Tirsdag eftermiddag den 12. juni
holder Nylars Sogn sin årlige
udflugt for de ældre i sognet.
Invitation udsendes til alle, der er
fyldt 65 år +.
Tilmelding senest d. 5. juni til Liza
Sonne tlf. 40 37 07 02 eller til
sognepræst Lisbeth Bolin
56 99 90 03

Aftentur
Torsdag den 5. juli arrangerer
Nylars Sogn i samarbejde med
borgerforeningerne i Nylars og
Lobbæk udflugt til Nylars Plantage.
Museumsinspektør Finn Ole
Nielsen fortæller om fortidens
”hemmeligheder”.
Vi mødes på p-pladsen ved kirken
kl. 18.45 (cykel eller bil).
Efterfølgende er der kaffe/the med
kage.

Vestermarie Menighedsråd holder
sogneudflugt søndag d. 19. august
kl. 13.30. Nærmere information
følger i næste kirkeblad.

Gospelkoret NOIZ fra
metodistkirken arbejder på at
afholde gospelworkshop søndag d.
10. juni i Rønne, og derefter holde
koncert i Vestermarie kirke kl. 15.
Nærmere information følger på
kirkens hjemmeside samt i
Bornholms Tidende.

Naturen holder pinsefest
i blomstervirket smykke,
og lunden, som den kan det bedst,
fortæller om sin lykke.
Nu vårens vind
har ringet ind
dens fest i skovens kroner.
Guds åndes magt
har livet vakt;
ham priser tusind toner.
Den Danske Salmebog nr. 723, af C.J.
Boye 1834

Nyt fra Nylars Menighedsråd
Tak for velkomsten!
Orglet i Nylars Kirke blev
installeret i 1972. Det er løbende
blevet serviceret, når vores
organist Tove Rønne har fundet
det nødvendigt. Orgelbyggeren
Bruno Christensen & Sønner
anbefaler desuden et
hovedeftersyn ca. hvert 30. år, så
nu efter 40 gode år har et sådant
stort eftersyn fundet sted i ugen
efter påske.
Som nyansat præst vil jeg gerne
benytte lejligheden til at sige
mange tak for den varme
velkomst jeg er blevet mødt med,
både i Nylars og i Vestermarie.
Tak for deltagelsen ved både
ordination og indsættelse, og tak
for fortsat fremmøde ved de faste
gudstjenester. Det er skønt at
møde så mange dejlige og
forskellige mennesker. Jeg takker
for de kort, blomster og andre
gaver vi har modtaget, det varmer
og jeg sætter stor pris på det alt
sammen.
Jeg ser frem til at lære unge som
ældre bedre at kende, og alle er
som tidligere skrevet velkomne til
at slå vejen forbi Vestermarievej
41, hvis behovet for en snak
skulle opstå. Jeg deltager
desuden i de forskellige
arrangementer som
menighedsråd og
borgerforeninger arrangerer i
løbet af sommeren, og der er
man også mere end velkommen
til at opsøge mig. God sommer til
alle!
Lisbeth Ravn Bolin

Finn Dahlquist fra orgelfirmaet Bruno
Christensen efterser en orgelpibe.

I år er det 40 år siden at Nylars
kirke gennemgik en større
renovering, blandt andet blev der
lagt nyt tag på både våbenhuset
og selve kirken. Gulvet i kirken
blev også renoveret og dele af
pulpituret revet ned. Tømrer
Bjørn Hansen deltog ved
renoveringen, og der vil snart
findes en beretning om
renoveringen på kirkens
hjemmeside. Skulle nogen ligge
inde med billeder af kirken fra
renoveringen er man velkommen
til at kontakte sognepræsten.

KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie
Skole:
Klubben holder sommerferie
indtil august måned.

Endnu engang tillykke til årets
konfirmander i Vestermarie og
Nylars!

MiniMOK hver tordag
Kl. 15.00 – 16.30
For børn i 0. – 2. kl.
MoK-klubben hver torsdag
Kl. 18.30 – 20.00
For børn i 3. – 6. kl.
Sommerferie fra den 10. maj
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05. E-mail:
kofoed_aavang@mail.tele.dk.

Konfirmander 2012-2013:
Indskrivning fra juni måned hos
sognepræsten. Undervisningen
starter op i september med en
gudstjeneste og efterfølgende møde
for nye konfirmander og forældre.
Dato og tidspunkt findes i næste
kirkeblad. Konfirmanderne fra
Vestermarie og Nylars undervises
som udgangspunkt sammen, og
undervisningen vil hovedsageligt
foregå på torsdage fra 12.30-14.
Kontakt sognepræsten for nærmere
information.

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under
gymnastiksalen på Vestermarie
skole hver torsdag kl. 16.4518.15.

GUDSTJENESTELISTE
Juni

3. juni:
10. juni:
17. juni:
24. juni:

Vestermarie Kirke

Nylars Kirke

10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin
10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin

9.00: Lisbeth Bolin
10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin
10.30: Lisbeth Bolin

10.30: Erik Jørgensen
9.00: Lisbeth Bolin (dåb)
10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin
10.30: Lisbeth Bolin

9.00: Birgit Friis
10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin
10.30: Lisbeth Bolin
9.00: Lisbeth Bolin

Juli
1. juli:
8. juli:
15. juli:
22. juli:
29. juli:

Kirkebogsførende sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin,
Vestermarievej 41, 3700 Rønne.
Tlf. 56 99 90 03. lisbo@km.dk
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.vestermarie.folkekirken.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

