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I sne står urt og busk i skjul...
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid! og bi på Herrens stund,
— hans skønhedsrige kommer.
Bliver det en lige så vild snevejrsvinter som
sidste år? Eller rettere — et snevejrsforår?
Når kirkebladet frem til postkassen inden
Kjørmes-Knud?
I Ingemanns vintersang er det en lille fugl
uden for vinduet, der beroliger det vintertyngede menneske: Giv tid — vent lidt.
Der er noget med fuglene og vinteren. Mens
vi sidder inde og skutter os, kan vi se dem
hoppe rundt ude på den frosne jord og pikke
efter noget spiseligt. Der er endnu ikke
sprunget noget grønt af jorden, alt er i hi —
men fuglene fortæller os, at der endnu er
liv.
Og ikke kun Ingemann, men også Brorson
har fat i fuglen: Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
For vi kender dem som budbringere. Brorsons due minder os om gamle Noas due,
som han efter den store oversvømmelse
sendte ud fra skibet for at se, om der var
land i sigte. Først kom den tilbage uden noget. Så kom den tilbage med et olivenblad
— oliebladet. Der var land! Tredje gang kom
den slet ikke tilbage — den havde fundet et

andet, tørt
hjem,
og
Noa
og
hans familie vidste,
at der var
håb.
Og fuglen
var der også
i
tvs e r i e n
”Herrens veje” — en rødkælk brød frem af
en kold grav i et af seriens første afsnit. Et
symbol på opstandelsen, lånt fra Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender” — der får fuglen
sin røde farve fra Kristi blod. Blodet og opstandelsen — fuglen kommer med bud om
det hele.
Nok er ånden i vinterblund — men vi samles
som kirke, mens vi venter på forårets forløsning.
Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!
(St. St. Blicher)

sognepræst Cæcilie Jessen

De ni læsninger i Vestermarie Kirke
Det blev en stemningsfuld 3. søndag i advent, da flere
end 50 kirkegængere deltog i De ni læsninger i Vestermarie Kirke.
Lokale vestermarieboer og konfirmander samt præsten læste op, Sanglærkerne sang, og til sidst gik menigheden over i sognegården og nød en veltilberedt
julefrokost.
Der var juleklip for børn og barnlige sjæle, julemandens afløser (Arne) delte godteposer ud,
og til sidst gik man samlet over til kirken
og pyntede juletræet i våbenhuset med
det nyfremstillede julepynt.
- Jeanne Cordua (også alle fotos)

Midnatsgudstjeneste i Nylars
Kirke julenat
Igen var der gudstjeneste julenat i Nylars Kirke. Nana læste juleevangeliet og sang en enkelt solosang.
Kirken var fyldt op med 121 kirkegængere. Tove spillede smukt,
så alle kirkegængere fra hele øen nød timen med præst og
menighed — og gadelysene var med hjælp fra flere sider tændt,
da vi alle forlod kirken igen.
- Ellen Andersen

Faste arrangementer
KFUM og KFUK’s ungdomsklub
Sanglærkerne
Koret i Vestermarie byder nye
stemmer velkommen og øver hver
mandag kl. 16.30-17.30 i sognegården i Vestermarie. Har du lyst til
sang, så kontakt Else Kofoed på tlf.
40 98 72 69.

Spil, leg og hygge for alle mellem
13 og 19 år.
Hver fredag kl. 19-21.30 i
foreningshuset Vestermarie Skole
— indgang fra skolegården.
Vil du vide mere, så kontakt Philip
Kofoed Schäfer på tlf. 20 40 06 19.

Det Danske Spejderkorps
Fællesskab for friske og naturelskende børn og unge fra 1. klasse
og op. Vi mødes torsdage.
Se mere på www.ddsvestermarie.dk.

Kommende arrangementer
Sangaften med nyere salmer og sange
Tirsdag d. 5. februar kl. 19-21
Sognegården for Vestermarie og Nylars
Vestermarievej 41, Vestermarie
Endnu en gang vil vi synge nyere salmer og sange,
primært fra Kirkesangbogen. Denne gang vil der
både være spritnyt og mere velkendte toner.
Organist Tove Rønne leder os i sangen, og sognepræst Cæcilie Jessen introducerer salmerne.

Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 10. marts kl. 9.00 / 9.45
Vestermarie Kirke / Vestermarie Sognegård
Kom og vær med til at samle ind til Folkekirkens
Nødhjælp!
Vi begynder med fælles gudstjeneste i Vestermarie
Kirke kl. 9.00, derefter er der formiddagskaffe i sognegården. Når kaffen er drukket, kan de, der vil, gå
ud at samle ind — og rækker kræfterne ikke til at
gå indsamling, er man velkommen til at blive ved
kaffebordet lidt længere.

Lørdagslegestue for familier
Lørdag d. 9. februar kl. 9.30-11.30
Sognegården for Vestermarie og Nylars
Vestermarievej 41, Vestermarie
Hygge og leg for børn og voksne fra Nylars
(herunder også Arnager og Lobbæk!) og
Vestermarie i sognegården i Vestermarie. Der bydes
på forfriskninger både til store og små. Kom som
det passer!
Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64.

Menighedsrådsmøde i Nylars
Torsdag d. 14. februar kl. 19.00
Dagsorden og sted fås ved henvendelse til
menighedsrådsformand Ellen Andersen.

Lørdagslegestue for familier
Lørdag d. 9. marts kl. 9.30-11.30
Sognegården for Vestermarie og Nylars
Vestermarievej 41, Vestermarie
Hygge og leg for børn og voksne fra Nylars
(herunder også Arnager og Lobbæk!) og
Vestermarie i sognegården i Vestermarie. Der bydes
på forfriskninger både til store og små. Kom som
det passer!
Ansvarlig: Benthe Mortensen, tlf. 51 26 27 64.

Sognepræst Cæcilie Jessen er indsamlingsleder.
Meld dig som indsamler på
https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling
eller ved henvendelse til præsten.

Menighedsrådsmøde i Vestermarie
Onsdag d. 13. marts kl. 19
Sognegården for Vestermarie og Nylars
Dagsorden fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Arne Hansen.

Hvad stiller vi op med stearinlysstumper og
brugte frimærker?
Gamle lys og brugte frimærker kan komme andre til hjælp — for eksempel når de sendes til
Danmission, der omsætter dem til nye lys og
penge til Danmissions arbejde.
I Vestermarie og Nylars Kirker er der nu stillet
kasser op, så lysestumper og frimærker kan afleveres dér.
På forhånd tak for din gave.

Gudstjenesteliste
Lørdag d. 2. februar

Dåbsgudstjeneste kl. 11.00
ved LCJ

—

Søndag d. 3. februar
4. s. e. helligtrekonger

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Søndag den 10. februar
Sidste s. e. helligtrekonger

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ

Søndag den 17. februar
Septuagesima

Familiegudstjeneste
kl. 15.00-15.30
ved LCJ

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Fællesspisning efter
gudstjenesten
Søndag d. 24. februar
Seksagesima

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ

Søndag d. 3. marts
Fastelavnssøndag

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Søndag d. 10. marts
1. s. i fasten

Fællesgudstjeneste
kl. 9.00
ved LCJ

Ingen gudstjeneste i Nylars, se
Vestermarie

Søndag d. 17. marts
2. s. i fasten

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Søndag d. 24. marts
3. s. i fasten

Højmesse kl. 10.30
ved afløser

Fromesse kl. 9.00
ved ØJH

Lørdag den 30. marts

—

Dåbsgudstjeneste
kl. 11.00
ved LCJ

Søndag den 31. marts
Midfaste

Højmesse kl. 10.30
ved LCJ

Fromesse kl. 9.00
ved LCJ
LCJ = Laura Cæcilie Jessen
ØJH = Øjvind Hansen

Kirkebladet uddeles til alle i Vestermarie-Nylarsker Pastorat, også til postkasser med ”Nej tak til reklamer”. Modtager du ikke bladet, kan du rette henvendelse til Bornholms Tidende og i øvrigt finde bladet
på kirkernes bladhylder eller elektronisk på Vestermarie Kirkes hjemmeside.

Nylars Kirke
Bladet redigeres og opsættes af sognepræsten i Vestermarie og Nylars.

Vestermarie Kirke

Kirkebil
Kirkebilen kører til alle
gudstjenester og er gratis.
Bilen skal helst bestilles
dagen i forvejen
på tlf.: 70 25 25 25.

Kontakt
Sognepræst
Laura Cæcilie Jessen
Vestermarie-Nylars Kirkekontor
Vestermarievej 41, Vestermarie
3700 Rønne
Tlf.: 56 99 90 03
E-mail: lcj@km.dk
Kontakt præsten for samtale,
hjemmebesøg eller kirkelige handlinger.
Træffes bedst, men ikke udelukkende
ons-fre kl. 10-12.

Nylars Sogn
www.nylarskirke.dk

Vestermarie Sogn
www.vestermariekirke.dk

Menighedsrådsformand
Ellen Andersen
Tlf.: 23 98 68 44
E-mail: ellen.nylars@gmail.com

Menighedsrådsformand
Arne V. Hansen
Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93
E-mail: arne.v@hansen.mail.dk

Graver
Jørn Pedersen
Tlf.: 61 19 86 66
E-mail: havblink@gmail.com

Graver
Carsten Munk
Tlf.: 56 99 94 10
E-mail:
vestermarie.kirkegaard@mail.dk

www.facebook.com/vestermarienylarsker

