God start for de nye konfirmander
Årets konfirmander er nu godt i gang
med undervisningen, og det er mit
håb og ønske, at menigheden i både
Vestermarie og Nylars sogn vil tage
godt imod dem, særligt når de
kommer i kirken. Der er tilsammen
14 børn, som skal konfirmeres i
2013, og de fordeler sig således:
Vestermarie Bededag 2013:
Natasja Gry Menzel
Bjarke Ferdinand Sylvest Jørgensen
Nicoline Groth
Kirstine Herold Mortensen
Andreas Bækgaard Larsen
Gustav Frederik Viborg
Niels-Christian Müller Jensen
Jonas Kofod Thorsen
Nylars Kristi Himmelfartsdag
2013:
Jacob Malling Dam
Emma Due Larsen
Mikkel Holm Tved
Jasmin Mia Schmidt Kristensen
Julius Dalsgaard Jørgensen
Mathilde Vestskov Poulsen
Lisbeth Ravn Bolin

Nyt fra Nylars Menighedsråd
Torsdag den 13. september afholdt
Nylars menighedsråd et
orienteringsmøde i Samlingshuset i
forbindelse med det forestående
menighedsrådsvalg. Flere
interesserede sogneboere var mødt
op for at høre mere om
menighedsrådets arbejde. Formand
Kaj Hansen fortalte om
menighedsrådets arbejde generelt, og
særligt om de seneste fire år.
Dernæst blev der orienteret om
planer og ideer for den kommende
fireårige periode.
Forsamlingen var enige i at lade et
opstillingsmøde følge umiddelbart
efter orienteringsmødet. Da fire ud af
fem rådsmedlemmer ikke ønskede
genvalg, skulle nye kandidater
findes. Disse kandidater lavede en
fællesliste, og såfremt der ikke
kommer andre lister inden den 2.
oktober kl. 19 er det disse
kandidater, som danner det nye
menighedsråd.

Nyt fra Vestermarie
Menighedsråd:
Den 19. august havde
menighedsrådet inviteret på udflugt,
hvilket cirka 20 sognebørn havde
sagt ja til at deltage i. Først gik
udflugten til Beredskabscentret i
Allinge, hvor vi fik en flot
rundvisning med både fakta om
stedet og en god portion humor.

Onsdag den 12. september afholdt
Vestermarie menighedsråd et
orienteringsmøde på Vestermarie
skole i forbindelse med det
forestående menighedsrådsvalg.
Enkelte interesserede sogneboere var
mødt op for at høre mere om
menighedsrådets arbejde. Formand
Kjeld Larsen fortalte om
menighedsrådets arbejde generelt, og
særligt om de seneste fire år.
Kasserer Svend Aage Kristoffersen
orienterede om sognets økonomi, og
Else Kofoed fra aktivitetsudvalget
fortalte om de forskellige aktiviteter,
som menighedsrådet har afholdt de
seneste år. Dernæst blev der
orienteret om planer og ideer for den
kommende fireårige periode.

Dernæst gik turen til Olsker kirke
hvor sognepræst Kristoffer Nielsen
fortalte om kirken og hvor de modige
kunne få en tur gennem den smalle
dør op til det øverste stokværk.

Sluttelig drog vi til Hotel Abildgaard
hvor vi nød en kop velfortjent kaffe
og et stykke lagkage mens snakken
gik lystigt over bordene.
Tusind tak for en dejlig dag til alle
fremmødte!

Forsamlingen var enige i at lade et
opstillingsmøde følge umiddelbart
efter orienteringsmødet. Kun et
enkelt rådsmedlem ønskede ikke
genvalg, og en ny kandidat blev
derfor fundet. Disse kandidater
lavede en fællesliste, og såfremt der
ikke kommer andre lister inden den
2. oktober kl. 19 er det disse
kandidater, som danner det nye
menighedsråd.

Arrangementer:
Søndag d. 7. oktober:
Høstgudstjeneste i Vestermarie Kirke kl. 10.30. Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset.
Torsdag d. 25. oktober:
”Gud og Pasta” – børnegudstjeneste i Vestermarie kirke kl. 17.00 i samarbejde med KFUM
og K. Efter gudstjenesten spiser vi sammen på Vestermarie skole. Tilmelding nødvendig
senest en uge før til sognepræsten eller Else Kofoed på tlf. 5699 0005. Man er
velkommen, uanset om man bor i Vestermarie eller Nylars sogn.
Søndag d. 11. november:
Børnegudstjeneste kl. 10.30 i Nylars kirke.
Søndag d. 18. november:
Børnegudstjeneste kl. 10.30 i Vestermarie kirke. Børnene fra KFUM og K deltager.
Tirsdag d. 30. oktober:
Foredrag på Vestermarie Skole kl. 19.00 ved Jørgen Trihøj. Foredraget hedder ”Min tid i
Vestermarie” og arrangeres i samarbejde mellem menighedsrådet, borgerforeningen og
lokalhistorisk arkiv.
Søndag d. 3. november:
Ved Alle Helgens gudstjenesterne i begge kirker læses navnene op på de sognebørn, der
er gået bort i årets løb. Alle, der ønsker andre navne læst op, kan kontakte sognepræsten.
Tirsdag d. 27. november:
Foredrag i Nylars Samlingshus kl. 19.30 ved Lillian Hjort-West: ”Dirch Passer og revyerne.”

KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie Skole.
MiniMOK hver tordag
Kl. 16.00 – 17.30
For børn i 0. – 2. kl.
MoK-klubben hver torsdag
Kl. 18.30 – 20.00
For børn i 3. – 6. kl.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. E-mail:
kofoed_aavang@mail.tele.dk.

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl.
16.45-18.15.

Vi gør opmærksom på, at sognepræst
Lisbeth Bolin holder ferie hele uge 42
samt man-ons uge 43.

GUDSTJENESTELISTE
Oktober

7. oktober:
14. oktober:
21. oktober
25. oktober
28. oktober:

Vestermarie Kirke

Nylars Kirke

10.30 Lisbeth Bolin (Høst)
9.00 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
17.00 Lisbeth Bolin (Børnegudstj.)
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin

November

4. november 10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
11. november: 9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin (Børn)
18. november: 10.30 Lisbeth Bolin (Børn) 9.00 Lisbeth Bolin
25. november: 9.00 Jens Kaltoft
10.30 Maria Dyrgart

Kirkebogsførende sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin,
Vestermarievej 41, 3700 Rønne.
Tlf. 56 99 90 03. lisbo@km.dk
Vi gør opmærksom på, at det tidligere
telefonnummer til Ruth van Gilse ikke
længere er gyldigt!
Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 28 13
Eller mobiltlf. 40 42 59 14.
Kirkernes hjemmeside:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk

Vestermarie menighedsråd
Formand Kjeld Larsen Tlf. 56 99 90 44
eller 30 18 23 23. kjeld.larsen@brk.dk
Nylars menighedsråd:
Formand Kaj Hansen
Tlf. 56 97 22 50
kildesgaard@post.tele.dk
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Benyttelse er gratis.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i
forvejen.

Udgivet af Vestermarie og Nylars
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræsten

