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Konfirmandundervisning i 

Vestermarie 2017. 
De kommende konfirmander kom lidt 

anderledes fra start, end det tidligere har været 

gældende praksis i sognet.  

Præsten manglede, en ny var endnu ikke 

ansat. Jeg blev i Aakirkeby bedt om at tage 

imod tilmeldingerne, hvilket jeg gerne gjorde, 

om end det var en lidt sølle måde at tage imod 

det nye kuld på. 

 

Tidshorisonten for ansættelse af ny præst blev 

forlænget, og jeg blev ganske enkelt bedt om 

at tage mig af konfirmanderne indtil videre. 

Jeg endte således med at skulle undervise 

konfirmander fra Vestermarie, Nylars, 

Pedersker og Aaker. En dejlig stor flok på 

knap 40 unge mennesker, og skulle det snart 

vise sig, en flok det var umuligt at rumme i 

undervisningstid på hverdage. Forskellige 

skoler med forskellige skemaer koblet med 

dejlig mange fritidsaktiviteter. 

Alle drog til Aa Kirke og blev indskrevet. 

Ikke helt som i juleevangeliet!!  

 

Undervisningen kommer til at foregå over 

nogle lørdage formiddage, hvor jeg har planer 

om at vi når rundt til de forskellige kirker. 

Der skal gerne udvikles lidt lokalt ejerskab. 

Desuden er der skabt tradition for et par hele 

skoledage i konfirmandundervisningens 

navn!! Der bliver tale om overnatning i Aa 

Kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første koncentrerede dosis fandt sted 

søndag den 8. oktober hele eftermiddagen, 

hvor alle var sat stævne inde ved 

Hareløkkerne kl. 13.  

Så vandrede vi af sted ind mod Bastemose, ud 

i fugletårnet, vidt omkring og tilbage til 

Hareløkkerne, hvor vi gik i pitstop og fik 

depoterne fyldt op. Undervejs forskellige 

faglige elementer, og til sidst blev vi samlet 

op af bus ved Christianshøjkroen og kørt 

tilbage til Aakirkeby, hvor vi skulle spise 

aftensmad i Kontakthuset, før vi sluttede af 

med gudstjeneste i Aa Kirke kl. 19. 

 

En god lang eftermiddag, der kun kunne lade 

sig gøre, fordi kirkebetjening, 

menighedsrådsmedlemmer, andre frivillige 

bakkede op og tog del i arrangementet. Det 

skal også med stor tak nævnes, at Aakirkeby 

Turistkørsel afstod fra at opkræve betaling – 

”der var nok andet at bruge pengene på”! 
 

Birgit Friis. 
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 Søndag den 15. oktober var der 

høstgudstjeneste i Nylars Kirke.  

Igen en gang havde vi fået tidligere 

sognepræst, Jens Arendt til at fortage det 

kirkelige. 

92 mennesker var mødt frem, både for at nyde 

den flot pyntede kirke, høre Jens Arendt og 

ikke mindst, nyde den flotte musik leveret af 

4 unge mennesker på tværfløjte og kornet. 

Bagefter var der kirkekaffe med hjemmebag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

ARRANGEMENTER I NYLARS: 

 

1. søndag i advent, 3. december kl. 14.00 er 

der gudstjeneste i Nylars Kirke.  

Efter gudstjenesten mødes vi ved 

Samlingshuset, hvor det af Borgerforeningen 

opstillede juletræ bliver tændt. 

Herefter er der gløgg, æbleskiver, kaffe/te og 

sodavand indenfor på Samlingshuset. 

I år deltager "Bornholms ungdomsskole". 

Først med lidt sang og musik i kirken, og 

senere på Samlingshuset, også med sang og 

musik. Der vil også være lidt fællessang. 

Arrangeret af Nylars menighedsråd og Nylars 

borgerforening. 

 

2. søndag i advent, 10. december kl. 10.30 
er der "De ni læsninger". 

Her vil Nylars Koret igen en gang glæde os 

ved at medvirke. 

Efterfølgende er der kirkekaffe. 

 

Tirsdag den 12. december kl. 10.30  

er der krybbespil i Nylars Kirke. 

Det er børnehaven "Løvfrøen" som opfører. 

Dagplejen i Vestermarie og Nylars vil også 

deltage. 

Alle er hjertelig velkomne til at deltage i dette 

arrangement. 

 

2. juledag, den 26. december 

er der fællesgudstjeneste for begge sogne i 

Nylars Kirke kl. 10.30. 
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Nytårsdag, 1. januar kl. 16.00 

 vil der efter gudstjenesten i Nylars Kirke 

være mulighed for at ønske hinanden godt 

nytår, med champagne og kransekage. 
------------------------------------------------------- 

ARRANGEMENTER I VESTERMARIE: 

 

3. søndag i advent, den 17. december, er 

der gudstjeneste med De Ni Læsninger kl. 

10.30. 

Herefter serveres en let kirkefrokost i skolens 

kantine og der er klippe-klistre for børnene. 

Julepynten hænges på juletræet i skolens 

kantine samt juletræet i kirkens våbenhus. 

 

Nytårsdag, den 1. januar kl. 14.30 er der 

nytårsgudstjeneste  
med et lille glas bagefter i våbenhuset, hvor vi 

ønsker hinanden godt nytår. 

 

Den 7. januar kl. 14.00 afholdes 

nytårsparole i samarbejde med 

borgerforeningen og spejderne i 

Vestermarie. Vi går samlet fra skolen til 

kirken, og efter gudstjenesten er der samvær 

på skolen.  

Velkommen til vores nye kirkesanger 

i Vestermarie! 
 

 
 

I oktober i år fik Vestermarie kirke ny 

kirkesanger, nemlig Janie Joelle Christensen, 

der har undervist i sang og har en lang 

sangkarriere bag sig, bl.a. har hun sunget med 

Etta Cameron og Raghammer Jazz. Janie 

spænder vidt, bl.a. som jazzsangerinde, og 

hun optræder om sommeren i en duo, der 

kommer rundt på øen til turistbyerne. Janie 

har nu taget udfordringen op med at lære 

liturgien ved en gudstjeneste, og vi glæder os 

til det fremtidige samarbejde! 

 

FASTE ARRANGEMENTER: 

Sanglærkerne  
Koret i Vestermarie byder nye stemmer 

velkommen og øver hver onsdag mellem kl. 

16.30 - 17.30 på Gyldengårdsvejen 9, 

Vestermarie. Har du lyst til sang så kom.  

Kontakt Else på tlf. 40 98 72 69. 

 

MOKklubben  
Klubben for alle kreative og legesyge børn i 

0. - 5. klasse. Hver torsdag kl. 15.30 til 17.00 

i vores nye lokaler på Vestermarie skole - 

indgang fra skolegården. Flere oplysninger 

fås hos Poul - 23 64 01 76 - eller Else - 40 98 

72 69. 

 

Det Danske Spejderkorps 

Fællesskab for friske og naturelskende børn 

og unge fra 1. klasse og op. Vi mødes 

torsdage.  

Se mere på dds-vestermarie.dk 

Brug kirkernes hjemmesider 

for løbende opdateringer 

mellem hvert kirkeblad! 

Se hjemmesidernes adresser på 

side 4 i højre kolonne. 
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Gudstjenesteliste 

Vestermarie 

Kirke 

Dag / dato / 

præst 

Nylars 

Kirke 

10:30 

v/HRN 

1. søndag i 

advent 

3. december 

 

14:00 * 

v/BF 

9:00 

v/EJ 

2. søndag i 

advent 

10. december 

 

10:30 * 

v/HLO 

10:30 * 

v/HLO 

3. søndag i 

advent 

17. december 

 

9:00 

v/HLO  

16:00 

v/PHM 

Juleaften 

24. december 

 

14:30 

v/JGJ 

10:30 

v/HRN 

Juledag 

25. december 

 

9:00 

v/HRN 

ingen 

gudstjeneste 

se Nylars 

 

2. juledag 

26. december 

 

10:30 

v/HLO 

10:30 

v/EJ 

Nytår 

31. december 
Ingen 

gudstjeneste 

Se 

Vestermarie 

14:30 * 

v/vikar 

 

Nytårsdag. 

1. januar 

 

16:00 * 

v/vikar 

14:00 * 

v/EJ 

1. s. e. h. 3 k.. 

7. januar 

 

10:30 

v/vikar 

10:30 

v/vikar 

2. s. e. h. 3 k. 

14. januar 
9:00 

v/vikar 

9:00 

v/vikar 

3. s. e. h. 3 k. 

21. januar 
10:30 

v/vikar 

10:30 

v/vikar 

Septuagesima 

28. januar 
9:00 

v/vikar 

   

   
 

* se omtale i 

bladet 

BF: Birgit Friis  

HLO: Hardy Lund Olesen 

EJ: Erik Jørgensen 

PHM: Peter Hauge Madsen 

JGJ: Johs. Gregers Jensen 

Vikar: se sogn.dk eller 

dagspressen for præst    

 

Stillingen som sognepræst er for tiden 

vakant.  

PROVSTIKONTORET 

Søborgstræde 11, 3700  Rønne  

Tlf. 56 91 31 95  

mail: bornholms.provsti@km.dk  

Kontakt sognepræsten /provstiet, hvis du ønsker 

besøg hjemme eller på hospitalet. Kontakt også 

sognepræsten/provstiet, hvis du vil vies, 

velsignes, konfirmeres eller ønsker dit barn 

døbt. 

Indtil ny præst er ansat, varetager sognepræst 

Birgit Friis kontakt til kirken på tlf. 56 97 41 03  

eller e-mail bifr@km.dk  

 

Nylars sogn 

Hjemmeside: www.nylarskirke.dk 

Menighedsrådsformand: Ellen Andersen 

Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com  

 

Graver: Svend Grenaa  

Tlf. 40 42 59 14 

 

Vestermarie sogn 

Hjemmeside: www.vestermariekirke.dk 

Menighedsrådsformand: Arne V. Hansen 

Tlf. 56 99 93 69 / 61 75 24 93  

 

Graver: Carsten Munk 

Tlf.: 56 99 94 10 / 

vestermarie.kirkegaard@mail.dk 

 

Kirkebil 

Bestilles helst dagen i forvejen på tlf.  

70 25 25 25. Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og er gratis. 

 

Kirkeblad 

Kirkebladet uddeles til alle, også til postkasser 

med "nej tak" til reklamer. Modtager du ikke 

bladet, kan du rette henvendelse til Bornholms 

Tidende og finde det elektronisk på kirkernes 

hjemmesider. 

 

Redaktion: Menighedsrådene i Vestermarie og 

Nylars. 
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