Indenpastoratsflytninger
Kirkeministeriet har vedtaget en ny lov,
som kort fortalt giver mulighed for at
hver enkelt beboer i flersognspastorater
(som Vestermarie-Nylars er) kan skifte
sognemæssigt tilhørsforhold internt i
pastoratet.
Det betyder, at alle, der bor i
Vestermarie sogn, kan blive tilknyttet
Nylars sogn og omvendt. Dette har
tidligere været et ønske fra flere
sognebørn, men har ikke været muligt –
før nu!
Såfremt man allerede bor i et af sognene
er det muligt at flytte sin valgbarhed og
stemmeret frem til 1. januar 2014
(internt mellem de to sogne).
Nyligt tilflyttede har ret til at ændre
tilknytningen i op til 4 uger efter
indflytning på ny bopæl i pastoratet.
Derefter kan flytning af tilhørsforhold
kun finde sted ved flytning til ny
adresse i pastoratet. Hvis du ønsker at
flytte dit tilhørsforhold, skal du kontakte
sognepræsten. Har man spørgsmål til
ovenstående, kan sognepræsten ligeledes
kontaktes.

Kreative konfirmander
Årets konfirmander mødtes lørdag d. 2.
november for at male billeder sammen.
Temaet i år var Alle Helgen, og vi
indledte dagen med at tale lidt om, hvad
der knytter sig til denne dag – at vi
mindes dem, som er gået bort i årets løb
og som nu er hos Gud. Det kom der 9
smukke billeder ud af. De har været
udstillet i Vestermarie kirke, og står nu i
Nylars til og med 1. søndag i advent.

Nykalket kirke

Fin lille kirkekoncert

Nylars kirke har været lukket i nogle
uger, da kirken trængte til at blive
kalket indvendig. Arbejdet er nu
klaret og kirken åbnede igen mandag
d. 18. november. Vi håber, mange vil
komme forbi og nyde det fine,
nykalkede kirkerum. Her et lille
billede fra da arbejdet stod på:

Den 31. oktober var der "Spil Musik
Dag" i Vestermarie kirke, og organist
Carsten Lund havde sammensat
programmet.
Carstens trio med Erik Lindblad på
bas og Per Mousing på trommer
fremførte både mere klassiske og
rytmiske numre, og Pia Selander
spillede på fløjte og Peter Høst
spillede orgel.
Bente Pedersen fyldte kirken med sin
klare sangstemme, og Poul L.
Nielsen fra Sct. Nicolai kirke spillede
smukt på kirkens orgel. Desuden
dirigerede han Ungdomskoret i flere
numre, og Johanna Frimand Lund
var en ung og meget dygtig violinist.
I fællessalmerne akkompagnerede
også Jørn Aaby Svendsen på sin
trompet.
En god musikalsk aften for alle, der
var mødt frem.

(fotograf Alex Andersen)

Syng dansk dag
Torsdag den 31. oktober var det
"syng dansk dag". Det markerede vi
også i Nylars.
Axel Lasthein Madsen fra
Bornholms Højskole fortalte om
højskolesangbogen. Spillede og sang
for til flere dejlige sange. Nogle mere
kendte end andre.
19 mennesker var mødt frem i
Samlingshuset - ikke så mange som
vi plejer at være, men der var mange
arrangementer rundt om på øen. Alle
hyggede sig et par timer, og nød den
dejlige sang og musik - og også
kaffen og kagen.
Ellen Andersen

Jeanne Cordua

(fotograf Jeanne Cordua)

Julelegat
Nylars menighedsråd råder over et
legat, som vi ved juletid kan uddele
portioner af til børnefamilier, som
har brug for en hjælpende hånd, og
som er bosiddende i Nylars sogn.
Ansøgning sendes til sognepræsten
senest d. 14. december.

Arrangementer:

Søndag d. 1. december:
Efter gudstjenesten kl. 14 i Nylars kirke tændes juletræet og menighedsrådet byder
på æbleskiver, kaffe og gløgg i Samlingshuset.
Søndag d. 8. december:
KFUM og KFUK inviterer til julefest for hele familien på Vestermarie Skole fra
14-16.30. Tale ved sognepræsten, sang og dans om juletræet – julemanden kommer
måske forbi! Pris: 25 kr. pr. voksen, børn GRATIS.
Tirsdag d. 10. december:
Vestermaries dagpleje- og børnehavebørn inviteres til juleafslutning i Vestermarie
kirke kl. 9.30 hvor vi synger lidt sammen og hører en julehistorie. Børn og barnlige
sjæle er velkomne.
Søndag d. 15. december:
Til gudstjenesten i Nylars kirke kl. 10.30 medvirker NylarsKoret. Gudstjenesten er
udformet som De 9 Læsninger. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en
kop kaffe og lidt småkager i våbenhuset.
Fredag d. 20. december:
Løvfrøen kommer og opfører krybbespil i Nylars kirke kl. 10.00 for alle
interesserede.
Juleaften d. 24. december:
I år er der juleaften BØRNEgudstjeneste i Vestermarie kirke kl. 14.30 og i Nylars
kirke kl. 13.00 og Midnatsgudstjeneste 23.30.
Nytårsdag d. 1. januar:
Efter gudstjenesten i Nylars kirke kl. 16.00 byder menighedsrådet på et stykke
kransekage og et glas champagne i våbenhuset.
KFUM og KFUK
I Fritidskælderen på Vestermarie skole.
Juleferie hele december, opstart 9.
januar 2014

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05.
kofoed_aavang@mail.tele.dk.

MiniMOK hver tordag
Kl. 16.00 – 17.30
For børn i 0. – 2. kl.

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

Teenklubben hver torsdag
Kl. 19.00 – 21.00
i Østergade 59, Rønne
For børn i 3. – 6. kl.

GUDSTJENESTELISTE
December

Vestermarie Kirke

1. december:
8. december:
15. december:
22. december:
24. december:
25. december:
26. december:
29. december:

Nylars Kirke

10.30 Lisbeth Bolin
14.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
14.30 Lisbeth Bolin 13.00 + 23.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
INGEN
9.00 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin

Januar

1. januar:
5. januar:
12. januar:
19. januar:
26. januar:

14.30 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin

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 / 40 42 59 14

Kirkernes hjemmeside:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk

16.00 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin
9.00 Lisbeth Bolin
10.30 Lisbeth Bolin

Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen, tlf. 56 99
93 69 / 61 75 24 93
Nylars menighedsråd
Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98
68 44 - nylars@gmail.com
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

