
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt kampen mod sult – det giver en 

god fornemmelse i maven! 

Søndag d. 9. marts sender Vestermarie-Nylars 

pastorat og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på 

gaden for at bekæmpe sult.  

’Det giver en god fornemmelse i maven’. Sætningen er et forsøg på at binde 

verden sammen – at binde os i Danmark, der kan få en god fornemmelse i maven 

ved at gå på gaden med en indsamlingsbøsse sammen med de mennesker, der ved, 

hvad det er at sulte og ikke have mad nok. 

870 mio. mennesker af verdens befolkning på godt 7 mia. – eller hvert 8. 

menneske på jorden – kan ikke spise sig mæt hver dag. Årsagerne til, at 

mennesker sulter, er mange. En af dem er klimaforandringerne. De slår især hårdt 

i fattige lande, der ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne. 

Etiopien er et af de lande, der er ramt af klimaforandringerne. Tørke og sult er 

ikke noget nyt i Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en voldsom 

sultkatastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. Men selv om det går bedre 

i Etiopien, især i byerne, har sulten bidt sig fast mange steder. 

Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle 

klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres 

familier.  

Har du lyst til at hjælpe ved at give to timer af din tid en søndag eftermiddag? Så 

meld dig som indsamler til sognepræst Lisbeth Bolin. 

 



Nye gudstjenesteformer 
I den næste tid holder vi forskellige 

former for gudstjenester, både i 

Vestermarie og i Nylars: 

 

Aftengudstjeneste 

I Nylars holder vi en 

aftengudstjeneste mandag d. 3. 

februar kl. 17. Det er en almindelig 

gudstjeneste – bare en mandag aften i 

stedet for søndag. Der er mulighed 

for at spise på Samlingshuset 

bagefter, dog er tilmelding til Inge 

dagen før nødvendig (tlf. 56 97 22 

45).  

 

Stillegudstjeneste 

I marts holder vi en stillegudstjeneste 

i Nylars onsdag d. 5. kl. 19.30. Her 

er der ingen prædiken, men læsning 

og salmesang. Undervejs holder vi 

sammen 5 minutters stilhed. Her er 

der plads til ro og refleksion i kirkens 

rum. 

 

Gud og Pasta 

Torsdag d. 13. marts kl. 17 er der 

igen Gud og Pasta i Vestermarie 

kirke. Det er en gudstjeneste for 

børnefamilier og andre barnlige 

sjæle, hvor vi synger nogle moderne, 

kristne børnesange og hører en 

historie fra Bibelen. Vi spiser på 

skolen bagefter. Det koster 20 kroner 

for voksne, mens børn deltager 

gratis. Af hensyn til maden skal man 

tilmelde sig hos præsten eller hos 

Else Kofoed (56 99 00 05) en uge 

før. 

 

 

 

 

 

 

Syng salmer 

Onsdag d. 19. februar kl. 19.30 

indbydes alle interesserede til en 

sangaften i Vestermarie kirke. Vi vil 

synge salmer sammen, og ind 

imellem høre lidt om salmedigteren 

og temaet i salmerne. Denne aften er 

temaet salmedigteren Lisbeth 

Smedegaard Andersen, som har 

skrevet flere nye salmer til den 

salmebog, der udkom i 2003. Der vil 

være mulighed for at stille enkelte 

ønsker til salmer som afslutning på 

aftenen. 

 

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? Hvordan hænger epistel og 

evangelie sammen? Disse og mange 

flere spørgsmål vil jeg gerne drøfte 

med mine menigheder. Derfor 

indbyder jeg til prædikengruppe en 

gang om måneden her i foråret. 

Første gang vi mødes vil være 

onsdag d. 19. marts 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 mig, 

enten pr. mail (lisbo@km.dk) eller 

telefon (59 99 90 03).  

 

 

KIRKEBIL 

Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester. 

Benyttelse er gratis. 

Kirkebilen bestilles hos Dantaxi, 

tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i 

forvejen.

mailto:lisbo@km.dk


Arrangementer: 

 

KFUM og KFUK  

I Fritidskælderen på Vestermarie skole.  

Vinterferie i uge 10 

MiniMOK hver tordag  

Kl. 16.00 – 17.30  

For børn i 0. – 2. kl.  

Teenklubben hver torsdag  

Kl. 19.00 – 21.00 

i Østergade 59, Rønne 

For børn i 3. – 6. kl.  

 

 

 

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. 
 

Mandag d. 3. februar: 

Kl. 17.00 er der gudstjeneste i Nylars kirke. Derefter kan de, der ønsker det tage 

med ned på Samlingshuset til et måltid mad (pris: 50 kr. bestilles i Samlingshuset 

senest dagen før). 

 

Tirsdag d. 4. februar: 

Kl. 12.20 starter minikonfirmanderne op i konfirmandstuen i Vestermarie. 

 

Onsdag d. 12. februar: 

Kl. 19.00 er der offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i Nylars på adressen: 

Rønnevej 118. 

 

Onsdag d. 19. februar: 

Kl. 19.30 synger vi salmer i Vestermarie kirke med salmedigter Lisbeth 

Smedegaard Andersen som tema. 

 

Onsdag d. 5. marts: 

Kl. 19.30 er der stillegudstjeneste i Nylars kirke.  

 

Søndag d. 9. marts: 

Kl. 12 begynder indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.  

 

Torsdag d. 13. marts: 

Kl. 17.00 er der Gud og Pasta i Vestermarie kirke. Vi begynder med en kort 

børnegudstjeneste, og spiser bagefter sammen på skolen. Voksne giver 20 kr. for 

maden, børn GRATIS. 

 

Onsdag d. 19. marts: 

Kl. 10-11.30 er der prædikengruppe i konfirmandstuen i Vestermarie. Tilmelding 

til præsten. 

 

Kl. 19.00 er der offentligt tilgængeligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i 

Vestermarie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

Udgivet af Vestermarie og Nylars 

sogne. 

Ansvarshavende redaktør: 

Sognepræsten 
 

GUDSTJENESTELISTE 

Dato Vestermarie Nylars Søndagens 

navn 

2. februar 10.30 LB 

(kirkekaffe) 

Ingen 4. s. e. Hellig 3 

konger 

3. februar Ingen 17.00 LB 

(aftengudstjeneste) 

 

9. februar 9.00 EJ 10.30 GL Sidste s. e. H. 3 

K. 

16. februar 10.30 LB 9.00 LB Septuagesima 

23. februar 9.00 LB 10.30 LB Seksagesima 

2. marts 10.30 LB 

(kirkekaffe) 

9.00 LB Fastelavn 

5. marts Ingen 19.30 LB 

(stillegudstjeneste) 

 

9. marts 9.00 LB 10.30 LB 1. s. i fasten 

13. marts 17.00 LB 

(Gud og pasta) 

Ingen  

16. marts 10.30 LB 9.00 LB 2. s. i fasten 

23. marts 9.00 LB 10.30 LB 3. s. i fasten 

30. marts 10.30 LB 9.00 LB Midfaste 

 

LB = Lisbeth Bolin 

EJ = Erik Jørgensen 

GL = Gotfred Larsen 

http://www.vestermariekirke.dk/

