TILLYKKE til årets konfirmander

Pinsetiden nærmer sig
Påsken faldt tidligt i år, og derfor er det allerede
pinse den 15. maj. Til pinse hører vi om underet
fra Apostlenes Gerninger om Helligåndens
komme. Jesu venner er forsamlet i Jerusalem,
hvor mennesker fra mange forskellige folkeslag
mødes.

Bededag 22. april kl. 10.30 konfirmeres i
Vestermarie kirke:
Marcus Andersen
Jeppe Munk Engell Jørgensen
Kenny Anwar
Jeppe Juel Larsen
Oliver Jørgensen
Marius Schiøbb Pedersen
Gabriella Jørgensen
Maria Lykke Ipsen
Sofie Louise Jensen

Kristi Himmelfartsdag 5. maj kl. 10.30
konfirmeres i Nylars kirke:
Adrian Reppien Lund Kofoed
Rasmus Andersen
Asger Andreas Viborg
Tobias Ekström Jørgensen
Nicolai Dam Andersen
Agnes Margrethe Kromann Gjetting
Nichlas Kaas

Disciplene bliver alle som en ramt af Helligånden,
der viser sig som tunger af ild. Pludselig kan de
tale alverdens forskellige sprog, og alle de
folkeslag der er forsamlet i byen, kan høre
historierne om Jesus på deres eget sprog. Mange
kom den dag til tro på Jesus, for der sker noget
særligt når vi hører budskabet på et sprog, vi
forstår.
I dag kan vi ikke bare slå over på et andet sprog,
det kræver mange års træning at kunne tale et nyt
sprog flydende. Hvis vi møder nogen, hvis sprog
vi ikke kender, så bliver vi let usikre på hinanden
og holder afstand. Men Jesus ville, at vi skulle tale
med alle mennesker.
Både dem, hvis sprog vi forstår og dem, hvis
sprog vi ikke forstår. I løbet af det seneste år er
der kommet mange til vor lille ø, hvis sprog vi
ikke forstår. Men det skal ikke afholde os fra at
møde dem med åbenhed og respekt. Vi er skabt af
den samme Gud, og elsket af den samme Gud.
Gennem troen på Jesus skal vi nok kunne finde ud
af at kommunikere med hinanden – det er
Helligåndens mirakel, og det sker til stadighed,
også når det ikke er pinsetid.

Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin

Nyt fra Nylars
Det årlige menighedsmøde
Den 25. februar afholdtes det årlige
menighedsmøde i Nylars sogn. Aftenen indledtes
med et kort oplæg fra bedemand Anne Langskov
om etik ved bisættelser og begravelser. Derefter
besvaredes spørgsmål fra salen, og vi fik mange
spændende forklaringer og illustrerende
eksempler. Efter kaffen orienterede
menighedsrådets næstformand om årets
kommende arrangementer, blandt andet
ældreudflugten, en sommerkoncert mm.
Kassereren orienterede om kirkens økonomi og
gennemgik hovedtallene i budgettet for 2016.
Sognepræsten fortalte om påskens gudstjenester
samt maj måneds foredrag. Aftenen bød på
interessante snakke og betragtninger, og
stemningen var god. Vi siger tak til alle
fremmødte sognebørn.
Konfirmation 2016
Til konfirmationen 5. maj vil Nanna Schou og
koret Baobab Sisters underholde med et par
numre undervejs i gudstjenesten. I år skal 6
drenge og 1 pige konfirmeres fra Nylars kirke, og
alle er velkomne til at komme og deltage og være
med til at gøre de unge menneskers dag ekstra
festlig.

Bibelen Live
Tirsdag den 17. maj kl. 19 arrangerer Nylars og
Vestermarie menighedsråd i fællesskab en
sogneaften på Samlingshuset i Nylars. Her
kommer Klaus Laursen og underholder. Han vil
fortælle os historien om Kong David, dels som en
fortælling, dels som en gengivelse af nogle af de
centrale salmer, som David skrev i løbet af sit liv.
Undervejs vil der være kaffe, og der vil være
mulighed for at stille Klaus uddybende spørgsmål.
Klaus har lært mange af Bibelens tekster udenad
og kan derfor gøre dem levende for os moderne
mennesker på en helt unik måde. Snyd ikke dig
selv for en alternativ sogneaften! Tilmelding er
ikke nødvendig – man møder bare op.

Nyt fra Vestermarie
Gud og Pasta
Vi holder igen børnegudstjeneste i Vestermarie
kirke, torsdag den 14. april kl. 17. Vi starter med
at synge sammen og høre fortællinger fra Bibelen.
Vi beder Fadervor sammen og slutter af med
fællessangen ”Fred” som vi plejer. Bagefter går vi
i samlet flok ned på skolen, hvor et varmt måltid
mad er blevet tilberedt til os.
Tilmelding til børneleder Else Kofoed på tlf. 56
99 00 05 gerne en uges tid i forvejen. Børn koster
gratis, voksne betaler 25 kr.
Koncert med Sanglærkerne
Lørdag den 9. april kl. 15 afholder Sanglærkerne
igen en koncert i Vestermarie Kirke.
Tema: Mig og de andre.
Håber rigtig mange har lyst til at høre hvad
vinterens øvelser er blevet til. Efterfølgende er der
en kop kaffe i våbenhuset. Gratis adgang.
Menighedsmøde
Efter gudstjenesten den 22. maj afholdes det årlige
menighedsmøde i Vestermarie sogn. Vi begynder
mødet med en let frokost. Herefter vil
menighedsrådet orientere om de kommende
planer for året, samt redegøre for kirkens budget
og generelle økonomi. Spørgsmål, kommentarer
og ideer modtages gerne. Alle sognebørn i
Vestermarie er velkomne. Mødet foregår i
konfirmandstuen.
Fastelavn 2016

Foto: Jeanne Cordua

Traditionen tro fejredes også i år fastelavn i
Vestermarie kirke, hvor mange mødte udklædte
op. Efter gudstjenesten var der kirkefrokost og
tøndeslagning på skolen, hvor også kattekonge og
kattedronning blev kåret.

Arrangementer:

April:
9. april:

Koncert i Vestermarie kirke ved Sanglærkerne

13. april:

Prædikengruppe i konfirmandstuen i Vestermarie kl. 10.30-12
En gang om måneden inviterer sognepræsten til en uformel snak om de
kommende søndages tekster. Hvad får de os til at tænke på, hvad undres vi over
og hvad kunne prædikenen indeholde? Det kræver ingen særlige forudsætninger
at deltage, og enhver er velkommen. Tilmelding nogle dage forinden til
sognepræsten.
Gud og Pasta. Børnegudstjeneste i Vestermarie kirke kl. 17

14. april:

Maj:
4. maj:

Prædikengruppe i konfirmandstuen i Vestermarie kl. 10.30-12

11. maj:

Menighedsrådsmøde i Nylars på adressen Rønnevej 118 kl. 19

16. maj:

Fællesgudstjeneste for Bornholms Provsti i Kyllingemoderen kl. 10.30

17. maj:

Bibelen Live på Samlingshuset kl. 19

22. maj:

Menighedsmøde i Vestermarie efter gudstjenesten

26. maj:

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i Vestermarie kl. 19

Juni:
8. juni:

Nylars sogns årlige ældreudflugt, i år til Tejn Kirke og kaffe på
Stammershalle. For alle sognebørn der er fyldt 65 år. Tilmelding fremgår
af næste kirkeblad.

NB! Kirkebladet kan også hentes og læses på kirkernes hjemmesider:
www.nylarskirke.dk og www.vestermariekirke.dk

Sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne
Telefon: 56 99 90 03 / 29 39 39 87

Nylars menighedsråd
Formand Ellen Andersen, tlf. 23 98 68 44 –
ellen.nylars@gmail.com

Kontakt sognepræsten hvis man ønsker besøg,
eller er indlagt og ønsker besøg.

Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen, tlf. 56 99 93 69 /
61 75 24 93

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

GUDSTJENESTELISTE
Dato
3. april

Vestermarie

Nylars

Søndagens navn

9.00 LB

1. s. e. påske

10.30 PHM
9.00 LB
Ingen

2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag

10.30 LB
9.00 LB

4. s. e. påske
5. s. e. påske

5. maj

10.30 LB
Kirkekaffe
9.00 HRN
10.30 LB
10.30
Konfirmation
9.00 LB
10.30 LB
Kirkekaffe
Ingen

8. maj
15. maj

9.00 LB
9.00 LB

10.30 LB
Konfirmation
10.30 LB
10.30 LB
Kirkekaffe
i
kyllingemoderen
9.00 LB

Kristi
Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag

10. april
17. april
22. april
24. april
1. maj

16. maj
22. maj

29. maj

10.30 Fælles
gudstjeneste
10.30 LB
Menighedsmøde
kl. 12
9.00 LB
10.30 LB
LB = Lisbeth Bolin
PHM = Peter Hauge Madsen
HRN = Henriette Ry Nielsen

2. pinsedag
Trinitatis søndag

1. s. e. trin.

Kirkebladet skal uddeles til alle i både Vestermarie og Nylars sogne, uanset man siger
"nej tak" til reklamer. Hvis man ikke modtager bladet, må man gerne henvende sig til
Bornholms Tidende.

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under gymnastiksalen på
Vestermarie skole hver torsdag.
KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.
Benyttelse er gratis.

Sanglærkerne
Koret øver hver mandag kl. 16.30 - 17.30.
Pt er øvestedet Gyldengårdsvejen 9,
Vestermarie.
Har du lyst til at synge så kom bare.
Kontakt: Else Kofoed - tlf. 56 99 00 05.
KFUM og KFUK
Børneklubben mødes hver torsdag
kl. 15.15 - 16.45
i Fritidskælderen på Vestermarie Skole.
For børn i 0.-4. kl.
Yderligere oplysninger:
Else Kofoed - tlf. 5699 0005
eller kofoed_aavang@mail.tele.dk

