatis
Søndag den 2. august

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
Dåb efter højmessen 

pga. pladsrestriktioner

Lørdag den 8. august Kl. 10.30
Konfirmations-
gudstjeneste

LCJ
Begrænset plads

9. søndag efter trinitatis
Søndag den 9. august

Kl. 10.30
Højmesse LCJ

Kl. 9.00
Fromesse LCJ

10. søndag efter trinitatis
Søndag den 16. august

Kl. 9.00
Fromesse JS

Kl. 10.30
Højmesse JS

11. søndag efter trinitatis
Søndag den 23. august

Kl. 10.30
Højmesse med dåb

HLO

Kl. 9.00
Fromesse

HLO

12. søndag efter trinitatis
Søndag den 30. august

Kl. 9.00
Fromesse

HLO

Kl. 10.30
Højmesse

HLO

13. søndag efter trinitatis
Søndag den 6. september

Kl. 10.30
Højmesse særligt 
for hørehæmmede

PBH

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser

14. søndag efter trinitatis
Søndag den 13. september

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ
Efterfølgende konfir-

mandindskrivning

Kl. 14.00
Høstgudstjeneste

LCJ
Efterfølgende koncert

15. søndag efter trinitatis
Søndag den 20. september

Kl. 10.30
Højmesse m. 
Danmission  

efterårsmøde
LCJ + gæste- 

prædikant

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

16. søndag efter trinitatis
Søndag den 27. september

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

17. søndag efter trinitatis
Søndag den 4. oktober

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser
LCJ = Laura Cæcilie Jessen
BF = Birgit Friis
JS = Jesper Stange

HLO = Hardy Lund Olesen
PBH = Peter Bjørn Hansen

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.
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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.
Husk at bestille en returvogn!
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Vestermarie
Nylars

Hvem bærer kirken?

For tiden kan man risikere at blive gjort opmærksom 
på menighedsrådsvalget i år, så snart man møder et 
menighedsrådsmedlem i Brugsen – havde man mon 
egentligt overvejet?
Men måske må tingene faktisk vendes lidt på hovedet. 
Måske skulle det hellere fortælles, at man også kan få 
indflydelse på det kirkelige liv i Vestermarie og Nylars 
Sogne uden at sidde i et menighedsråd.
For sådan er det faktisk: Enhver, der bor i sognene og 
er døbt og medlem af Folkekirken, har sådan set no-
get at skulle have sagt i forhold til kirkelivet i sognene.
Hvis nu man har en god idé om børnekirke eller fore-
dragsrækker eller hvad der skal ske i sognegården – 
og endnu bedre: hvis man selv vil give et nap med til 
at føre det ud i livet – så kan det måske lykkes, hvis 
man vender det med præsten og menighedsrådet.
Det er medlemmerne – menigheden – der bærer kir-
ken. Og man behøver ikke stille op til valg for fire år 
for at bære med – men man er (også) velkommen, 
hvis man vil.

Kirkelivet i sognene det næste år og de næste fire år 
bliver vendt og drejet på orienteringsmøderne den 11. 
august (Vestermarie) og 12. august (Nylars). Vi ses!
Guds fred og en glædelig sensommer

- sognepræst Cæcilie Jessen

Sanglærkerne 

Koret i Vestermarie byder nye 
stemmer velkommen og øver hver 
mandag kl. 16.30-17.30 i sogne-
gården 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 for-
eningshuset 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 naturel-
skende børn og unge fra 1. klasse 
og op. Vi mødes torsdage. 
Se mere på www.dds-vesterma-
rie.dk.

Faste arrangementer:

Friluftsgudstjeneste i stenbruddet 8. juli. Foto: Pia Kofoed



Konfirmation i Vestermarie Kirke
Lørdag den 8. august kl. 10.30 konfirmeres i Vester-
marie Kirke:
Julie Sanggård Andersen, Lobbæk
Lærke Kofod Jensen, Vestermarie
Casper Ekström Jørgensen, Knudsker
Asta-Maria Juel Larsen, Vestermarie
Marcus Johannes Kofod Kaas, Nylars
Marie Kristine Funch Dahl Pedersen, Vestermarie
Anine Boldrup Sørresiig, Vestermarie

Der er begrænset plads i kirken, men der er mulig-
hed for at aflevere telegrammer i våbenhuset under 
gudstjenesten. Hejs endelig flaget hjemme for vores 
konfirmander!

Konfirmandindskrivning 2020/21:
Alle kommende konfirmander i Vestermarie og Nylars 
Sogne inviteres til konfirmandindskrivning søndag den 
13. september efter højmessen kl. 10.30.
Konfirmationerne i 2021 bliver den 30. april i Vester-
marie Kirke og den 13. maj i Nylars Kirke.

Coronarestriktioner
I skrivende stund er der en række restriktioner i kir-
kerne for at undgå smittespredning. De forventes at 
fortsætte ind i efteråret, men man kan løbende holde 
sig opdateret på hjemmeside og facebook. Det drejer 
sig om:
Pladsbegrænsning: I Nylars Kirke kan der være cir-
ka 25, i Vestermarie Kirke cirka 75. Alle bedes sætte 
sig med cirka to meters afstand til mennesker uden 
for egen husstand. Flere bænkerækker er lukket af for 
at sikre afstand.
Ekstra hygiejne: Der er håndsprit ved indgangen, og 
der gøres ekstra meget rent mellem tjenester.
Nadver: I begge kirker afvikles nadver lidt anderledes 
end sædvanligt, men værdigt og ordentligt. Præsten 
orienterer om tiltagene, når der er nye ansigter til 
gudstjeneste.
Salmebøger: Efter et stykke tid med salmeark bru-
ger vi nu igen salmebøger, som behandles varsomt af 
kirketjener og lægges ”i karantæne” efter hver brug.
Turister og andagtssøgende: Vestermarie Kirke er i 
udgangspunktet lukket for turister og andagtssøgen-
de p.t.. Nylars Kirke er åben, men kun for ”kig” fra 
afspærringen ved midtersøjlen. Alle turister og an-
dagtssøgende opfordres til at gå ind i små grupper og 
holde god afstand.
Kirkelige handlinger: Hvis I planlægger kirkelige 
handlinger (dåb, vielse, begravelse), gør de samme 
restriktioner sig gældende. Kontakt sognepræsten for 
at høre om de konkrete restriktioner og om eventuelle 
alternativer.

Fredede kirkegårdsmure
Nylars Rundkirke blev bygget omkring år 1165. Kir-
ken har i middelalderen været omgivet af en jordvold. 
Nyere undersøgelser har vist, at bladene fra kirkegår-
dens daværende træbestand i nødsfald har kunnet 
bruges som foder, når man drev sine kreaturer i sik-
kerhed inden for volden.
I dag er disse jordvolde/kirkegårdmure fredede. Vi må 
ikke ukrudtbekæmpe eller ændre på vegetationen på 
voldene. Der ligger mange gamle ukrudtsfrø gemt i 
jorden, de skal spire og bevares.
Området uden for volden ved stien ned mod anlægget 
skal også fremover forblive urørt natur.
Desværre skaber det så også en del ukrudt på selve 
kirkegården, især på gange og gravsteder tæt ved kir-
kegårdsmuren. 
Vi prøver, så godt vi kan, at holde ukrudtet nede.

Birgitte Ekstrøm

Valg til menighedsrådet i Nylars
Orienteringsmødet er onsdag d. 12. august kl. 19.00 
i Samlingshuset / cafeteriet (gå ind ved indgangen til 
hallen).
Valget er onsdag d. 16. september kl. 19.00 i Sam-
lingshuset / den store sal.
Jeg håber, I kommer. 
At være i et menighedsråd er et spændende hverv. Du 
får indflydelse på mange vigtige aktiviteter i sognet. 
Kom med dine visioner for det kirkelige liv, kirkegår-
den og omsorgen for sognets beboere. 
Du skal være engageret i arbejdet, og du kan udvise 
din kirkelige tilknytning på mange forskellige måder. 
Det er vigtigt, at vi i det kommende menighedsråd er 
forskellige som personer, forskelligheden styrker fag-
ligheden og beriger fællesskabet.

Birgitte Ekstrøm

Nylars på udflugt til gedemejeriet 4. juli. Foto: Irene Hansen



Onsdag den 5. august kl. 17

Menighedsrådsmøde i Nylars
Kontakt menighedsrådsformand Birgitte Ekstrøm for 
dagsorden og sted.

Mandag den 10. august kl. 19

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Sognegården, Vestermarievej 41
Kontakt menighedsrådsformand Arne Hansen for 
dagsorden.

Tirsdag den 11. august kl. 19

Vestermarie: Orienteringsmøde for-
ud for menighedsrådsvalg
Sognegården, Vestermarievej 41
Alle i Vestermarie Sogn er velkomne på dette møde, 
hvor der vil blive orienteret om menighedsrådsarbej-
det, kirkens liv og det forestående menighedsrådsvalg, 
som finder sted 15. september.
Menighedsrådet håber, at rigtig mange vil møde op og 
komme med gode idéer til det kirkelige liv i sognet.

Onsdag den 12. august kl. 19

Nylars: Vestermarie: Orienterings-
møde forud for menighedsrådsvalg
Samlingshuset / Cafeteriet
Se menighedsrådsformandens hilsen på modstående 
side.

Søndag den 6. september kl. 10.30

Gudstjeneste særligt for hørehæm-
mede
Vestermarie Kirke
Gudstjeneste med særligt hensyn til hørehæmmede 
ved Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede 
og døvblevne øst for Storebælt. Fællesspisning efter 
gudstjenesten.

Søndag 13. september eft. højmessen kl. 10.30

Konfirmandindskrivning
Sognegården, Vestermarievej 41
Se omtale på modstående side.

Søndag den 13. september kl. 14-16

Høstgudstjeneste og koncert
Nylars Kirke
Der er først høstgudstjeneste kl. 14 med musikalsk 
indslag, derefter en lille pause med kaffe og hjemme-
bag, og kl. 15 vil der være koncert med Nanna Schou 
Dreier med duoen Lyra.
Mange kender Nanna fra Gildesgård i Nylars, nu op-
træder hun sammen med Johann Gustav, der også er 
fra Bornholm. De skaber sammen en stemningsfuld, 
unik koncertoplevelse med et moderne take på de 
nordiske sange. Glæd jer, det bliver en smuk søndag 
eftermiddag i Nylars.

Birgitte Ekstrøm
(Der er naturligvis gratis adgang)

Tirsdag den 15. september kl. 19

Vestermarie: Valgforsamling
Sognegården, Vestermarievej 41
Alle er velkomne, når vi skal sammensætte menig-
hedsrådet for de næste fire år. 
Er der uenighed om sammensætningen af rådet, kan 
det udløse et egentligt valg i november. 

Onsdag den 16. september kl. 19

Nylars: Valgforsamling
Samlingshuset / Store sal
Se ovenstående omtale og formandens hilsen på mod-
stående side. 

Søndag den 20. september kl. 10.30

Danmission efterårsmøde
Sognegården, Vestermarievej 41
Danmission Bornholm holder efterårsmøde i Vester-
marie, hvor alle er velkomne. Vi begynder med guds-
tjeneste i kirken, hvorefter der er lidt at spise i sog-
negården. Der vil være en taler fra Danmission, som 
fortæller om arbejdet rundt om i verden, og der vil 
være kræmmervarer at købe til støtte for Danmissions 
arbejde.

Søndag den 27. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste Vestermarie

KOMMENDE ARRANGEMENTER


