Gudstjenesteliste

Tredje søndag i advent
Søndag den 12. december

Onsdag den 15. december

Nylars
Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 14.00
Gudstjeneste
Æbleskiver i Samlingshuset/LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger
med Nylarskoret
Kirkekaffe/LCJ

Kl. 10.30
De ni læsninger
med Sanglærkerne
Kirkejulefrokost
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne. Tlf.: 56 99 90 03
E-mail: lcj@km.dk
Kontakt præsten for samtale,

Juleaften
Fredag den 24. december

Kl. 14.00
Gudstjeneste
Koret synger fra
13.30
LCJ

Kl. 16.00
Gudstjeneste
LCJ
Kl. 23.30
Midnatsgudst./CCJ

Kl. 9.00
Fromesse
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

(fridag mandag)
Sognepræsten går på barsel fra den 18.
januar. Herefter kan sognepræsten i
Aaker-Pedersker kontaktes på 56 97 41

Kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i Vestermarie
LCJ + gæsteprædikant

Menighedsrådsformand
Birgitte Ekstrøm
Tlf.: 23 96 60 57
E-mail: b.eks@icloud.com
Graver
Jørn Pedersen (fridag man. og tirs.)
Tlf.: 61 19 86 66
E-mail: havblink@gmail.com

Vestermarie sogn
www.vestermariekirke.dk
Menighedsrådsformand

Kl. 14.00
Gudstjeneste
Kransekage/LCJ

Kl. 16.00
Gudstjeneste
Kransekage/LCJ

Helligtrekongers søndag
Søndag den 2. januar

Kl. 10.30
Højmesse/LCJ

Kl. 9.00
Fromesse/LCJ

E-mail: arne.v@hansen.mail.dk

Første søndag efter helligtrekonger
Søndag den 9. januar

Kl. 14.00
Gudstjeneste
Udvidet kirkekaffe
LCJ

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Carsten Munk (fridag mandag)

Anden s. e. helligtrekonger
Søndag den 16. januar

Kl. 10.30
Højmesse
LCJ

Kl. 9.00
Fromesse
Morgenkaffe kl.
8.30/LCJ

Tredje s. e. helligtrekonger
Søndag den 23. januar

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Fjerde s. e. helligtrekonger
Søndag den 30. januar

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 6. februar

Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

LCJ = Laura Cæcilie Jessen

KIRKEBLAD

Vestermarie
Nylars

hjemmebesøg eller kirkelige handlinger.

www.nylarskirke.dk

Kl. 10.30
Højmesse/LCJ

Nytårsdag
Lørdag den 1. januar

Vestermarie-Nylars Kirkekontor

Nylars sogn

Kl. 17.00
Børnegudstjeneste
m. spisning/LCJ
Kl. 9.00
Fromesse/LCJ

Anden juledag
Søndag den 26. december

Laura Cæcilie Jessen

Nr. 6 · december 2021/ januar 2022

03, indtil der er fundet en barselsvikar.

Fjerde søndag i advent
Søndag den 19. december

Juledag
Lørdag den 25. december

Sognepræst

CCJ = Carl Christian Jessen

Design 211137

Anden søndag i advent
Søndag den 5. december

Vestermarie
Kirke

Absalon

Første søndag i advent
Søndag den 28. november

Kontakt

Arne V. Hansen
Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93
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.

Det hellige midt i hverdagens rod
I Gudhjem Kirke hænger der lidt gemt væk
inde i dåbsværelset bag våbenhuset en glasmosaik af Paul Høm, som forestiller den hellige familie – Josef og Maria og Jesusbarnet – i
den første julenat. Josef sidder træt og krøllet
sammen, nærmest helt kantet og måske lidt
overvældet af det, der er sket. Maria sidder i
en klassisk rolig positur med det nyfødte jesusbarn – naturtro gengivet – i sin favn. Bag
dem er dyrene og helligåndsduen, der daler
ned.
Men det er ikke så meget selve mosaikken,
der er vigtig. Se rundt om mosaikken, det
hverdagsagtige rod: Flaget, der hænger henslængt til tørre. Nogle bunker salmebøger og
en radiator. Og man kunne forestille sig dåbsfamilierne, der nok kommer ind i deres festtøj
til en stor dag, men alligevel bærer hverdagens kaos lige under tøjet – trætte, som man
kan være, når man har et lille barn.
Og så bliver de mødt af glasmosaikken af den
hellige familie som et spejl: Hvor man både
kan se, at også de var trætte, men hvor man
samtidig ser helligheden, der siver ind ad
hverdagssprækkerne – midt i stalden, midt i

Poul Høm – glasmosaik i Gudhjem Kirke
(årstal?) – fotograferet af C. Jessen

den naturtro gengivelse af en fars kantethed,
et spædbarns blødhed og en mors træthed.
Det er juleevangeliet, som det også kan lyde: Det fineste billede sat ind i det mest hverdagsagtige rod.
Den største hellighed midt i livets sårbarhed. Kristus,
der kommer til os i stuen med sit lys og sin velsignelse.

Med ønsket om en velsignet advents-, jule- og helligtrekongerstid for alle i Vestermarie og Nylars Sogne
- sognepræst Cæcilie Jessen

Sognepræsten går på barsel

Har du et indlæg til kirkebladet?

Sognepræst Cæcilie Jessen går på barsel tirsdag den

Skriftlige indlæg til kirkebladet eller gode fotos fra

18. januar. Der vil blive indsat en barselsvikar i em-

kirkelivet er velkomne. Sendes til sognepræst Cæci-

bedet.

lie Jessen på lcj@km.dk. Deadline for næste kirkeblad

Søndag den 16. januar er Cæcilies sidste gudstjene-

(februar/marts) er 5. januar.

ster inden barslen. Der vil være morgenkaffe i Nylars
Kirke kl. 8.30 inden gudstjenesten.

Hilsen fra Nylars Menighedsråd
Julen står for døren med store forventninger til en
normal jul i kirken i år.
Sidste år lukkede samfundet ned inden jul, og vi måtte følge Cæcilies juleprædiken via de sociale medier.
I år skal det være, som det »plejer«, med julerier,
gudstjenester, fællesskab og salmesang.
Vi glæder os til at se jer i kirken og til de forskellige

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 28. november kl. 14.00

Onsdag den 15. december kl. 17.00

Nylars: Adventsgudstjeneste
og æbleskiver

Børnegudstjeneste med spisning

Nylars Kirke og Samlingshuset

Vestermarievej 41

Traditionen tro byder vi det nye kirkeår og adventsti-

Ved denne børnegudstjeneste vil vi dykke ned i julens

den velkommen med en eftermiddagsgudstjeneste i

fortællinger – gennem sang, bevægelse, ord og bøn i

Nylars Kirke, efterfulgt af æbleskiver og adventshygge

børnehøjde.

i Samlingshuset. Juletræet foran hallen tændes med

Gudstjenesten varer cirka 30 minutter, og bagefter er

gadelygterne.

alle inviteret til gratis, fælles risengrød i sognegården.

Ingen tilmelding, alle er velkomne!

(For juledagenes gudstjenester, se gudstjenestelisten på
bagsiden)

Vestermarie Kirke/Sognegården,

Fredag den 3. december kl. 10.00

arrangementer i sognet hen over jul og nytår.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk

Krybbespil med børnehaven Løvfrøen

nytår med gode og varme ønsker for det kommende

Nylars Kirke

år 2022.
re kirkekaffe, udflugt og andre arrangementer, som
vi »plejer«. Men I er velkomne til at komme med nye
forslag, kontakt en af os i menighedsrådet.

kl. 14 i Vestermarie / kl. 16 i Nylars

opføre fortællingen om, hvordan Jesus-barnet blev

Nytårsgudstjeneste med bobler
og kransekage

født i en krybbe julenat. Alle børn og barnlige sjæle

Vi indleder det nye år med gudstjenester, og efter

fra sognene er velkomne — dagplejerne og hjemme-

gudstjenesterne serveres der bobler og kransekage.

Børnehaven Løvfrøen vil, dirigeret af sognepræsten,

Nylars Menighedsråd vil i det kommende år arrange-

Lørdag den 1. januar

gående forældre er særligt velkomne!

Med venlig hilsen Birgitte Ekstrøm, menighedsrådsfor-

Onsdag den 19. januar kl. 19.00

mand ved Nylars Kirke

Søndag den 5. december kl. 10.30

Menighedsrådsmøde i Vestermarie

Nytårsparole aflyst

De ni læsninger med Nylarskoret

Da tilslutningen til nytårsparolen i Vestermarie Kirke

Nylars Kirke

Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til

Gennem fællessang, korsang og læsninger forbereder

menighedsrådsformanden.

har været vigende, og spejderne ønsker at prøve noget nyt, bliver nytårsparolen i år erstattet af en hel-

Et hold af malere fra Nylars Menighedsråd har shinet gitrene
rundt om de to gårdgravsteder nærmest kirken op

Sognegården, Vestermarievej 41

vi os sammen til juletiden ved at bevæge os gennem

ligtrekongerstids-gudstjeneste søndag den 9. januar

frelseshistorien fra skabelsen til Jesu fødsel julenat.

kl. 14.00 i Vestermarie Kirke. Efter gudstjenesten er

Velkommen til en anderledes adventsgudstjeneste.

der udvidet kirkekaffe i sognegården, hvor der også

Menighedsrådet serverer kaffe og kage efter gudstje-

Højskolesangaften

vil være mulighed for at tale om muligheden for nye

nesten.

Sognegården, Vestermarievej 41

traditioner i helligtrekongertiden – kan vi samle byen
Søndag den 12. december kl. 10.30

og byens foreninger på anden måde omkring et helligtrekongers-arrangement i kirken?

De ni læsninger med Sanglærkerne

Legestue sat i bero

Sanglærkerne leder os gennem den kristne grund-fortælling fra skabelsen til Jesu fødsel og ud i fremtiden

for nu - klar til, hvis interessen igen skulle være der for

— gennem musik og læsninger.

et mødested for børn og familier! I stedet kan kræfter-

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en

ne lægges i gode børnegudstjenester – den næste er

julefrokost i sognegården, hvor alle er velkomne til

den 15. december kl. 17.00 i Vestermarie Kirke, hvor
I september var mange mødt op for at høre pastor emeritus
Jørn Sjøholm fortælle om arbejdet med at bygge en dansk
kirke i Spanien.

hygge og fællesskab. Maden er gratis, men giv gerne
en gave i kirkebøssen.
Koret Sanglærkerne

Kirkebil: kører til alle gudstjenester og er gratis. Bestil helst dagen i forvejen på tlf.: 70 25 25 25.
Husk at bestille en returvogn.

vil denne aften præsentere en række af deres favoritter fra Højskolesangbogen, som vi vil synge i fællesskab. Der serveres kaffe og kage. Velkommen til alle!

Vestermarievej 41

været så stor det seneste år, sættes legestuen i bero

risengrød sammen i sognegården.

Kaj og Marleen Hansen, tidligere Kildesgård i Nylars,

Vestermarie Kirke/Sognegården,

Da opbakningen til legestue i sognegården ikke har

det kommer til at handle om jul, og bagefter spiser vi

Tirsdag den 1. februar kl. 19.00

Koret tager gerne imod nye stemmer. 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. På nuværende tidspunkt skiftes vi mellem at mødes online eller fysisk, hvilket
aftales fra gang til gang med klubbens medlemmer. 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

