Gudstjenesteliste

Kontakt

Vestermarie
Kirke

Nylars
Kirke

Søndag seksagesima
Søndag den 7. februar

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Fastelavnssøndag
Søndag den 14. februar

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

1. søndag i fasten
Søndag den 21. februar

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

2. søndag i fasten
Søndag den 28. februar

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

3. søndag i fasten
Søndag den 7. marts

Kl. 9.00
Gudstjeneste
Afløser

Kl. 10.30
Gudstjeneste
Afløser

Birgitte Ekstrøm

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Graver

Marias bebudelsesdag
Søndag den 21. marts

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Palmesøndag
Søndag den 28. marts

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

www.vestermariekirke.dk

Skærtorsdag
Torsdag den 1. april

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 17.00
Gudstjeneste
LCJ

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93

Langfredag
Fredag den 2. april

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Carsten Munk (fridag mandag)

Kl. 9.00
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Fællesgudstjeneste
LCJ

Se Vestermarie
Kirke

Påskedag
Søndag den 4. april
Anden påskedag
Mandag den 5. april

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
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
Menighedsrådsformand
Tlf.: 23 96 60 57
E-mail: b.eks@icloud.com

Design 210963

www.nylarskirke.dk

Absalon

Midfastesøndag
Søndag den 14. marts

Sognepræst

Jørn Pedersen (fridag mandag)
Tlf.: 61 19 86 66
E-mail: havblink@gmail.com

Vestermarie sogn
Menighedsrådsformand
Arne V. Hansen
E-mail: arne.v@hansen.mail.dk
Graver
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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Pieter Brueghel den ældre: Kampen mellem fest og faste (1559)

Normalt plejer fasten først at begynde med fastelavn,

som en form for faste. En faste, som allerede begynd-

der i år ligger midt i februar, lige om lidt. Men i år er

te med aflysningerne i julen og fortsatte med de for-

det, som om den er begyndt lidt tidligere.

kortede gudstjenester i januar.

For det er en slags fastetid, når så mange former for

For vi kan godt tåle at længes en stund. Og vi må glæ-

liv er lukket ned: socialt liv, arbejdsliv, foreningsliv. Og

de os til, at glæden bliver så meget desto større, når

ja, altså: Kirkeliv. Gudstjenesteliv.

det igen bliver muligt at fejre en stor, festlig gudstjene

En fastetid betegner en tid, hvor vi afstår fra noget af

ste sammen.

det, vi plejer at have. Ikke fordi fasten har en værdi i

Igennem fastetiden er der tradition for at skrue ned

sig selv, men fordi fasten skærper opmærksomheden

for ens egne behov for at vende blikket udad – mod

på det, vi har, og fordi fasten forstørrer festen, der

næsten og mod Gud. Måske er det noget, resten af

følger bagefter.

coronatiden kan give os? En øget opmærksomhed på,

Kirkeåret veksler mellem faste og fest, selv om vi ikke

at Gud går med os, selv om alt andet går i stå. Et lille

altid bemærker det. Det er en måde at forberede sig

øjeblik ekstra til at sætte sig og skrive en bøn i en tom

til de store fester på: I adventstiden op til jul, i faste-

notesbog om frygt og glæde, om tid og evighed.

tiden op til påske.
Og jeg tror, det kan gøre os godt at forstå tiden nu

Guds fred, også i denne tid,
sognepræst Cæcilie Jessen

Velkommen til de nye menighedsrådsmedlemmer!
Den 1. søndag i advent tiltrådte de nyvalgte menighedsråd i Vestermarie og Nylars. De er valgt for de næste fire
år at ”arbejde for kirkens liv og vækst”, som det hedder i menighedsrådsløftet. Det vil i mere dagligdags ord sige,
at menighedsrådene tager initiativ til kirkelige arrangementer i sognene, passer budgetterne og passer godt på
kirkebygninger, sognegård, præstegård og skovene.
Har du gode idéer til kirkelivet i sognene, er du velkommen til at kontakte et af menighedsrådsmedlemmerne.

Her kan du møde de nyvalgte:
(Se billeder af menighedsrådsmedlemmerne på kirkernes hjemmesider)

Nylars Menighedsråd

Vestermarie Menighedsråd

Ulrik P. Brandt

Mette Pedersen

Roller i menighedsrådet: Næstformand og medlem af skovudvalget

Roller i menighedsrådet: Næstformand, medlem af kirkeog kirkegårdsudvalget, personaleudvalget, aktivitetsudvalget og valgbestyrelsen

Jeg hedder Ulrik, er 61 år og født på Fyn.
Jeg er social- og sundhedsassistent og arbejder i Det
røde hus på Snorrebakken Plejecenter i aftenvagt.
Min hustru og jeg købte i 2016 en lille ejendom i Nylars, som vi flyttede ind i kort efter og nu er i gang
med at renovere.
Jeg glæder mig over at være kommet i menighedsrådet ved Nylars Kirke, da det er den kirke, jeg blev gift
med Hanne Birgitte i for 30 år siden, og Nylars er det
sogn, hvor vi har haft sommerhus siden år 2000.

Jeg har siddet i menighedsrådet som suppleant i forrige valgperiode og er nu valgt ind som menigt medlem
de næste fire år. Jeg har sagt ja til at komme i MR, fordi jeg synes, det er spændende. Kirke er meget mere
end at møde op i kirke om søndagen og juleaften.
Jeg vil bl.a. gerne arbejde for, at der kommer flere
børn og unge i kirken.
Til dagligt arbejder jeg i Flügger i Rønne, og i min fritid
er jeg spejderleder hos DDS Vestermarie, og så går
jeg bl.a. til Spor & Nosework med min hund.

Ann-Mari Ipsen
Roller i menighedsrådet: Medlem af sognegårdsudvalget

Jeg er dagplejer i Nylars og holder af kirken og dens
traditioner. At sidde i menighedsrådet er en spændende opgave, og jeg håber, at vi med tiden kan arbejde

René Lauge Jørgensen
Roller i menighedsrådet: Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget, personaleudvalget, sognegårdsudvalget, skovudvalget og valgbestyrelsen

hen mod en sammenfletning af de to sogne.
Signe Nielsen
Roller i menighedsrådet: Suppleant, medlem af aktivitetsudvalget og kirkegårds- og blomsterudvalget

Sanglærkerne

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er for tiden ikke planlagt nogen arrangementer.
Men så snart det bliver muligt, vil der igen blive inviteret til legestue, børnegudstjeneste, sangarrangementer og andet.
Hvis arrangementerne ikke kan nå at komme i kirkebladet, vil det i stedet blive annonceret på hjemmesiderne, kirkernes udhængsskabe, facebook-siden og
fra prædikestolen.
www.vestermariekirke.dk
www.nylarskirke.dk
www.facebook.com/vestermarienylarsker

Koret holder i øjeblikket pause pga. restriktioner,
men er du interesseret i at være med, så kontakt
Else Kofoed på tlf. 40 98 72 69.
Vi tager fat på sangen, så snart det er muligt.
KFUM og KFUK’s ungdomsklub
Ungdomsklubben holder i øjeblikket pause.
Kontakt Philip Kofoed på tlf. 20 40 06 19, hvis du
vil have besked, når den begynder igen.
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.

Anderledes juledage i Vestermarie og Nylars Kirker

I julen, fra juleaften til helligtrekonger, stod Nylars
Kirke åben for alle, der ville søge ind i kirken til en
stille andagtsstund, mens gudstjenesterne var aflyst.
Mange kiggede forbi og snuppede et andagtsark i våbenhuset og nød synet af juletræet, de tændte lys og
den smukke julekrybbe, der i anledningen var stillet
helt op i koret.

Nytårsdag kunne vi ikke holde aflysningerne ud
længere og greb til alternative løsninger. En flok fra
menigheden mødtes uden for Nylars Kirke til en kort
nytårsdagsandagt, og menighedsrådsformanden
havde medbragt nytårsbobler. TV2 Bornholm mødte
også op, så levende billeder derfra kan ses på TV2
Bornholms hjemmeside.
Helligtrekongers søndag blev en tilsvarende udendørs
andagt holdt ved Vestermarie Kirke, i solskin, isnende blæst og enkelte snefnug under prædikenen.
1. søndag efter helligtrekonger kunne vi vende
tilbage til kirkerummene. Ikke til normalen, men til
kortere andagter uden fællessang. De varer nok lidt
tid endnu – måske er det fortsat sådan, når dette
kirkeblad udkommer?

Juleaften måtte der tænkes hurtigt i alternativer til
gudstjeneste – og det kunne koret Sanglærkerne
heldigvis. De mødte op i kirken til planlagt tid for at
synge julesange, men foran kamera og mikrofon.
Præsten fik også lov at sige et par ord. Således blev
der ikke juleaftensgudstjeneste, men julevideo fra
Vestermarie Kirke. Stor tak til Sanglærkerne for
deres omstillingsparathed og tekniske snilde, som
forhåbentlig blev til stor glæde for hele folket.

