
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

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

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Torsdag den 5. august Kl. 19.00
Friluftsguds- 

tjeneste
Redningsstien i 

Arnager
LCJ og Folk & Fæ

10. s. e. trinitatis
Søndag den 8. august

Kl. 10.30
Højmesse

Frank Kærgaard

Kl. 9.00
Fromesse

Frank Kærgaard

11. s. e. trinitatis
Søndag den 15. august

Kl. 9.00
Fromesse

Øjvind Hansen

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe

Henriette Ry 
Nielsen

12. s. e. trinitatis
Søndag den 22. august

Kl. 10.30
Højmesse 
Kirkekaffe
Ulla Skou

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser

13. s. e. trinitatis
Søndag den 29. august

Kl. 9.00
Fromesse

Konfirmand- 
indskrivning

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

Konfirmand- 
indskrivning

LCJ

14. s. e. trinitatis
Søndag den 5. september

Kl. 10.30
Højmesse

Henriette Ry 
Nielsen

Kl. 9.00
Fromesse

Afløser

15. s. e. trinitatis
Søndag den 12. september

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste

LCJ

Kl. 14.00
Høstgudstjeneste

LCJ

16. s. e. trinitatis
Søndag den 19. september

Kl. 10.30
Højmesse

Afløser

Kl. 9.00
Fromesse

Øjvind Hansen

17. s. e. trinitatis
Søndag den 26. september

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

18. s. e. trinitatis
Søndag den 3. oktober

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

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) Sommerferie 6.-23. 
august, hvor sognepræst i Aaker, Bir-
git Friis, i stedet kan kontaktes på 
56974103.

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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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!
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Vestermarie
Nylars

Konfirmationer – og konfirmandindskrivning!

Her er de sidste af årets konfirmander, som blev kon-
firmeret den 12. juni i Nylars og Vestermarie Kirker. 
Tillykke til alle konfirmanderne!

Efter sommerferien begynder et nyt hold konfirman-
der på deres forberedelse til konfirmationerne Store 
bededag og Kristi himmelfartsdag 2022. Alle de nye 

konfirmander og deres forældre er den 29. august in-
viteret først til gudstjeneste (kl. 9 i Vestermarie og kl. 
10.30 i Nylars) og bagefter til infomøde og indskriv-
ning i sognegården i Vestermarie.

- sognepræst Cæcilie Jessen

Faste arrangementer:

Der tages forbehold  

for ændringer ifbm.  

coronarestriktioner.

CORONAVIRUSCOVID
19

Koret Sanglærkerne 

Koret tager gerne imod nye stem-
mer. Er du interesseret 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. Vil du være med eller høre 
mere, kontakt Philip Kofoed på  
20 40 06 19.

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturel-
skende børn og unge fra 0. klasse 
og op. Vi mødes torsdage. 
Se mere på www.vestermariespej-
derne.dk



Tirsdag den 2. august kl. 18.00

Nylars: Menighedsrådsmøde
Kirkely, Kirkevej 10
Dagsorden fås ved henvendelse til formand Birgitte 
Ekstrøm på e-mail b.eks@icloud.com.

Torsdag den 5. 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 meget dårligt vejr aflyses gudstjenesten. 
Se hjemmeside og facebook på dagen.

Torsdag den 26. august kl. 19.00

Vestermarie: Menighedsrådsmøde
Sognegården, Vestermarievej 41
Dagsorden fås ved henvendelse til formand Arne Han-
sen på arne.v@hansen.mail.dk.

Søndag den 29. august efter gudstjenesterne 
(ca. 11.45)

Konfirmandindskrivning
Sognegården, Vestermarievej 41
Skal du konfirmeres i Vestermarie eller Nylars i foråret 
2022? Så velkommen til konfirmandindskrivning den 
29. august i sognegården efter gudstjenesterne (kl. 9 
i Vestermarie og 10.30 i Nylars).

                   KOMMENDE ARRANGEMENTERHilsen fra Nylars Menighedsråd
Der gælder stadig et arealkrav ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger inde i kirken, vi må stadig kun 
være 50-60 forsamlet med afstand mellem familierne. 
Krav om mundbind er ophævet pr. 14/6 og udendørs 
er forsamlingsforbuddet helt ophævet. Er du i tvivl om 
reglerne, så kontakt præst eller graver.
Dejligt, at vi igen kan mødes i og omkring kirken - så 
vi planlægger igen kirkekaffe til gudstjenester efter 
sommeren. 
Har I ideer til kommende arrangementer, så kontakt 
en af os i menighedsrådet. 
Så har vi i menighedsrådet været på have-/malear-
bejde på kirkegården. Det sorte stakit ved indgangen 
er igen blevet sort, måske der stadig mangler lidt, 
men vi skal nok få det gjort færdigt. 
Rigtig god sensommer til jer alle.

Med venlig hilsen Birgitte Ekstrøm, formand for Ny-
lars Menighedsråd

Legestue på en ny måde
Fra efteråret vil den månedlige legestue i sognegår-
den være lidt anderledes. Den flytter tidspunkt, så det 
er klokken 14-15 – og så skifter den navn til ”Fami-
liecafé”. Men konceptet er det samme: Kaffe på kan-
den, en masse legetøj, og mulighed for at møde andre 
familier fra Vestermarie og Nylars – og måske lidt fle-
re, nu da vi rykker det til eftermiddagen?
Hvis du har gode idéer til eller ønsker om aktiviteter i 
familiecaféen (Lege? En, der kommer og fortæller no-
get, børnefamilier gerne vil vide?), er du velkommen 
til at kontakte sognepræst Cæcilie Jessen på 56 99 90 
03 eller lcj@km.dk.
Første familiecafé er lørdag den 9. oktober kl. 14-16 i 
sognegården på Vestermarievej 41.

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 
(oktober-november) er 3. september.

Leg i sognegårdshaven efter pinsebørnegudstjeneste.



                   KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sognepræst Cæcilie Jessen vil fortælle om konfir-
mandundervisningen, og der er mulighed for at stille 
spørgsmål og melde sig til, enten digitalt eller på pa-
pirblanket. Der vil også være en lille forfriskning.
Tilmelding forud ikke nødvendig. Jeg glæder mig til at 
møde jer nye konfirmander!

Onsdag den 8. september kl. 13.20

Nylars: Ældreudflugt med spisning
Mødested: Ved Samlingshuset kl. 13.20
Turen går i år til Rø Kirke, hvor vi samles kl. 14. Her vil 
Nikolaj Hartung Kjærby, som er præst i Klemensker og 
Rø, fortælle om kirken.
Herefter går turen til Skipperkroen i Tejn, hvor der er 
kaffe og kage kl. 15.30.
Kl. 18 er der smørrebrød på Samlingshuset i Nylars. 
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest 1. september til Lonny Grønbech på 
tlf. 22 93 75 82. 
Meddel gerne ved tilmelding, om du har en ekstra 
plads i bilen eller mangler kørselsmulighed.

Lørdag den 11. september kl. 15.00

Vestermarie:  
Fest i sognegårdshaven
Sognegården, Vestermarievej 41
Velkommen til sensommerfest i sognegårdshaven for 
alle, både børn, unge og gamle, i Vestermarie Sogn!
Der er kaffe og kage kl. 15. Herefter vil der være fæl-
lessang fra blandt andet Højskolesangbogen, valgt og 
præsenteret af velkendte ansigter fra Vestermarie. 
Der vil også være lege for børn og barnlige sjæle.
Kl. 17.30 er grillerne varme, så man kan grille sin 
medbragte mad. Medbring også ger-
ne eget service til grillmaden.
Kom glad til en festlig eftermiddag, 
og tag din nabo med!
I tilfælde af meget dårligt vejr afly-
ses arrangementet.

Søndag den 12. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Vestermarie Kirke
Velkommen til en festlig gudstjeneste, hvor vi samles 
for at glæde os og takke for høstens gaver. Der vil 
være indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, der bl.a. 
hjælper landmænd i fattigere lande med nye land-
brugsteknikker til gavn for landsbyer og familier.

Søndag den 12. september kl. 14.00

Høstgudstjeneste ved Nylars Kirke
I år har vi igen valgt at holde en udendørs høstguds-
tjeneste. Vi pynter op og nyder stemningen med kir-
ken som baggrund.
Medbring gerne tæppe, menighedsrådet sørger for 
kaffe og kage.
Der sættes bænke op, men medbring gerne selv en 
stol
Ved dårligt vejr går vi ind i kirken. 

Tirsdag den 21. september kl. 19.00

”Vi byggede en dansk kirke i Spanien”
Foredrag ved Jørn Sjøholm, tidligere dansk præst i 
Spanien
Sognegården, Vestermarievej 41
I Malaga er der en velbesøgt dansk kirke, som præ-
sten Jørn Sjøholm, nu bosat i Nylars, var med til at 
bygge i slutningen af 1990’erne. Han og hans hustru 
kom til landet i 1992, og ret hurtigt derefter begyndte 
samtalerne i den danske menighed om mulighederne 
for at bygge en kirkebygning. I 1995 fik menigheden 
en byggegrund foræret af Mijas Kommune, og Allehel-
gensdag 2001 blev den danske kirke i Malaga indviet. 
Jørn Sjøholm vil fortælle om og vise billeder fra livet 
og kirken i Spanien og særligt om det spændende og 
udfordrende arbejde med at bygge en dansk kirke i 
udlandet.

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00

Fællessangsaften i sognegården
Sognegården, Vestermarievej 41
Velkommen til fællessangsaften i sognegården! Vi 
synger fra den nye Højskolesangbog, måske med en-
kelte afstikkere til andre sangbøger. Kom glad og syng 
med.


