
Gudstjenesteliste
Vestermarie

Kirke
Nylars 
Kirke

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

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

19. s. e. trinitatis
Søndag den 10. oktober

Kl. 9.00
Fromesse med dåb

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe

LCJ

Onsdag den 13. oktober Kl. 17.00
Børnegudstjeneste 

med spisning
LCJ

20. s. e. trinitatis
Søndag den 17. oktober

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe

LCJ

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

21. s. e. trinitatis
Søndag den 24. oktober

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

22. s. e. trinitatis
Søndag den 31. oktober

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Allehelgens søndag
Søndag den 7. november

Kl. 14.00
Gudstjeneste

LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe

LCJ

24. s. e. trinitatis
Søndag den 14. november

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Onsdag den 17. november Kl. 19.00
Ungegudstjeneste 

med spisning
LCJ

Sidste søndag i kirkeåret
Søndag den 21. november

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Første søndag i advent
Søndag den 28. november

Kl. 10.30
Højmesse

LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste

LCJ

Anden søndag i advent
Søndag den 5. december

Kl. 9.00
Fromesse

LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger 
med Nylarskoret

Kirkekaffe
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)

Nylars sogn
www.nylarskirke.dk

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

Graver
Jørn Pedersen (fridag man. & tirs.)
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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Vestermarie
Nylars

Håbet er ude i verden!

I begyndelsen af september mødtes en masse men-
nesker i Nyborg og sang en nyskrevet sang om, at 
”Håbet er ude i verden”. Det kan betyde to ting: Enten 
at der ikke er håb – eller at der netop er håb derude! 
Sangen var en jubilæumssang skrevet af Per Krø-
is Kjærgaard (ham med ”Kære linedanser”) og ram-
mer lige i øjet for jubilaren: Nemlig den folkekirkelige 
missionsorganisation Danmission, der i år kan fejre 
200-års-jubilæum som Danmarks ældste missionssel-
skab.
Gennem de 200 år har mennesker i Danmission ar-
bejdet for at udbrede det kristne evangelium i verden 
i ord og handling, som det hedder. For nogle gange 
udbredes evangeliet bedst ved at fortælle om det og 
hjælpe med at bygge kirker og uddanne præster og 
lægfolk. Og nogle gange udbredes det bedst ved at 
vise, hvad evangeliet kalder os til: At hjælpe men-
nesker i nød til bedre liv, både hver for sig og som 
samfund.
For at se, hvor der er brug for hjælp og lys, må man 
kunne se, hvor alt håb tilsyneladende er ude – og for 
at kunne få mod til at hjælpe, må man vide, at der 
alligevel altid er håb – at håbet er ude i verden!
Danmission arbejder i Tanzania, Myanmar, Cambodja 
og Libanon og resten af Mellemøsten. 
På Bornholm kan man stifte nærmere bekendtskab 
med og støtte Danmissions arbejde ved at besøge 
genbrugsbutikken i Aakirkeby eller fange de unge 
mennesker i Konfirmand Aktion, som har været på 
Zanzibar, når de kommer til øen op til påske 2022.
Engang kunne man være en del af Danmissions ar-
bejde ved at mødes i en sykreds, som mange kvinder 

gjorde for eksempel i Nylars. Men nye tider kræver 
nye idéer – måske har du en idé til, hvordan vi i Nylars 
og Vestermarie kan støtte jubilaren? 
For så kan vi fortsat synge om, at håbet virkeligt er 
ude i verden, både på den ene og den anden måde.
Tillykke med jubilæet, Danmission.

- sognepræst Cæcilie Jessen

Læs mere om Danmissions arbejde og jubilæumsfejringerne 
eller bliv medlem på www.danmission.dk
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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!



KOMMENDE ARRANGEMENTERNye konfirmander begyndt
Den 1. september mødte fire konfirmander op til kon-
firmationsforberedelse – fulde af gode spørgsmål og 
nysgerrighed på den kristentro, de fik med ved dåben 
engang for mange år siden. Det lille hold åbner mu-
ligheder for fx udflugter rundt på øen. Det bliver en 
fornøjelse. Tag godt imod dem, når de dukker op til 
gudstjeneste i deres og jeres kirker.

I slutningen af august var næsten 100 mennesker 
mødt op i Nylars Kirke til koncert med fransk musik 
ved Rebecca og Anders Forsberg Svendsen. De un-
derholdt både med den smukke Angelus-suite, hvor 
vi blev bragt med kirkeklokkerne gennem dagen, 
og med viser af Satie og to stykker fra Bizets opera 
”Carmen”. 

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 
(december/januar) er 5. november.

Sensommerfest i sognegårdens have med fælles-
sang, kage og grill.

I smukt sensommervejr var knap 30 nylarsboer 
draget på ældreudflugt til Rø Kirke og Skipperkroen 
i Tejn. Vi fik grundig indføring i kirkens historie af 
sognepræst Nikolaj H. Kjærby og fordøjede infor-
mationerne med lagkage i Tejn, inden vi om aftenen 
samledes i Samlingshusets nyrenoverede cafeteria til 
smørrebrød og sang. Tak for en god tur.

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

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00-21

Sangaften i sognegården
Sognegården, Vestermarievej 41
Velkommen til en aften med fællessang, hvor vi vil ud-
forske den nye udgave af Højskolesangbogen – men 
også synge et par velkendte. Der bydes på kaffe og 
kage, og alle er velkomne.

Torsdag den 7. oktober kl. 19.00

Vestermarie: Menighedsrådsmøde
Sognegården, Vestermarievej 41
Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til 
menighedsrådsformanden.

Lørdag den 9. oktober kl. 14-16

Familiecafé i sognegården
Sognegården, Vestermarievej 41
Den nye udgave af legestuen for alle familier i Vester-
marie og Nylars Sogne – men egentligt er alt ved det 
gamle, bortset fra tidspunktet. Der er kaffe på kan-
den, lidt at spise, legetøj til børnene og hygge til alle.
Velkommen til alle med store eller små børn, der vil 
møde andre familier fra området.

Onsdag den 13. oktober kl. 17.00

Børnegudstjeneste med spisning
Vestermarie Kirke og sognegården
Velkommen til en børnevenlig eftermiddagsgudstje-
neste, hvor vi vil synge, lege, høre fortællinger fra 
Bibelen og bede sammen i børnehøjde. Gudstjenesten 
varer cirka 30 minutter, og derefter er der gratis fæl-
lesspisning i sognegården.
Ingen tilmelding, kom bare.

Lørdag den 6. november kl. 14-16

Familiecafé i sognegården
Sognegården, Vestermarievej 41
Se omtalen ovenfor.

Søndag den 7. november kl. 10.30 (Nylars) og 
kl. 14.00 (Vestermarie)

Allehelgengudstjenester
Ved gudstjenesterne allehelgensøndag vil navnene på 
de, der er døde i årets løb, blive læst op, og der er mu-
lighed for at tænde et lys. Alle er velkomne til gudstje-
nesterne, og alle, der har mistet, er særligt inviteret.
Ønsker du ikke, at navnet på den, du har mistet, skal 
læses op, kan du kontakte sognepræsten. 

Torsdag den 15. november kl. 18.30

Nylars: Menighedsrådsmøde
Smedegård, Kirkevej 27, Nylars
Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til 
menighedsrådsformanden.

Onsdag den 17. november kl. 19.00

Ungegudstjeneste og pizza
Vestermarie Kirke og sognegården
Hvor går man egentligt hen med sin tro og sine 
spørgsmål om livet og Gud og mennesker, når man 
er blevet konfirmeret, men ikke helt føler sig gammel 
nok til søndagsgudstjenesten? Man går da til unge-
gudstjeneste! Vi skal synge sammen, stille spørgsmål 
sammen og tænde lys for verden – og nå det hele på 
cirka en halv time, før vi skal spise pizza sammen i 
sognegården (helt gratis).
Alle unge fra ca. 7. klasse og op til 18 år er inviteret. 
Kom glad!

Torsdag den 25. november kl. 19.00

Vestermarie: Menighedsrådsmøde
Sognegården, Vestermarievej 41
Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til 
menighedsrådsformanden.

Søndag den 28. november kl. 14.00

Nylars:  
Adventsgudstjeneste og æbleskiver
Nylars Kirke og Samlingshuset
Traditionen tro byder vi det nye kirkeår og adventsti-
den velkommen med en eftermiddagsgudstjeneste i 
Nylars Kirke, efterfulgt af æbleskiver og adventshygge 
i Samlingshuset. Juletræet foran hallen tændes med 
gadelygterne.
Ingen tilmelding, alle er velkomne!


