
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

1. s. e. trinitatis
Søndag den 6. juni

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Lørdag den 12. juni Kl. 12.00
Konfirmation

LCJ

Kl. 10.00
Konfirmation

LCJ

2. s. e. trinitatis
Søndag den 13. juni

Kl. 10.30
Højmesse m. dåb

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

3. s. e. trinitatis
Søndag den 20. juni

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

4. s. e. trinitatis
Søndag den 27. juni

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

5. s. e. trinitatis
Søndag den 4. juli

Kl. 9.00
Fromesse

ØNH

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

6. s. e. trinitatis
Søndag den 11. juli

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

7. s. e. trinitatis
Søndag den 18. juli

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Onsdag den 21. juli Kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste i 
Bjergebakkebruddet

LCJ

8. s. e. trinitatis
Søndag den 25. juli

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser

9. s. e. trinitatis
Søndag den 1. august

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Onsdag den 4. august Kl. 19.00
Friluftsguds-

tjeneste i 
Arnager

LCJ

LCJ = Laura Cæcilie Jessen ØNH = Øjvind N. 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 (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.

KIRKEBLAD
Nr. 3 · juni/ juli 2021

Vestermarie
Nylars

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!

Kom og bliv døbt!

Der er mange måder at blive døbt på.
Det vil sige, der er kun én måde, hvis man kigger på, 
hvad der sker i dåben: Dåben sker altid i den treenige 
Guds navn med tre håndfulde vand og afsluttes med, 
at der bedes Fadervor.
Men alt det, vi ellers forestiller os, hører til dåb kan 
sådan set se forskelligt ud.
Nogle børn bliver døbt på hospitalet eller derhjemme 
ved, fordi barnet er i livsfare. Det er der et ritual til 
bagerst i salmebogen. Siden kan man komme i kirken, 
hvor barnet bliver bedt for og velsignet ved en guds-
tjeneste. Det hedder fra gammel tid ”fremstilling”.
Nogle børn er slet ikke små børn længere, når de bli-
ver døbt. Så kan de selv gå op til døbefonten med mor 
og far i hånden – og mon ikke, der kommer en del 
af disse selvgående dåbsbørn nu efter corona, hvor 
mange har udskudt dåben?
Så er der dem, der gerne vil konfirmeres, men aldrig 
er blevet døbt. Egentlig kunne man blot afslutte kon-
firmationsforberedelsen med en dåb, fordi konfirmati-
onen er den unges bekræftelse af sin barnedåb, men 
for de fleste konfirmander er det vigtigt både at blive 
døbt og siden konfirmeret med sine jævnaldrende.
Man kan også blive døbt som ganske voksen, helt til 
det sidste. Der kan være mange grunde til, man aldrig 
er blevet det – og der kan være mange grunde til, at 
man ønsker dåb. Men det vigtigste er det, man får: Et 
sted at høre til, et åndeligt hjem, hvor vi får lov at kal-
de Gud for far og får Jesus som frelser og Helligånden 
som vejleder.
Tidspunktet for dåb kan også være så forskelligt. Då-
ben ligger naturligt i søndagsgudstjenesten, hvor der 
er en menighed til at tage imod én. Og sådan set er 

der ”drop-in-dåb” hver søndag, i hvert fald med et par 
dages varsel – man kan altid blive døbt ved søndags-
gudstjenesten. Men lørdag er efterhånden også blevet 
en dåbsdag, særligt for dem, der holder en større fest. 
Og så kan man såmænd mødes en ganske almindelig 
hverdag rundt om døbefonten med præsten og sine 
nærmeste og opleve, at Guds velsignelse også slår 
igennem dér.
Jesus siger ”Lad de små børn komme til mig!”. Men 
det gælder sådan set os alle: Vi kan komme til dø-
befonten i en hvilken som helst livsalder og modtage 
dåben – ligesom små børn. ”Og han tog dem i favn og 
lagde hænderne på dem og velsignede dem…”
Velkommen til dåb!

- sognepræst Cæcilie Jessen

Hvis du ønsker dåb, kan du kontakte sognepræsten 
på 56 99 90 03.
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Onsdag den 2. juni kl. 16.30

Nylars: Arbejdsdag på kirkegården
Nylars Kirkegård
Alle er velkomne til at komme og give en hånd med på 
kirkegården, så den står flot til sommeren.
Kontakt graver Jørn Pedersen eller menighedsrådsfor-
mand Birgitte Ekstrøm for mere info – eller mød blot op.

Lørdag den 5. juni kl. 9.30-11.30

Legestue for børnefamilier
Sognegården, 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 tænder bål ude, men håber 
også på med tiden at kunne komme ind og udforske 
alt det gode legetøj, der er indenfor i sognegården.
Kontaktpersoner: Benthe Mortensen tlf. 51 26 27 64 / 
sognepræst Cæcilie Jessen 56 99 90 03.

Lørdag den 3. juli om eftermiddagen

Nylars: Udflugt med borgerforeningerne
Sæt kryds i kalenderen! Tid og sted vil blive annonce-
ret på hjemmesiden og Facebook.

Onsdag den 21. juli kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste i Bjergebakke-
bruddet
Stenbruddet ved Den bornholmske gårdbutik, 
Bjergebakkevej, Vestermarie
Velkommen til en festlig gudstjeneste i det fri, hvor 
koret Sanglærkerne synger for, og sognepræst Cæcilie 
Jessen prædiker.
Der er bænke og stole, men tag gerne selv et tæp-
pe med, påklædning efter vejret og eventuelt en kurv 
kirkekaffe.
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses gudstjenesten. 
Se hjemmeside og facebook på dagen.

Onsdag den 4. august kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste i Arnager
På redningsstien ved Slugten (adgang fra hav-
nen, fra Slugten eller Fosforitvej)
Velkommen til endnu en festlig gudstjeneste i det fri, 
hvor folkemusikensemblet Folk og Fæ spiller for på 
salmerne, og sognepræst Cæcilie Jessen prædiker.
Der bliver stillet bænke op (tak til Arnager Borgerfor-
ening!), så kom blot påklædt efter vejret og eventuelt 
med en kande kirkekaffe til bagefter. I tilfælde af me-
get dårligt vejr aflyses gudstjenesten. Se hjemmeside 
og facebook på dagen.

KOMMENDE ARRANGEMENTERVestermaries Carsten graver har 
haft 25-års-jubilæum
Den 1. maj havde vores graver, Carsten Munk, været 
ansat som graver ved Vestermarie Kirke i 25 år.
Vestermarie Menighedsråd ønsker Carsten tillykke 
med jubilæet og takker for indsatsen i alle årene.
Efter 25 år som graver og kirketjener er Carsten ble-
vet en institution i Vestermarie. De fleste Vesterma-
rie-boer kender Carsten, og han kender dem. I de se-
nere år har Carsten også haft ansvaret for Knudsker 
Kirkegård.
Carsten er vellidt, og det skyldes nok, at han er men-
neskekender. Han kan tale med alle og lodde den 
sindsstemning, som de er i.
Tak for indsatsen i de første 25 år, Carsten.

På vegne af Vestermarie Menighedsråd
Svend Aage Kristoffersen, kasserer

Hilsen fra menighedsrådet i Nylars
Så kan vi igen mødes i kirken til fællesskab og sang. 
Forsamlingsforbuddet bliver gradvist ophævet hen 
over de næste måneder. Vi håber, I tager jer tid til at 
komme i kirken og nyde stemningen og fællesskabet.
Søndag d. 25/4 holdt vi menighedsmøde for alle inte-
resserede. Vi mødtes efter gudstjenesten over en kop 
kaffe og en snitte udenfor i det dejlige vejr. Formand 
og kasserer orienterede om økonomi og aktiviteter, og 
vi fik en god snak om arbejdet i og omkring kirken.
Vi har planlagt en arbejdsdag på kirkegården den 2. 
juni kl. 16.30. Har du tid og lyst til at være med, så 
kontakt graver Jørn Pedersen eller undertegnede.

Mange hilsner Birgitte Ekstrøm

Omlægning af kirkegården i Nylars 
Som tidligere omtalt har vi lavet en stor udviklings-
plan for kirkegården i Nylars, og nu er vi gået i gang 
med det store arbejde at gennemføre planen. Det før-
ste, vi gør, er at fjerne en del hække på den sydlige 
del af kirkegården. Vi er også ved at etablere et større 
område for de bevaringsværdige minde- og gravsten, 
det såkaldte lapidarium, i det nordøstlige hjørne af 
kirkegården. I området ved det kommende lapidarium 
fjerner vi græsset og lægger træflis ned i stedet. De 
bevaringsværdige gravsten vil herefter blive lagt pænt 
ned i laget af træflis, så de præsenterer sig pænt. 
Såfremt man ligger inde med historier, der kan for-
tælle om de enkelte gravsten, må man meget gerne 
kontakte graveren, som så vil skrive historierne ned 
og gemme dem i vores arkiver.

Jørn Pedersen, graver, Nylars Kirke

Har du et indlæg til kirkebladet?
Skriftlige indlæg til kirkebladet eller gode fotos fra 
kirkelivet er velkomne. Sendes til sognepræst Cæci-
lie Jessen på lcj@km.dk. Deadline for næste kirkeblad 
(august-september) er 2. juli.

Koret Sanglærkerne 

Koret tager gerne imod nye stemmer. Er du in-
teresseret i at være med til at synge, så kontakt 
Else Kofoed på tlf. 40 98 72 69.

KFUM og KFUK’s ungdomsklub 

Ungdomsklub for alle fra 13 til 19 år hver fredag 
kl. 19.00 til 21.30. På nuværende tidspunkt skif-
tes vi mellem at mødes online eller fysisk, hvilket 
aftales fra gang til gang med klubbens medlem-
mer. Vil du være med eller høre mere, kontakt 
Philip Kofoed på 20 40 06 19.

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn og 
unge fra 0. klasse og op. Vi mødes torsdage. 
Se mere på www.vestermariespejderne.dk

Årets konfirmander Der havde sneget sig en fejl ind i sidste blad ved oversigten over konfirmander – her er alle med:

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
Lørdag den 12. juni kl. 10.00
Emma Johanne Dam Andersen
Dicte Margrethe Kromann Gjetting
Anton Friis Koefoed
Malou Isabella Pedersen
Mads Speed Petterson


