Gudstjenesteliste

Kontakt

Vestermarie
Kirke

Nylars
Kirke

Sidste s. e.
helligtrekonger
Søndag den 6. februar

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
FK

Søndag septuagesima
Søndag den 13. februar

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
Kirkekaffe
FK

Sognepræst
Barselsvikar for sognepræsten
Frank Kærgaard
Vestermarie-Nylars Kirkekontor
Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne
Tlf.: 56 99 90 03
E-mail: frk@km.dk
Kontakt præsten for samtale,

Kl. 10.30
Højmesse
FK

Fastelavnssøndag
Søndag den 27. februar

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
FK

1. søndag i fasten
Søndag den 6. marts

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke

Kl. 10.30
Højmesse
FK

2. søndag i fasten
Søndag den 13. marts
3. søndag i fasten
Søndag den 20. marts
Midfaste
Søndag den 27. marts

Marias bebudelsesdag
Søndag den 3. april

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke
Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke
Kl. 10.30
Genåbningsgudstjeneste (forhåbentlig)
FK
Kl. 9.00
Fromesse
Afløser

hjemmebesøg eller kirkelige handlinger

KIRKEBLAD

(fridag mandag)

Nr. 1 · februar/ marts 2022

Nylars sogn
www.nylarskirke.dk
Menighedsrådsformand
Birgitte Ekstrøm
Tlf.: 23 96 60 57
E-mail: b.eks@icloud.com

Design 221137

Ingen gudstjeneste,
se Nylars Kirke

Absalon

Søndag seksagesima
Søndag den 20. februar

Vestermarie
Nylars

Præstetanke fra barselsvikaren
Ved et kalendermøde i december faldt snakken på for-

Kl. 10.30
Højmesse
FK

Graver

andringerne i sproget. Gammelkendte vendinger skif-

Jørn Pedersen (fridag man. & tirs.)

ter betydning, så de opfattes vidt forskelligt alt efter,

Tlf.: 61 19 86 66

hvilken generation man tilhører. Det kan jo godt give

Kl. 10.30
Højmesse
FK

E-mail: havblink@gmail.com

anledning til bekymring, når man deler vilkår med

Kl. 9.00
Fromesse
FK

Vestermarie sogn

ten, som min farbror sagde om præsterne. Og det gør

www.vestermariekirke.dk

Og det er der jo hos jer i de kommende måneder, når

Menighedsrådsformand
Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93
E-mail: arne.v@hansen.mail.dk
Graver
Carsten Munk (fridag mandag)

FK = Frank Kærgaard

de La Fontaine,
Hachette, 1868.

lænkehunden – altså at man tjener sit brød med kæf-

Arne V. Hansen

Kl. 10.30
Højmesse
Afløser

Gustave Doré: Fable

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.

jeg stadig i et vist omfang, når der er behov for det.
Cæcilie holder barselsorlov.
Jeg ved jo godt, hvad jeg siger på prædikestolen; men
jeg har ingen anelse om, hvad kirkegængerne tager
med sig hjem. Jeg har længe lagt mærke til, at en
bjørnetjeneste ikke uden videre betyder en tjeneste,
som er gjort i en god mening, men som ikke gør noget godt for den, der er genstand for den. Udtrykket
stammer fra én af La Fontaines dyrefabler, hvor en
bjørn ville jage en flue væk fra sin herres næse. Den
kastede en sten mod fluen. Fluen døde, men det gjorde manden også! La Fontaine er åbenbart ikke i kurs
mere, for nu betyder en bjørnetjeneste bare en kæmpestor tjeneste, altså noget, der udelukkende er godt
for modtageren.
Hvad der derimod er nyt for mig, det er, at ”godt og
vel” ikke mere betyder ”med top på” – men stik modsat: nu når det ikke helt op til kanten. Hvad i al verden
skal vi så stille op med ”knap og nap”?
Med udlandsrejser står det for de fleste sløjt til. Man-

Kirkebil

ge planer er blevet skrottet, men forhåbentlig er der

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og er gratis. Bilen skal helst bestilles

noget, der kommer til at hedde ”på den anden side

dagen i forvejen på tlf.: 70 25 25 25. Husk at bestille en returvogn!

af corona”, så vi igen kan komme omkring i verden.

Corona er jo også et ord, der har skiftet betydning fra
noget godt til det modsatte: I min ungdom var det en
rigtig god cigar fra Hirschsprung. Nu kan man hverken
ryge eller rejse!
Det kan godt være, at meget forandres, og at sproglige vendinger kan komme til at betyde det stik modsatte, men når jeg nu slutter med at ønske kirkebladets
læsere et godt nytår, så skal det tages for pålydende.
Så betyder det, at jeg håber, at det nye år må have
godt i vente!
Tak til menighedsrådene, fordi de har vist mig den
tillid at indstille mig til at tage vare på præsteembedet
under Cæcilies orlov. Det glæder jeg mig til!
Frank Kærgaard

Barselsvikar for sognepræsten
tiltrådt

Har du et indlæg til kirkebladet?
Skriftlige indlæg til kirkebladet eller gode fotos fra

KOMMENDE ARRANGEMENTER

kirkelivet er velkomne. Sendes til sognepræst Frank
Kærgaard på frk@km.dk. Deadline for næste kirkeblad (april-maj) er 1. marts.

Vestermarie Kirke lukket pga.
restaurering
Alterbilledet og korbuerne i Vestermarie Kirke skal restaureres af dygtige konservatorer fra Nationalmuseet. Derfor vil Vestermarie Kirke være lukket for gudstjenester, kirkelige handlinger og besøg i perioden 24.

Tirsdag den 1. februar kl. 19.00

Højskolesangaften

De globale fortællere fra Zanzibar

Sognegården

Sognegården, Vestermarievej 41, Vestermarie

Kaj og Marleen Hansen, tidligere Kildesgård i Nylars,

Foredrag med et par unge mennesker, der har været

vil denne aften præsentere en række af deres favorit-

på rejse med Danmission til Zanzibar. De vil fortælle

ter fra Højskolesangbogen, som vi vil synge i fælles-

om, hvordan det er at være ung og være kristen på

skab. Der serveres kaffe og kage. Velkommen til alle!

Zanzibar. Foredraget er for alle, både unge og ældre
og lige midt imellem, og der vil blive samlet ind til

januar-20. marts 2022.
Sognepræst Cæcilie Jessen er nu gået på barsel, og

Der vil i perioden være gudstjeneste i Nylars Kirke

mens hun er væk, vil embedet blive passet af Frank

hver søndag kl. 10.30. Kirkelige handlinger henvises

Kærgaard.

også til Nylars Kirke – eller eventuelt andre af øens

Frank, der tidligere har været præst i Sdr. Stenderup

kirker efter aftale med præsten.

og ved Brændkjærkirken i Kolding – og tillige provst i

Tirsdag den 4. april kl. 19.00

Danmissions arbejde.
Tirsdag den 22. februar kl. 18.30

Nylars: Menighedsrådsmøde
Slugten 10, Arnager
Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til

Kolding Provsti fra 1993-2012 – skriver om sig selv:

menighedsrådsformand Birgitte Ekstrøm.

”Da pensionstiden nærmede sig, spurgte min kone
mig, hvad jeg så skulle. Læse Peter Plys for børnebørnene – det var det første, der faldt mig ind. Og da

Onsdag den 16. marts kl. 19.00

nogle af dem netop var flyttet til Aarsdale, så blev det
også her, Kirsten og jeg slog os ned. Vores datter og
børnebørnene – to piger og en dreng - bor nu i Nexø,

Vestermarie: Menighedsrådsmøde

men det er jo stadig tæt på, og så har vi desuden to

Sognegården, Vestermarievej 41, Vestermarie

drenge i Værløse, hvor vores søn og svigerdatter bor.

Mødet er offentligt. Dagsorden fås ved henvendelse til

Men det er nu blevet til meget andet end at læse op

menighedsrådsformand Arne Hansen.

for børnebørnene i de år, der er gået.

Foto: Danmission.
Torsdag den 6. april kl. 17.00

Jeg har undervist på Læreruddannelsen i Rønne, væ-

Børnepåskegudstjeneste

ret præstevikar i Vesterålen i Nordnorge og i flere

Vestermarie Kirke

perioder konstitueret sognepræst her på øen, bl.a. i

Velkommen til børne- og familiegudstjeneste, hvor vi

Ibsker-Svaneke-Bodilsker og på Christiansø og faktisk

vil gå på opdagelse i påskens fortælling. Gudstjene-

også et par måneder i Nylars-Vestermarie. Så jeg er
Koret Sanglærkerne

hjemmevant i jeres kirker og glæder mig til at være
præst her i den kommende tid.”
Frank Kærgaard

Hilsen fra Nylars Menighedsråd

Foto: Jens Kinkel, www.danmarks-kirker.dk

med hensyn til at se muligheder fremfor begrænsnin-

Restaureringsarbejdet
i Vestermarie Kirke

ger i vores dagligdag, også selvom pandemien stadig

Som kasserer for Vestermarie Menighedsråd glæder

hersker.

det mig, at vi nu har finansieringen af restaureringen

Vi har brug for hinanden, og vi har brug for vores fæl-

på plads.

lesskaber i lokalområdet. Hvadenten det er i kirken,

Det har været nogle år undervejs, men vi kan takke

i Borgerforeningen eller omkring Nyvest/Samlingshu-

Bornholms Provstiudvalg og Augustinus Fonden for, at

set, så er det vigtigt, at I støtter op omkring de ting,

det nu er lykkedes at få beløbet fremskaffet.

der sker. Jeres engagement er med til at gøre arbejdet

Jeg glæder mig til, at kirken åbner igen med nyrestau-

spændende og fællesskaberne livsbekræftende.

rerede korbuer og alterbillede. Og jeg håber, at ve-

Så vil jeg også byde Frank Kærgaard velkommen. Vi

stermarieboerne kan finde Nylars Kirke i den periode,

glæder os til det kommende samarbejde under Cæci-

hvor Vestermarie Kirke er lukket.

2022 er godt i gang. Vi skal være nysgerrige og åbne

lies barsel.
Med venlig hilsen Birgitte Ekstrøm,
menighedsrådsformand ved Nylars Kirke

Svend Aage Kristoffersen, kasserer, Vestermarie
Menighedsråd

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

sten varer cirka 30 minutter, og derefter er der gratis
fællesspisning i sognegården.

