Gudstjenesteliste

3. søndag i advent
Søndag den 13. december

4. søndag i advent
Søndag den 20. december

Nylars
Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
m. Sanglærkerne
LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste
Kirkekaffe to-go
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger
med Nylarskoret
LCJ

Tlf.: 56 99 90 03

Kl. 10.30
De ni læsninger
m. Sanglærkerne
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

(fridag mandag)

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Juleaften
Kl. 13.00 & 15.00 Kl. 14.00 & 16.00
Torsdag den 24. december
Gudstjeneste
Gudstjeneste
(tilmelding)
LCJ
LCJ
Julemorgen
Fredag den 25. december
Anden juledag
Lørdag den 26. december

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i Vestermarie Kirke
LCJ
Prædikant: Johannes Steenbuch

Julesøndag
Søndag den 27. december

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Nytårsdag
Fredag den 1. januar

Kl. 14.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 16.00
Gudstjeneste
LCJ

Helligtrekongers søndag
Søndag den 3. januar

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

1. søndag efter helligtrekonger
Søndag den 10. januar

Kl. 14.00
Nytårsparole og
gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

2. s. e. helligtrekonger
Søndag den 17. januar

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 24. januar

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Søndag septuagesima
Søndag den 31. januar

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Søndag seksagesima
Søndag den 7. februar

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Sognepræst
Laura Cæcilie Jessen
Vestermarie-Nylars Kirkekontor
Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne
E-mail: lcj@km.dk
Kontakt præsten for samtale,
hjemmebesøg eller kirkelige handlinger.

Nylars sogn
www.nylarskirke.dk
Menighedsrådsformand
Birgitte Ekstrøm
Tlf.: 23 96 60 57
E-mail: b.eks@icloud.com
Graver

Design 200943

2. søndag i advent
Søndag den 6. december

Vestermarie
Kirke

Absalon

1. søndag i advent
Søndag den 29. november

Kontakt

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.

LCJ = Laura Cæcilie Jessen
Kirkebil: Kirkebilen kører til alle gudstjenester og er gratis. Bestil helst dagen i forvejen på tlf.: 70 25 25 25.

Vestermarie
Nylars

KIRKEBLAD
Nr. 6 · december/ januar 2020/21

I, som tunge stier træde,

Tilmelding til juleaftens-

stands og hør:

gudstjeneste i Nylars Kirke

Her er dør

Da der p.t. kun er plads til 35
mennesker i Nylars Kirke, er

til den sande glæde;

der tilmelding til de to gudstje-

og i huset inden døre

nester den 24. december kl. 14

trøstes ved

og 16.
Tilmelding sker senest 23. de-

slig en fred,

cember til graver Jørn Pedersen

ingen sorg tør røre.

på tlf. 61 19 86 66.
Nylars Kirke vil stå åben for andagtssøgende den 24. decem-

Fra Hjerte, løft din glædes vinger
Paul Gerhardt 1653/C.J. Brandt 1878

Jacques Daret – Kristi fødsel (1435)

I år har vi mere end nogensinde

me – ikke engang hvis vi sidder

kirke juleaftensdag, og så er der

brug for juleevangeliets ord om,

der alene. For Jesus bliver født

gudstjenester alle de følgende

at der julenat blev tændt et lys i

inde i det mørke rum – stalden

dage til og med julesøndag. Der-

mørket, da Guds søn blev født af

eller stuen. Ja, i hjertet, om man

udover sender TV2 Bornholm en

en menneskekvinde.

vil. Det er juletrøsten, lyset i en

juleaftensgudstjeneste fra Sankt

Der står så mange steder i så

på alle måder mærkelig tid.

Nicolai Kirke i Rønne for dem, der

mange salmer, at der juleaften

ber kl. 10-12.

foretrækker eller er nødsaget til at

sker noget inde i huset – i hytten,

Menighedsrådene har brudt hjer-

blive hjemme. Find gudstjeneste-

i stalden, i stuen. I år, hvor vi er

nerne for at finde ud af, hvordan

listen på bagsiden af kirkebladet.

så meget mere henvist til at holde

vi bedst fejrer jul i kirkerne i år.

Alle i sognene ønskes en forvent-

os hjemme frem for at bevæge os

Opgaven var vanskelig, for det

ningsfuld adventstid, en glædelig

rundt til alle mulige julearrange-

eneste, vi vidste, var, at det ikke

jul og et godt nytår – må det blive

menter- og besøg, kommer det til

kunne blive, som det plejer.

nemmere end det, der er gået!

at give en særlig genklang. Fordi

Men der bliver rig mulighed for

så hører vi, at vi ikke går glip af

at komme til gudstjeneste i ju-

julen, selv om vi sidder derhjem-

len. Der er to gudstjenester i hver

- sognepræst Cæcilie Jessen

Hilsen fra formanden i Nylars
Menighedsråd
Valget til det kommende menighedsråd er afsluttet.
Velkommen til de nye medlemmer.
Julens gudstjenester påvirkes desværre af coronarestriktionerne, vi kan jo ikke være så mange i kirken.
Se tider i gudstjenestelisten. Der skal reserveres plads
til juleaftensgudstjenesterne i Nylars Kirke. Tilmelding
sker til graver Jørn Pedersen tlf. 61 19 86 66. Nylars
Kirke vil være åben den 24. december kl 10-12, så er
der mulighed for selv at læse juleevangeliet, høre lidt
stille julemusik og bede en julebøn. Ellers henviser vi
I oktober holdt vi børnegudstjeneste, hvor vi hørte om vintræet og grenene.

til TV2 Bornholm, der transmitterer en julegudstjeneste på tv.
På kirkegården er Jørn i fuld gang med at grandække gravstederne. Der har været afholdt grandæknings-kursus for graverne på vores kirkegård, derfor
finder I forskellige gravsteder med meget forskellig
grandækning. Kom gerne med ris og ros.
Med venlig hilsen Birgitte Ekstrøm

Legestuen har taget den nye, flotte bålplads ved sognegården i brug.

Nye konfirmandhold begyndt
Et dejligt stort konfirmandhold er begyndt på konfirmationsforberedelsen – ni i Vestermarie og syv
i Nylars. Med god brug af både udendørsarealer og
mundbind skal de nu med præsten udforske kristendommen, indtil de (forhåbentlig) konfirmeres store
bededag og Kristi himmelfartsdag 2021.

Nyt menighedsråd
i Vestermarie Sogn

Nyt menighedsråd
i Nylarsker Sogn

Svend Aage Kristoffersen

Jens Georg Hansen

Arne Vilhelm Hansen

Birgitte Jørgensen Ekstrøm

Anne Mette Holm Pedersen

Ulrik Pedersen Brandt

René Lauge Jørgensen

Kurt Lausgaard Nielsen

Benthe Irene Mortensen

Ann-Mari Ipsen

Carsten Kofoed Marker

Stedfortrædere:

Stedfortrædere:

Elisabeth Brandt Hansen

Ester Kristine Kofoed

Lonny Grønbech

Jeanne Merete Cordua

Signe Nielsen

Else Holm Kofoed

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 29. november kl. 10.30

Søndag den 10. januar kl. 14

Festgudstjeneste med nyere salmer

Nytårsparole og gudstjeneste

Vestermarie Kirke

Vestermarie Kirke

Vi fejrer et nyt kirkeår og et nyt menighedsråd med

Der er (forhåbentlig) faneoptog fra Foreningshuset kl.

en festgudstjeneste fyldt af nyere salmer og måske

13.30 og derefter gudstjeneste i Vestermarie Kirke.

endda lidt rytme. Sanglærkerne synger for.

Mere info på hjemmeside og facebook, når vi nærmer
os.

Søndag den 29. november kl. 14.00

Adventsgudstjeneste

Onsdag den 20. januar kl. 19

Nylars Kirke

Menighedsrådsmøde Vestermarie

I år bliver det traditionelle arrangement med Borger-

Sognegården, Vestermarievej 41

foreningen afviklet mere stilfærdigt med ”kirkekaffe

Dagsorden fås ved henvendelse til sognepræst Cæcilie

to-go” – men kom alligevel og ønsk resten af byen en

Jessen: lcj@km.dk.

glædelig adventstid på vej ud.
Onsdag den 27. januar kl. 19.00
Søndag den 6. december kl. 10.30

De ni læsninger med sangere fra
Nylarskoret

Musikforedrag ved Finn Nygaard

Nylars Kirke

”Hvad gør vi, når ulykker og sygdom
banker på?”

Gennem fællessang, korsang og læsninger forbereder

Vestermarie Kirke

vi os sammen til juletiden ved at bevæge os gennem

Hvilke råd kan vi tage med os fra salmerne, gamle

frelseshistorien fra skabelsen til Jesu fødsel julenat.

som nye, i denne tid, der er så præget af sygdom og

Velkommen til en anderledes adventsgudstjeneste.

katastrofeangst? Finn Nygaard vil holde et fortællende foredrag med fællessang, hvor vi kommer omkring

Lørdag den 12. december kl. 9.30-11.30

Familielegestue

både Paul Gerhardts salmer fra 1600-tallet og noget
så moderne som Anne Linnet.
Foredraget er arrangeret i fællesskab med Bornhol-

Sognegårdens have, Vestermarievej 41

merkirken.

Velkommen til legestue for alle familier fra Nylars,

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Vestermarie, Lobbæk og Arnager. Vi laver bål og adventshygger.
Søndag den 13. december kl. 10.30

De ni læsninger med Sanglærkerne
Vestermarie Kirke
Gennem fællessang, korsang og læsninger forbereder
vi os sammen til juletiden ved at bevæge os gennem
frelseshistorien fra skabelsen til Jesu fødsel julenat.
Velkommen til en anderledes adventsgudstjeneste.
Fredag den 1. januar kl. 14 (Vestermarie)
og kl. 16 (Nylars)

Nytårsgudstjenester
Vi ønsker hinanden et godt nytår efter gudstjenesterne med kransekage og bobler, efter omstændighederne.

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 ungdomsklub
Ungdomsklubben er p.t. sat på coronapause.
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.

