Nr. 5 oktober-november 2017
Præstestilling genopslået.
Dette blad indeholder ikke nogen tekst fra
præsten, da vi endnu ikke har fået besat stillingen.
Derfor er stillingen som sognepræst genopslået i
Vestermarie og Nylars sogne.

Bagefter gik vi alle i det smukkeste vejr en tur
i Botanisk have, som ligger lige i nærheden.
Til aften kørte vi, via en masse vejarbejde, til
havnen i Gøteborg. Her gik vi så også en
dejlig tur i det flotte havneområde.

Nærmere følger i næste kirkeblad, dagspressen
samt kirkernes hjemmesider.
Bemærk også, at Vestermarie kirkes hjemmeside
har fået nyt udseende - kig ind og se alle de nye
emner: www.vestermariekirke.dk.
------------------------------------------------------------

Nylars menighedsråd og personale har
været på weekendtur til Gøteborg.
Vi kørte i egne biler ombord på færgen lørdag
den 2. september om morgenen. Efter en
dejlig rolig sejltur, kørte vi til Gøteborg.
Her ventede Lars Ulrich med frokost. Vi blev
vist rundt i "Den danske Kirke" og så boligen
hvor han bor sammen med Iris.

Sammen spiste vi aftensmad, hvorefter vi tog
til vores overnatningssteder, lidt udenfor
byen. Vi havde fundet et par billige steder på
nettet, så vi alle kunne betale hver vores del.
Næste morgen, retur til sømandskirken, hvor
vi deltog i gudstjeneste og efterfølgende
kirkekaffe. Vi fik snakket en del med
menighedsrådet deroppe, som har lidt andre
forhold at arbejde under, end man har i
Danmark.
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Den 19. august 2017 drog 22
Vestermarieboer til Christiansø.
Arrangementet var et samarbejde mellem
Vestermarie menighedsråd, Borgerforeningen
og Lokalarkivet.

Så var det tid for at komme sydover igen. Vi
sagde pænt farvel og tak for denne gang til
Iris og Lars Ulrich, som var meget glade for
vores besøg.

Skibet Ertholm blev sunget ud af havnen af
Gudhjems Havnekor, det var meget
stemningsfuldt.
På vej over til Christiansø kunne alle se de
mange gråsæler på skæret Tat, og selv om
hjemturen blev lidt gyngende, klarede alle
turen fint.
Turen gik også til Lund Domkirke. En meget
smuk kirke, som var ekstra festlig, da et stort
kor med orkester havde øvetid, medens vi var
der. Vi gik lidt tur i Lund, inden vi tog til
Ystad for at sejle med båden tilbage til
Bornholm.
En rigtig dejlig tur, uden de helt store
fejlkørsler. En del drillerier, og meget
hyggeligt samvær.
STORE HILSNER FRA LARS ULRICH,
TIL ALLE.
-------------------------------------------------------

Vejret var solrigt, men noget blæsende, og
sammen gik deltagerne rundt og kiggede på
øernes seværdigheder, bl.a. Store Tårn, som i
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2017 er blevet renoveret og har fået nyt
glastag. Jeanne Cordua fortalte lidt om øernes
historie.

De medbragte madpakker blev spist i læ og
sol i Kongens Have, og til slut sang vi et par
salmer sammen i Christiansø kirke. Det
særlige ved denne kirke er, at den var en
tidligere våbensmedie, og derfor ligger
bygningen nord-syd og ikke øst-vest som
andre kirker. Den blev restaureret og
nyindviet i 2008.

Høstgudstjeneste i Nylars kirke

Søndag den 15. oktober er der
høstgudstjeneste i Nylars Kirke kl. 10.30.
Det er tidligere sognepræst i Nylars, Jens
Arendt, der vil varetage det kirkelige.
Der vil være musikalsk ledsagelse til
gudstjenesten - kornet og tværfløjte - ved
familien Dahl Nielsen.
Efterfølgende er der kirkekaffe i våbenhuset.
Alle er velkomne.
------------------------------------------------------Tirsdag den 7. november, kl. 19.00 i
Samlingshuset, Nylars, vil Frank
Kærgaard fortælle om reformationen og
Martin Luther.
Vi vil også synge nogle af de tilhørende
salmer.
Der er kaffe og kage undervejs.
Alle er velkomne.
------------------------------------------------------------

Faste arrangementer:
Sanglærkerne
Koret i Vestermarie byder nye stemmer
velkommen og øver hver onsdag mellem kl.
16.30 - 17.30 på Gyldengårdsvejen 9,
Vestermarie. Har du lyst til sang så kom.
Kontakt Else på tlf. 40 98 72 69.
MOKklubben
Klubben for alle kreative og legesyge børn i 0. 5. klasse. Hver torsdag kl. 15.30 til 17.00 i vores
nye lokaler på Vestermarie skole - indgang fra
skolegården. Flere oplysninger fås hos Poul - 23
64 01 76 - eller Else - 40 98 72 69.
Det Danske Spejderkorps
Fællesskab for friske og naturelskende børn og
unge fra 1. klasse og op. Vi mødes torsdage.
Se mere på dds-vestermarie.dk
Brug kirkernes hjemmesider
for løbende opdateringer
mellem hvert kirkeblad!

-----------------------------------------------------------

Se hjemmesidernes adresser på
side 4 i højre kolonne.
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Gudstjenesteliste
Vestermarie
Kirke

Dag / dato /
præst

9:00
v/HLO
10:30
v/HLO
9:00
v/HLO
10:30
v/vikar
9:00
v/vikar
10:30
v/vikar
ingen
gudstjeneste
se Nylars
10:30

9:00

16.s.e.trin.
1. oktober
17.s.e.trin.
8. oktober
18.s.e.trin.
15. oktober
19.s.e.trin.
22. oktober
20.s.e.trin.
29. oktober
Alle Helgens
dag
5. november
22s.e.trin.
12. november

23.s.e.trin.
19. november

Sidste søndag i
kirkeåret
26. november

Nylars
Kirke
10:30
v/HLO
9:00
v/HLO
10:30
v/JA *
9:00
v/vikar
10:30
v/vikar
9:00
v/vikar

Stillingen som sognepræst er for tiden
vakant.
PROVSTIKONTORET
Søborgstræde 11, 3700 Rønne
Tlf. 56 91 31 95
mail: bornholms.provsti@km.dk
Kontakt sognepræsten /provstiet, hvis du ønsker
besøg hjemme eller på hospitalet. Kontakt også
sognepræsten/provstiet, hvis du vil vies,
velsignes, konfirmeres eller ønsker dit barn
døbt.
Indtil ny præst er ansat, varetager sognepræst
Birgit Friis kontakt til kirken på tlf. 56 97 41 03
eller e-mail bifr@km.dk
Nylars sogn
Hjemmeside: www.nylarskirke.dk
Menighedsrådsformand: Ellen Andersen
Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com
Graver: Svend Grenaa
Tlf. 40 42 59 14

10:30
ingen
gudstjeneste
se
Vestermarie
10:30

Vestermarie sogn
Hjemmeside: www.vestermariekirke.dk
Menighedsrådsformand: Arne V. Hansen
Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93
Graver: Carsten Munk
Tlf.: 56 99 94 10 /
vestermarie.kirkegaard@mail.dk
Kirkebil
Bestilles helst dagen i forvejen på tlf.
70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle
gudstjenester og er gratis.

* høstgudstjeneste
Nylars

HLO: Hardy Lund Olesen
JA: Jens Arendt
Vikar: se sogn.dk eller
dagspressen for præst

Allehelgensdag –Vi mindes med
oplæsning de, som er blevet bisat eller
begravet fra Nylars og Vestermarie
kirker. Ønsker du at tilføje din kære,
meddeles det sognepræst Birgit Friis
(bifr@km.dk) inden d. 5. november.

Kirkeblad
Kirkebladet uddeles til alle, også til postkasser
med "nej tak" til reklamer. Modtager du ikke
bladet, kan du rette henvendelse til Bornholms
Tidende og finde det elektronisk på kirkernes
hjemmesider.
Redaktion: Menighedsrådene i Vestermarie og
Nylars.
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