Nr. 2 februar-marts 2018
Det er med stor glæde, Nylars og
Vestermarie sogne nu kan
præsentere vores nye præst:
Mit navn er Cæcilie Jessen, jeg er 29 år, og
præsteembedet i Vestermarie-Nylarsker er mit
første. Jeg er uddannet fra Københavns
Universitet i 2016, og siden har jeg været på
barsel med vores datter Signe og taget de fire
obligatoriske måneder på Pastoralseminariet i
København.
Bornholm er omtrent det fjerneste, man kan
rejse fra min hjemstavn: Jeg er opvokset i det
allernordligste Danmark, i Skagen. Men jeg
har giftet mig bornholmsk med Johannes og
er i de senere år kommet til at holde af øen
som min egen. Det er dog nordlandet, vi
kender bedst, så vi glæder os til at udforske en
ny egn.
Med i bagagen har jeg en præstegårdsopvækst
og som studerende et udvekslingsophold i
Beirut, Libanon, hvor jeg lærte om den
arabiske verden og de kristne der – det taler
jeg altid gerne mere om.
Jeg glæder mig til at blive en del af
menigheden og fejre gudstjeneste med jer,
både i glæde og i sorg, i festtid og hverdag.
Det er mit håb, at kirken må have en åben dør,
hvor man let finder ind og går rigere fra –
med evangeliets gode budskab om frihed, håb
og forsoning.

(Foto: Bornholms Tidende)
---------------------------------------------------------

De ni læsninger i Vestermarie den 17.
december 2017
Vores traditionsrige De 9 Læsninger blev i
2017 afholdt 3. søndag i advent, og Hardy
Lund Olesen forrettede gudstjenesten for en
pænt fyldt kirke.
Sanglærkerne tændte lyset i den dunkle kirke,
og efter en stemningsfuld gudstjeneste gik
alle hen på skolen for at nyde en dejlig
julefrokost.
Børn og voksne hyggede sammen med at
klippe og klistre, og til sidst gik alle i kirken
for at pynte juletræet i våbenhuset. Fotos
næste side.
Se flere fotos på kirkens hjemmeside.
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Se flere fotos på kirkens hjemmeside.

Nytårsparole i Vestermarie den 7. januar
2018.
Der var fantastisk stor opbakning til
nytårsparolen, hvor over 70 mennesker først
samledes ved skolen og gik med faner til
kirken til gudstjeneste med sognepræst Àki
Kristoffer Nielsen. Derefter gik turen tilbage
til skolen, hvor der i følge traditionen blev
uddelt spejdermærker og drukket kaffe med
hjemmebagt kage til. En hyggelig dag, hvor
solen endelig skinnede fra en skyfri himmel.

2

ARRANGEMENTER:
Torsdag den 1. marts kl. 19.00
byder vi velkommen til vores nye præst,
Cæcilie Jessen, i Samlingshuset i Nylars.
Her vil sognepræsten fortælle lidt om hendes
vej til Nylars/Vestermarie. Vi vil få lidt kaffe
med brød, synge nogle sange fra
Højskolesangbogen, og forhåbentlig lære
vores nye præst at kende.
Alle interesserede er velkomne til dette fælles
arrangement med Nylars/Vestermarie
menighedsråd.
Søndag den 4. marts kl. 14.00 ordineres
vores nye sognepræst i Nylars Kirke.
Her vil flere af øens øvrige præster medvirke.
Selve ordinationen fortages af biskop Peter
Skov Jacobsen og provst Johannes Gregers
Jensen. Bagefter er der kaffe på
Samlingshuset.
Søndag den 11. marts kl. 10.30 er der
indsættelse af vores nye sognepræst i
Vestermarie kirke.
Efter gudstjenesten byder vi på kirkefrokost
samt indvielse af vores nye Sognegård (den
tidligere præstebolig). Alle er velkomne!
Skærtorsdag, den 29. marts, er der
gudstjeneste i Nylars Kirke kl. 17.00.
Bagefter er der fællesspisning på
Samlingshuset med påskelam. Prisen for
maden vil være 75,- kr. Drikkelse køber man
selv på stedet. Menighedsrådet er vært ved
kaffe og småkager.
Tilmelding til Ellen, 23986844
senest 21. marts.

FASTE ARRANGEMENTER:
Sanglærkerne
Koret i Vestermarie byder nye stemmer
velkommen og øver hver onsdag mellem kl.
16.30 - 17.30 i Sognegården, Vestermarie.
Har du lyst til sang så kontakt
Else på tlf. 40 98 72 69.
MOKklubben
Klubben for alle kreative og legesyge børn i
0. - 5. klasse. Hver torsdag i foreningshuset
Vestermarie skole - indgang fra skolegården.
Har du lyst til at være med så ring til 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.

Påskedag, den 1. april er der gudstjeneste i
Nylars Kirke kl. 10.30.
Her vil Nylars Koret medvirke og igen glæde
os med deres dejlige sangstemmer.
Bagefter er der kirkekaffe i våbenhuset.

.
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Gudstjenesteliste:
Vestermarie
Kirke
9:00
v/HLO

Dag / dato /
præst
Seksagesima
4. februar

Nylars
Kirke
10:30
v/EJ

10:30
v/US

Fastelavn
11. februar

9:00
v/HRN

9:00
v/US

1. søndag i
fasten
18. februar

10:30
v/HLO

10:30
v/HRN

2. søndag i
fasten
25. februar

9:00
v/EJ

Ingen
gudstjeneste,
se Nylars

3. søndag i
fasten
4. marts

14:00 *
Ordination
af LCJ

10:30 *
Indsættelse
af LCJ

Midfaste
11. marts

9:00
v/LCJ
10:30
v/LCJ

Mariæ
Bebudelsesdag
18. marts
Palmesøndag.
25. marts

Ingen
gudstjeneste,
se
Vestermarie
10:30
v/LCJ

9:00
v/LCJ

Skærtorsdag.
29. marts

17:00 *
v/LCJ

10:30
v/LCJ
9:00
v/CJ
10:30
v/LCJ

Langfredag
30. marts

9:00
v/LCJ
10:30 *
v/CJ
Ingen
gudstjeneste,
se
Vestermarie

* se omtale i
bladet under
Arrangementer

Påskedag.
1. april
2. påskedag
2. april

9:00
v/LCJ

LCJ: Laura Cæcilie Jessen
HRN: Henriette Ry Nielsen
HLO: Hardy Lund Olesen
US: Ulla Skou
EJ: Erik Jørgensen

Sognepræst fra 4/3 2018:
Laura Cæcilie Jessen.
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne
Telefon: 56 99 90 03.
Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg,
eller er indlagt og ønsker besøg.
Indtil denne dato, 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
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.
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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