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Farvel hilsen
For tre og et halvt år siden startede jeg mit arbejde
som graver med at lægge gran på gravsteder og gøre
rent i kirken. Det var koldt og vådt vejr og kirken var
temmelig beskidt, men jeg nød hvert et øjeblik. Resultatet af arbejdet var umiddelbart synligt og mange
Nylars borgere kom forbi for at få en snak om stort og
småt. Og sådan har det været lige siden og arbejdet
som kirketjener har været lige så givende for mig. Kirkegården er mindernes samlingssted og kirken er sognets samlingssted for stille refleksion og nærvær. Den
smukke kirke er efterhånden det eneste sted, hvor alle
slukker deres mobiltelefon i en time og er sammen om
tro, ritualer og medmenneskelighed og det er tydeligt
at alle går fra kirken efter gudstjenesten, gladere end
da de kom. Det er dejligt at være en del af.
På den baggrund lyder det måske underligt at jeg alligevel har valgt at skifte job og starte som Kordegn ved
Skt. Nicolai i Rønne 1. august. Men jeg synes det er tid
for mig at lære nye ting og samtidig beholde tilknytning til det kirkelige arbejde, som jeg virkelig holder

meget af. Og så er der åbenbart nogle, der mener at
jeg kan bidrage til arbejdet der. Arbejdet ved Nylars
kirke har kvalificeret mig til mit nye arbejde.
Tak til mine kolleger ved Nylars kirke for samarbejdet,
tak til menighedsrådet for opbakningen og tak til menigheden i sognet for altid at bringe et smil med på
kirkegården og i kirken.
Jørn Pedersen

Besøg fra Ungarn
Den 26. juni havde vi besøg at 25 ungarere, som deltog i Højmessen og dåb og som efterfølgende fik en
grundig rundtur i kirken. Besøget var planlagt igennem det sidste halve år og anledningen til deres besøg
var at de på vegne af Ungarn gerne ville takke for
den store hjælp og medmenneskelighed, som sognet
og især præsten på det tidspunkt, pastor Løvgreen,
gav deres landsmænd i 1945 ved anden verdenskrigs
afslutning.
Ungarske soldater var i 1945 af tyskerne udkommanderet til Bornholm som tvangsarbejdere i forbindelse med tyskernes ønske om udvidelse af lufthavnen i
Rønne. De ungarske tvangsarbejdere boede i skoven
i Arnager, men fik ingen daglige forsyninger af den
tyske besættelsesmagt. Pastor Løvgreen koordinerede derfor daglige indsamlinger af madvarer fra hele
sognet og bragte disse madvarer til ungarerne i Arnager. Der opstod på denne måde et tæt bånd mellem
ungarerne og pastor Løvgreen og til Nylars beboerne.
En af de overlevende ungarerne besøgte Bornholm
igen i 2008 for at sige tak for den hjælp han og hans
kammerater i sin tid fik i Nylars og især fra Løvgreen.
Som symbol på den taknemmelighed medbragte denne ungarer en krans med bånd i de ungarske farver.
Denne krans har siden hængt i våbenhuset i Nylars
kirke.
Og nu kom der så 25 ungarere på besøg for at de kunne se kirken og møde de fantastisk venlige og gæstfrie mennesker i Nylars. På vegne af deres landsmænd
præsenterede de i taknemmelighed en gave, som blev
overrakt vores nuværende sognepræst Cæcilie Jessen.
I anledning af besøget, deltog også pastor Løvgreen´s
søn, Sten Erik Løvgreen.
Jørn Pedersen

Fra udflugten den 1. juni

Koret Sanglærkerne
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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag, den 10. august kl. 15-19

Arbejdsdag på Nylars kirkegård.
Har du lyst til at give en hånd med, når vi skal have
løst nogle praktiske opgaver på kirkegården, så er her
en lejlighed. Meld dig gerne til i forvejen ved at ringe
eller skrive en mail til formanden, Birgitte Ekstrøm.
Kontaktoplysninger findes på kirkebladets bagside.

et andet tidspunkt i begyndelsen af august ved at ringe til mig på 2281 6000.
Frank Kærgaard
Onsdag, den 17. august kl. 19

Menighedsrådsmøde i Vestermarie.
Mødet afholdes i sognegården, Vestermarievej 41 og
alle er velkomne.

Lørdag, den 13. august kl. 14.45

Nylars:

Fællestur med Nylars Borgerforening
I år tager vi til Folkeskoven i Vestermarie, hvor Folk
og Fæ spiller op til dans og hyggeligt samvær sammen
med Vestermarie borgerforening.
Menighedsrådet giver kaffe og kage kl. 15.00. Der vil
være forskellige aktiviteter for både store og små i
løbet af eftermiddagen.
Kl. 17.30 er der tændt op i grillen, hvor der serveres
en skovmenu. Borgerforeningen giver et tilskud til aftensmad, egenbetaling vil være 50 kr. Man kan også
selv tage sin egen mad med.
Medbring selv service, bestik og drikkelse.
Tilmelding og betaling senest d. 6/8 til
Irene Hansen, Almeparken 10, mobil 24 22 38 48
Onsdag, den 17. august kl. 17-18

Konfirmandindskrivning
Ønsker du at blive konfirmeret i Vestermarie eller Nylars Kirke i foråret 2023, så er du og dine forældre velkomne til indskrivning i Sognegården, Vestermarievej
41, onsdag, den 17.8. kl. 17.
Ved indskrivningen vil der blive givet nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelsen.
Er du forhindret i at møde op, kan der laves aftale om

Tirsdag, den 30. august kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Nylars.
Mødet afholdes hos Ann-Mari Ipsen, Kirkevej 15.
Dagsorden kan rekvireres hos formanden, Birgitte
Ekstrøm, b.eks@icloud.com
Torsdag, den 15. september kl. 17

Børnegudstjeneste i Vestermarie
Kirke.
Efter gudstjenesten er der fælles spisning i sognegården.
Gudstjenesten kommer til at bære præg af, at det er
høsttid.
Så hvis I tager noget med af det, I selv har høstet på
mark eller i have, så vil det blive brugt til at pynte i
kirken den følgende søndag, hvor vi skal holde høstgudstjeneste for alle aldre.
Søndag, den 18. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Vestermarie
Kirke.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkefrokost i sognegården, hvor alle er velkomne.
Herunder: Fra udflugten den 1. juni

Gudstjenesteliste

Kontakt

8. s.e.trin.
Søndag, 7. august

Kl. 9.00
FK

Kl. 10.30
FK

9. s.e.trin.
Søndag, 14. august

Kl. 10.30
FK

Kl. 9.00
FK

10. s.e.trin.
Søndag, 21. august

Kl. 9.00
FK

Kl. 10.30
FK

11. s.e.trin.
Søndag, 28. august

Kl. 10.30
Hardy Lund Olesen
Kirkekaffe

Kl. 9.00
Øjvind Hansen

12. s.e.trin.
Søndag, 4. september

Kl. 9.00
FK

Kl. 10.30
FK

13. s.e.trin.
Søndag, 11. september

Kl. 10.30
FK

Kl. 9.00
FK

Torsdag, 15. september

Kl. 17.00
Børnegudstjeneste
FK

14. s.e.trin.
Søndag, 18. september

16. s.e.trin.
Søndag, 2. oktober

Kl. 10.30
Peter
Hauge
Madsen
Høstgudstjeneste
Kl. 10.30
FK

Barselsvikar for sognepræsten
Frank Kærgaard
Vestermarie-Nylars Kirkekontor
Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne
Tlf.: 56 99 90 03
Direkte: 22 81 60 00
E-mail: frk@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
Vakant - indtil en ny graver er ansat,
kan der rettes henvendelse til Birgitte
Ekstrøm - se ovenfor.

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
FK - Kirkefrokost

15. s.e.trin.
Søndag, 25. september

Sognepræst

Design 221256

Nylars
Kirke

Absalon

Vestermarie
Kirke

Kl. 9.00
FK

FK = Frank Kærgaard
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!

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.

Fra udflugten den 1. juni

