
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

17. søndag efter trinitatis
Søndag den 4. oktober

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Dåb efter højmessen 
pga. pladsrestrikti-

oner

Onsdag den 7. oktober Kl. 17.00
Børnegudstjeneste

LCJ
Efterfølgende  
fællesspisning

18. søndag efter trinitatis
Søndag den 11. oktober

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

19. søndag efter trinitatis
Søndag den 18. oktober

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

20. søndag efter trinitatis
Søndag den 25. oktober

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Alle helgens søndag
Søndag den 1. november

Kl. 14.00
Allehelgenguds- 

tjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Allehelgenguds-

tjeneste
LCJ

22. søndag efter trinitatis
Søndag den 8. november

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

23. søndag efter trinitatis
Søndag den 15. november

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Onsdag den 18. november Kl. 17.00
Børnegudstjeneste

LCJ
Efterfølgende  
fællesspisning

Sidste søndag i kirkeåret
Søndag den 22. november

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

1. søndag i advent
Søndag den 29. november

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste og 

æbleskiver
(se blad)

LCJ

2. søndag i advent
Søndag den 6. december

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger 
med Nylarskoret

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 (fridag mandag)
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 (fridag mandag)
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.
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Hvordan opdrager vi vores børn i den kristne tro?

Når et lille barn bliver døbt, er det startskuddet til et 
liv som kristen – ligesom den fysiske fødsel er start-
skuddet til et liv som menneske. 
Men ligesom et lille nyfødt barn ikke kan klare sig 
uden at få fyldt på af mad, kontakt, søvn og kærlig-
hed, sådan kan et døbt barn heller ikke klare sig som 
kristen uden at få fyldt på af … ja, af hvad? Hvordan 
tager man som forældre og faddere det ansvar på sig, 
det er at opdrage børn i den kristne tro?
Måske må vi forestille os en værktøjskasse, som bør-
nene skal have med for at kunne klare sig i livet.
I værktøjskassen ligger allerøverst Fadervor-bønnen. 
At kunne bede den bøn er både vores trøst, vores til-
flugtssted og vores våben mod alt ondt. Den må bør-
nene have med på vejen gennem livet.
Lige nedenunder i værktøjskassen ligger bibelfortæl-
lingerne. Det er derfor, alle dåbsbørn får en børnebibel 
med som en velkomstgave fra menigheden. Fortæl-
linger har det med at lagre sig i hjertet – særligt hvis 
vi hører dem gentaget – og hvis først børn har hørt 
om, at Jesus er børnenes ven og de svages beskytter 
– og at han har vundet over det monster, der hed-
der Døden! – så ved de det også, når tingene en dag 
brænder på.
Og så må børnene også have salmer med på vejen. 
Man kan synge dem, man kender, derhjemme. Men 
faktisk synges salmer allerbedst i fællesskab. Og ja, 
bibelfortællingerne klinger måske egentligt også bedst 
i fællesskab – og Fadervor lærer vi allerbedst, når vi 
beder den mange mennesker sammen.
Derfor er det allervigtigste ved opdragelsen i den 
kristne tro måske det: At vise børnene, at de er en del 

af de døbtes fællesskab, ved at tage dem med i kirke.
Det er der rig mulighed for i Vestermarie og Nylars 
Kirker dette efterår. Der er to børnegudstjenester med 
fællesspisning og legestue i det fri en håndfuld lørda-
ge. Og så er alle – også børn og deres familier – altid 
velkomne til søndagsgudstjenesterne. Der er bedst 
plads i Vestermarie Kirke, særligt til de helt små, men 
kom bare og vær med.
Og så er der en lillebitte hemmelig ting, man kan gøre 
som forældre og faddere til et lille barn: Bed for bar-
net – tag det med i en nok så lille aftenbøn. Kan man 
ikke gøre andet, kan man gøre dét – og så er resten i 
Guds hænder.

- sognepræst Cæcilie Jessen

Den 8. august blev årets syv konfirmander endelig  
konfirmeret. Tillykke til dem alle!



Hilsen fra menighedsrådet i  
Vestermarie
Det nye menighedsråd skal nu i arbejdstøjet
Første søndag i advent, den 29. november, begynder 
arbejdet for det nye menighedsråd.
Jeg ønsker, at Vestermarie Kirke åbner sig endnu mere 
ud til sognets borgere. Husk på, at cirka 79 % af alle 
vestermarieboere er medlemmer af folkekirken.
Hver søndag formiddag er kirken åben for alle i Ve-
stermarie, men jeg ønsker også, at sognegården bli-
ver et tilbud for alle sogneboere.
Det nye menighedsråd bør øge samarbejdet med sog-
nets foreninger, således at kirke og sognegård bliver 
en integreret del af alle de spændende aktiviteter, der 
foregår i Vestermarie Sogn.
Tillykke med valget til det nye menighedsråd – og god 
arbejdslyst.

Svend Aage Kristoffersen, kasserer og kontaktperson 
i Vestermarie Menighedsråd

Hilsen fra menighedsrådet i Nylars
Når I læser dette kirkeblad, så er valget overstået, og 
der er dannet et nyt menighedsråd for de næste fire 
år (med mindre der er afleveret en alternativ liste).
Tag godt imod det nye menighedsråd – giv dem idéer, 
og vær aktiv til de forskellige kirkehandlinger og akti-
viteter, der arrangeres. Det gør arbejdet som frivillig i 
det lokale sogn til en god oplevelse.
Mange opgaver venter, så hvis du gerne vil en praktisk 
hånd, så giv besked. På den måde står vi sammen om 
et godt og velfungerende kirkesogn.

Birgitte Ekstrøm, menighedsrådsformand, Nylars

Også på Nylars Kirkegård var der en fælles arbejdsdag, 
hvor ukrudtet fik ben at gå på. Tak til alle, der mødte op!

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 KFUK’s ungdoms-
klub 

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

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!

Over sommeren har der været arbejdsdage i den fælles 
sognegård. Tak for en god indsats.

50 modige mennesker mødtes mellem to juli-byger til fri-
luftsgudstjeneste i Arnager, godt ledsaget musikalsk af Folk 
og Fæ.



KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag den 26. september kl. 9.30-11.30

Familielegestue med bål og snobrød
Sognegården, Vestermarievej 41
Nu begynder familielegestuen igen! Dette efterår lidt 
mere udendørs end hidtil. Vi fejrer genåbningen med 
snobrød på det nye bålsted i sognegårdens have.
Konceptet for legestue er, at alle familier fra begge 
sogne er velkomne til at kigge forbi til leg og kaffe på 
kanden – som en familievenlig, gratis café med mu-
lighed for at møde andre familier og sognepræsten. 
Idéer er altid velkomne. Ansvarlig for legestuen er 
Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64.

Onsdag den 7. oktober kl. 17-19

Børnegudstjeneste med spisning
VM Kirke / Sognegården, Vestermarievej 41
Alle børn og deres familier inviteres til fyraftensguds-
tjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer cirka en 
halv time, hvorefter der er gratis, børnevenlig fælles-
spisning i sognegården. Ingen tilmelding, kom bare 
og vær med!

Torsdag den 8. oktober kl. 19

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Sognegården, Vestermarievej 41
Dagsorden fås ved henvendelse til formand Arne V. 
Hansen på mail arne.v@hansen.mail.dk.

Lørdag den 24. oktober kl. 9.30-11.30

Familielegestue
Sognegården, Vestermarievej 41. Se ovenfor.

Søndag den 1. november kl. 10.30 (Nylars) og 
kl. 14.00 (Vestermarie)

Allehelgengudstjenester
Ved gudstjenesterne allehelgensøndag vil navnene på 
de, der er døde i årets løb, blive læst op, og der er mu-
lighed for at tænde et lys. Alle er velkomne til gudstje-
nesterne, og alle, der har mistet, er særligt inviteret.
Ønsker du ikke, at navnet på den, du har mistet, skal 
læses op, kan du kontakte sognepræsten.

Torsdag den 12. november kl. 17-19

Menighedsrådsmøde i Nylars
Dagsorden og sted fås ved henvendelse til menigheds-
rådsformand Birgitte Ekstrøm på b.eks@icloud.dk.

Lørdag den 14. november kl. 9.30-11.30

Familielegestue
Sognegården, Vestermarievej 41
Se omtalen ovenfor.

Tirsdag den 17. november

Eventuelt menighedsrådsvalg
Hvis der er indleveret alternative lister til et af menig-
hedsrådene, afholdes der afstemningsvalg denne dag. 
Hvis der ikke er indleveret nogen lister, er der ikke 
valg denne dag, og rådene, der blev valgt på valgfor-
samlingen den 15. og 16. september, er endelig valgt.

Onsdag den 18. november kl. 17-19

Børnegudstjeneste med spisning
VM Kirke / Sognegården, Vestermarievej 41
Alle børn og deres familier inviteres til fyraftensguds-
tjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer cirka en 
halv time, hvorefter der er gratis, børnevenlig fælles-
spisning i sognegården. Ingen tilmelding, kom bare 
og vær med!

Onsdag den 25. november kl. 19

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Sognegården, Vestermarievej 41
Dagsorden fås ved henvendelse til formand Arne V. 
Hansen på mail arne.v@hansen.mail.dk.

Søndag den 29. november kl. 14

Adventsarrangement: Gudstjeneste 
og æbleskiver
Nylars Kirke / Samlingshuset
Sammen med Borgerforeningen i Nylars fejrer vi ad-
ventstidens begyndelse, først med gudstjeneste i kir-
ken og så med æbleskiver og juletræstænding i Sam-
lingshuset. Alle er velkomne, børn og voksne.

Søndag den 6. december kl. 10.30

De ni læsninger med Nylarskoret
Nylars Kirke
Velkommen til den traditionsrige gudstjeneste, hvor 
Nylarskoret leder os gennem frelseshistorien frem 
mod Kristi fødsel julenat med sang og læsninger. Det 
bliver lidt anderledes i år – hvordan ved vi endnu ikke 
helt – men læst og sunget bliver der.


