
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

Skærtorsdag
Torsdag den 1. april

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 17.00
Gudstjeneste

LCJ

Langfredag
Fredag den 2. april

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ
Påskedag

Søndag den 4. april
Kl. 9.00

Gudstjeneste
LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ
Anden påskedag

Mandag den 5. april
Vestermarie: 

Kl. 10.30 Fællesgudstjeneste 
Kl. 19.30 Gudstjeneste »Da russerne tog 

hjem«
LCJ

1. søndag efter påske
Søndag den 11. april

Kl. 9.00
Gudstjeneste

Afløser

Kl. 10.30
Gudstjeneste

Afløser
2. søndag efter påske
Søndag den 18. april

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ
3. søndag efter påske
Søndag den 25. april

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste og 
menighedsmøde

LCJ
Store bededag

Fredag den 30. april
Kl. 10.30

Konfirmationer
LCJ

4. søndag efter påske
Søndag den 2. maj

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ
5. søndag efter påske

Søndag den 9. maj
Kl. 10.30

Gudstjeneste og 
menighedsmøde

LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ

Kristi himmelfartsdag
Torsdag den 13. maj

Kl. 10.30 og 12.30
Konfirmationer

LCJ
6. søndag efter påske

Søndag den 16. maj
Kl. 10.30

Gudstjeneste
LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ
Onsdag den 19. maj Kl. 17.00

Børnegudstjeneste
LCJ

Pinsedag
Søndag den 23. maj

Kl. 10.30
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 9.00
Gudstjeneste

kaffe før
LCJ

Anden pinsedag
Mandag den 24. maj

Kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen

Trinitatis søndag
Søndag den 30. maj

Kl. 9.00
Gudstjeneste

LCJ

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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Der tages forbehold  

for ændringer ifbm.  

coronarestriktioner.

CORONAVIRUSCOVID
19

Påsken som en børnetegning

Et kors af påskeliljer står
omkring dit hjerte, hvis det slår
og derfor dufter livet skønt
når troens træ er lysegrønt.

Og korset slynger skylden bort
da er din pine blevet kort
lad altid korsets flammehav
stå ud af påskemorgens grav.

Simon Grotrian 2009
Nummer 915 i Kirkesangbogen, her strofe 
1 og 4

De bedste salmer er ligesom maleri-
er, der bliver malet for øjnene af én, 
mens man synger helt forundret. 
Digteren Simon Grotrian, der døde 
forrige år, var særligt god til at male 
sådan nogle mærkelige sprogbille-
der, der først giver rigtig mening, 
når man så at sige overgiver sig til 
dem og deres forunderlighed. Bille-
derne, han lavede med ord, ligner 
ikke noget, vi kan møde ude i virke-
ligheden – de virker nærmest my-
stiske. Men det hjælper, hvis man 
ser på dem som en slags børneteg-
ninger, hvor alt som bekendt kan 
ske, og fysikkens love let trodses.
Og påsken er faktisk mystisk. I 
kernen af kristendommen står det 
allermærkeligste mysterium: At 

en mand, der kaldte sig Guds søn, 
døde og blev begravet – men da 
hans venner kom ud til graven, var 
den tom. Dér ved graven og i tiden 
efter begyndte en undren over my-
steriet, en samtale!, som er blevet 
ved i 2000 år og fortsætter i kirken 
hver søndag og alle andre steder, 
hvor kristne mødes.
Jeg tror, vi har ekstra brug for på-
ske i år. Vi skal have håbet om, at 

alt det døde i os kan vækkes til live 
– ”Kom, hjerte, med hvad dødt du 
har, / hvad du med sorg til graven 
bar!”. Påsken må synges, males, 
tegnes, tales ud – mystisk, som den 
er, og alligevel så ligetil og fuldt af 
håb som en børnetegning. Jesus 
døde, graven er tom, Kristus er op-
standen!
Glædelig påske!

- sognepræst Cæcilie Jessen



Årets konfirmander
Vestermarie Kirke
Store bededag d. 30. april kl. 10.30
Mads Green
Andreas Willer Kristoffersen
Lørdag den 12. juni kl. 12.00
Malou Gry Brügmann
Marius Boye Brügmann
Emil Eckhausen Juhl
Lea Christine Jørgensen
Oliva Marie Munk

Nylars Kirke
Kristi himmelfartsdag d. 13. maj
Jeppe Ingemann Rømer
Elias Wikholm Thorsen
Liam Truelsen
Lørdag den 12. juni kl. 10.00
Emma Johanne Dam Andersen
Dicte Margrethe Kromann Gjetting
Anton Friis Koefoed
Malou Isabella Pedersen

En hilsen fra Nylars Menighedsråd
Vi sender en forårshilsen til alle i sognet. Bornholm er 
»åbnet« den 1. marts, og vi håber, at vi snart igen kan 
mødes til fælles aktiviteter i og omkring kirken.
Søndag den 25. april vil vi efter gudstjenesten holde 
det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet be-
retter om økonomi og aktiviteter. Kom gerne med dine 
idéer. Menighedsrådet serverer kaffe og kage.
På trods af restriktioner er en gudstjeneste i kirken 
værd at komme til. Det har faktisk været det eneste 
sted, du har kunnet høre levende musik, sang og gode 
fortællinger i denne nedlukkede corona-tid. Der har 
været tid til refleksion og mulighed for at lytte til smuk 
orgelmusik og sang og at hilse på andre, du kender i 
sognet.

Mange hilsner fra menighedsrådet/formand Birgitte Ekstrøm

Tanker fra Vestermarie: Gudstjene-
ster i en corona-tid
Nu har vi i mere end et år mærket virkningerne af 
coronaen.
Påsken 2020 blev uden fysiske gudstjenester og ju-
len 2020 ligeså. Heldigvis havde vores kreative sog-
nepræst skrevet en fin påskehilsen til alle husstande i 
pastoratet. Og i julen fik vi en fin digital julehilsen fra 
vores sognepræst og koret Sanglærkerne.
Nu i vinteren 2021 har vi så korte gudstjenester på en 
halv time. Det er godt, og vi bliver aktiveret, selvom 
vi ikke må synge.
Det, jeg savner allermest i de nye gudstjenester, er 
nadveren, hvor vi i fællesskab samles ved alteret. Det 
vil kræve en lille udvidelse af gudstjenestens længde, 
men lad os prøve det.
Og så håber jeg på yderligere åbninger for kirkerne.
God påske.

Svend Aage Kristoffersen, kasserer i Vestermarie Menig-
hedsråd

Graverens hjørne: Sket på Nylars 
Kirkegård i marts
Snepynten har i det store hele forladt kirkegården, og 
stolte erantis presser sig i solskinnet ivrigt vej igen-
nem julegranen på gravsteder. Foråret er på vej, og 
med det skal der ryddes op efter vinteren på kirke-
gården. Nu skal julegran tages væk, der skal lægges 
nyt grus på gangene, buske skal klippes til, og der 
skal ryddes for ukrudt, der trods kulde og sne har til-
tvunget sig plads alle vegne på gange og grave. De 
seneste måneder er gået med fornyelser af gravsteder 
og enkelte nedlæggelser, oprydning samt pudsning af 
kirkens sølvtøj. De næste mange dejligt lyse måneder 
vil, ud over den daglige pleje og vedligeholdelse, også 
byde på omlægning af dele af kirkegården, blandt 
andet udvidelse af vores lapidarium (stensamling), 
etablering af et større blomsterbed og nedlæggelse af 
nogle af de mange hække.

Jørn Pedersen, graver på Nylars Kirkegård

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!

Sanglærkerne 

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.



Skærtorsdag den 1. april kl. 17.00

Nylars: Skærtorsdagsgudstjeneste 
og take-away-spisning
I år har menighedsrådet lavet en aftale med Sam-
lingshuset om, at man kan bestille en take-away-lam-
mestegsmiddag, som kan afhentes efter gudstjene-
sten og spises derhjemme.
Middagen koster 98 kr. per kuvert og bestilles via 
mail på bornholmermad@gmail.com senest 25/3. For 
spørgsmål eller hjælp til bestilling, kontakt Birgitte 
Ekstrøm på tlf. 23 96 60 57.
Hvis du enten mangler nogle at spise med eller har 
plads til en ekstra ved bordet derhjemme, kontakt da 
sognepræst Cæcilie Jessen på tlf. 56 99 90 03.

2. påskedag mandag den 5. april kl. 19.30

Gudstjeneste ”Da russerne tog hjem”
Vestermarie Kirke
Det er 75 år siden, at 2. verdenskrig sluttede helt på 
Bornholm, da russerne tog hjem. Vi vil højtideligholde 
dagen med en fælles aftengudstjeneste, hvor der vil 
blive fortalt erindringer fra tiden, blive sunget sange 
og salmer og prædiket over emnet glemsel – for blev 
bornholmerne egentlig glemt?
Alle er velkomne.

Lørdag den 24. april kl. 9.30-11.30

Udendørs familielegestue
Sognegårdens have, Vestermarievej 41
Legestue er for alle familier i Nylars og Vestermarie 
Sogne, der vil mødes med andre familier. Der er kaffe 
på kanden og andre forfriskninger – og plads til både 
leg og gode snakke.
Vi må være 25 iflg. restriktionerne, så kom endelig 
glad.
Kontaktpersoner: Benthe Mortensen tlf. 51 26 27 64 / 
sognepræst Cæcilie Jessen 56 99 90 03.

Søndag den 25. april ca. kl. 11.15 

Menighedsmøde i Nylars Sogn
Nylars Kirke
Har du en masse gode idéer til, hvad der kan ske i 
og omkring kirken? Forslag til familieaktiviteter, kloge 
foredrag, gode koncerter, gudstjenester – eller til kir-
kegårdens indretning og beplantning?
Så er det årlige menighedsmøde et godt tidspunkt at 
møde op. Her er der mulighed for alle i sognet for at 
komme med idéer til menighedsrådet, der planlægger 

kirkelivet i sognet. Mødet finder sted umiddelbart efter 
10.30-gudstjenesten i kirken, og der vil være en lille 
forfriskning.

Torsdag den 6. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Sognegården, Vestermarievej 41
Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til 
formand Arne Hansen på tlf. 56 99 93 69 eller e-mail 
arne.v@hansen.mail.dk.

Lørdag den 8. maj kl. 9.30-11.30

Udendørs familielegestue
Sognegårdens have, Vestermarievej 41
Se omtale til 24. april.

Søndag den 9. maj ca. kl. 11.30 

Menighedsmøde i Vestermarie Sogn
Sognegården, Vestermarievej 41
Se omtale af Nylars’ menighedsmøde den 25. april – 
og tag så gerne din nabo under armen til gudstjeneste 
og møde, alle er velkomne!

Tirsdag den 18. maj kl. 17.00

Menighedsrådsmøde i Nylars
Mødet er offentligt. Dagsorden og sted fås ved hen-
vendelse til formand Birgitte Ekstrøm på tlf. 23 96 60 
57 eller e-mail b.eks@icloud.com.

Onsdag den 19. maj kl. 17.00

Børnegudstjeneste
Vestermarie Kirke
Alle børn og deres familier inviteres til gudstjeneste i 
Vestermarie Kirke, hvor der vil være fortælling, sang 
og bøn i børnehøjde. Vi håber at kunne spise sammen 
bagefter – det vil blive meldt ud på facebook og hjem-
meside, når vi nærmer os: www.facebook.com/ve-
stermarienylarsker Velkommen til alle børnefamilier!

Pinsedag den 23. maj kl. 8.30

Nylars: Pinsemorgenkaffe inden 
gudstjenesten
Nylars Kirke
Menighedsrådet byder på morgenkaffe pinsedag inden 
gudstjenesten. Velkommen fra kl. 8.30. Gudstjene-
sten begynder kl. 9.00.

KOMMENDE ARRANGEMENTER


