.

TILLYKKE til årets konfirmander fra henholdsvis Vestermarie og Nylars
Sommeren er på vej, og med sommeren kommer også det, der for kirken må
betegnes som ’hverdagen’ - nemlig Trinitatistiden. Det er forbi med forårets store
højtider, påske, pinse og konfirmationer, og nu indfinder hverdagen sig så, stort
set uafbrudt fra Trinitatis søndag og til Alle Helgen i november. Det er her, vi får
tid til at høre om de mirakler og lignelser, Jesus brugte sin tid på i de år, han gik
omkring i Israel. Det er nu vi får lov til at synge sommerens salmer om varme
dage, sol og glæde og det er nu, vi kan besøge andre kirker under ferier og
udflugter. Mange turister vil også finde vej til vore kirker, og de er naturligvis
velkomne. Salmesang og bøn rækker udover sprogets barrierer, fordi de taler
direkte til hjertet. Skal du på ferie denne sommer, så besøg en kirke i området og
oplev, hvordan de holder gudstjeneste. Bliver du hjemme, så har vi stadig masser
af arrangementer i begge sogne, som det er muligt at deltage i. Under alle
omstændigheder er alle vel mødt i kirkerummet – også selvom de store højtider og
konfirmationerne er overstået.
Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin

Nylars sogns ældreudflugt
Vi vil gerne invitere alle sognebørn i
Nylars der har passeret, eller i år
passerer 65 år, samt eventuel
ledsager med på tur d. 11. juni. Turen
går først til Ekkodalshuset hvor vi
drikker kaffe 14.30. Herefter mødes
vi ved Nexø kirke kl. 16. Her skal vi
høre lidt om kirken, og synge en
salme. Der er nu tid til, at den enkelte
bil med passagerer ser sig om i
sommerlandet, før vi mødes ved
Nylars Samlingshus, hvor vi som
sædvanlig afslutter dagen med
fællesspisning ca. kl. 18. Drikkevarer
ved aftensmaden er for egen regning.
Ved tilmelding vil vi gerne vide, om
du kører selv, kan have nogen med,
eller har brug for kørelejlighed.
Tilmelding senest 4. juni til præst
Lisbeth Bolin på tlf. 5699 9003.

Prædikengruppe
Hvad er det for en tekst, der ligger til
grund for præstens prædiken næste
søndag? Hvad skal præsten tale om i
sin prædiken, og hvad er det ved
teksten der rører ved os og undrer
os? Disse og mange flere spørgsmål
vil jeg gerne drøfte med mine
menigheder. Derfor indbyder jeg til
prædikengruppe en gang om
måneden her i foråret. Vi mødes igen
onsdag d. 11. juni fra 10-11.30. Vi
mødes i konfirmandstuen i
Vestermarie og snakker om de næste
par søndages tekster. Alle spørgsmål
og betragtninger er velkomne.
Interesserede kan melde sig hos
præsten på tlf. 5699 9003.
Koncert med Rainbow Gospel
Rainbow Gospel består af ca. 67
sangglade medlemmer. Rainbow
Gospel vil være kendt for vores
smittende glæde som vi udstråler
igennem vores sang. Dette lollandske
kor kommer til Vestermarie kirke
lørdag d. 21. juni kl. 15. Entre: 50
kr. Børn under 12 gratis!
Vestermarie menighedsråd

Tove Rønne. Fotograf: Alex Andersen

40 års jubilæum
Søndag d. 11. maj kunne organist
ved Nylars kirke, Tove Rønne, fejre
sit 40 års jubilæum. Vi takker Tove
for hendes arbejde gennem alle årene
og glæder os over at hun fortsat vil
spille for os.
Nylars Menighedsråd

Gud og Pasta i maj i Vestermarie kirke.
Fotograf: Lene Dahl

Arrangementer:
Mandag d. 2. juni:
Byvandring i Lobbæk kl. 19.00 – Ove Nielsen guider gennem Vestermarie og Nylars sogn
i Lobbæk. Mødested: Medborgerhuset. Medbring kaffekurven. Arrangeres af: Vestermarie
Lokalarkiv, borgerforening og menighedsråd samt Lobbæk borgerforening.
Mandag d. 9. juni:
Fællesgudstjeneste for hele øen i Kyllingemoderen i Almindingen kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at nyde den medbragte frokost i den smukke
sommerskov.
Onsdag d. 11. juni:
Prædikengruppe fra 10-11.30 i konfirmandstuen i Vestermarie. Tilmelding til præsten.
Nylars sogns ældreudflugt, for alle sognebørn i Nylars der er fyldt 65. Se invitation
andetsteds i bladet. Tilmelding nødvendig til sognepræsten senest 4. juni.
Lørdag d. 21. juni:
Rainbow Gospel fra Lolland holder koncert i Vestermarie kirke kl. 15. Voksne: 50 kr.
Børn u. 12: gratis. Der vil være en forfriskning i Våbenhuset efter koncerten.
Torsdag d. 10. juli:
Udflugt i samarbejde mellem Nylars menighedsråd og borgerforening. Vi mødes 18.45 ved
Nylars kirke og cykler/kører til NCC, Snorrebakken, hvor der er rundvisning. Kaffe/te og
kage. Tilmelding senest 3. juli til Ellen Andersen, tlf. 2398 6844.
Lørdag d. 23. august:
Vestermarie menighedsråd holder sogneudflugt denne dag. Mere information i næste blad.

Kirkebogsførende sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41, Vestermarie, 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
Kirkernes hjemmeside:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk

Nylars menighedsråd
Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98 68
44 – ellen.nylars@gmail.com
Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen, tlf. 56 99 93
69 / 61 75 24 93
Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 28 13 / 40 42 59 14

GUDSTJENESTELISTE

Dato

Vestermarie

Nylars

1. juni

10.30 LB
(Kirkekaffe)
9.00 LB

9.00 LB

8. juni

Søndagens
navn
6. s. e. påske

10.30 LB
Pinsedag
(Kirkekaffe)
9. juni
10.30 fælles
10.30 fælles
2. pinsedag
(Kyllingemoderen) (Kyllingemoderen) (ingen tjenester
i vore kirker)
15. juni
10.30 LB
9.00 LB
Trinitatis
søndag
22. juni
9.00 LB
10.30 LB
1. s. e. trin.
29. juni
10.30 LB
9.00 LB
2. s. e. trin.
6. juli
9.00 EJ
10.30 EJ
3. s. e. trin.
13. juli
10.30 BF
9.00 BF
4. s. e. trin.
20. juli
9.00 HRN
10.30 US
5. s. e. trin.
27. juli
Ingen
9.00 HRN
6. s. e. trin.
3. august
9.00 LB
10.30 LB
7. s. e. trin.
LB = Lisbeth Bolin
EJ = Erik Jørgensen
BF = Birgit Friis
US = Ulla Skou
HRN = Henriette Ry Nielsen
KIRKEBIL
KFUM og KFUK
Kirkebilen kører til alle
I Fritidskælderen på Vestermarie skole.
Sommerferie – opstart 14/8
gudstjenester. Benyttelse er gratis.
MOK hver tordag
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
Kl. 16.00 – 17.30
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i
For børn i 0. – 4. kl.
forvejen.
Teenklubben hver torsdag
Kl. 19.00 – 21.00
i Østergade 59, Rønne
For børn fra 13-17 år

Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05.
kofoed_aavang@mail.tele.dk.
Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag kl.
16.45-18.15.

Sognepræst Lisbeth Bolin holder
ferie fra mandag d. 30/6 – søndag
27/7, begge dage inklusiv. I
ferietiden kan Aaker sogn kontaktes
på tlf. 5697 4103 eller 5697 8028.

Udgivet af Vestermarie og Nylars
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræsten

