
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredsvalg i sognene 
 

Det er fire år siden, at der sidst var valg til 

menighedsrådene i landets sogne.  

I Vestermarie-Nylars pastorat har sognene 

derfor holdt orienteringsmøder efterfulgt af 

opstillingsmøder.  

Det første orienterings- og opstillingsmøde 

blev afholdt d. 7. september i Samlingshuset i 

Nylars, hvor Nylars sogns menighedsråd 

samlede menigheden.  

I Vestermarie sogn, samlede menighedsrådet 

menigheden i Vestermarie skoles kantine d. 

13. september, som var den landsdækkende 

dag for sognenes orienteringsmøder.  .  

Fremmødet ved de to orienteringsmøder og 

opstillingsmøder var rimeligt om end ikke 

overvældende, måske spillede det gode 

sensommervejr ind eller også det faktum, at 

menighedsrådene ønskede at forsætte deres 

indsats for sognene og lokalsamfundet, og alle 

kun havde gode ord med til medlemmerne af 

de to menighedsråd.  

Menighedsrådene forsætter derfor stort set 

uændrede. Eneste ændring er i Vestermarie, 

hvor Grethe Kofoed Viborg ønskede at træde 

ud, mens Benthe Mortensen indtrådte i stedet. 

 

Ved begge orienteringsmøder gennemgik 

menighedsrådene deres arbejde, opgaver, 

økonomi og fremtidige planer. 

Fælles for begge sogne er, at forandringer i 

vores traditioner omkring begravelse af vores 

kære kan ses i behovet for gravpladser til 

kistebegravelse på kirkegården.  

Eftersom flere og flere familier vælger 

bisættelse og urnegrave, så mindskes behovet 

for kistegravsteder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store tomme arealer opstår på kirkegårdene 

efterhånden som fredningstiden på de ældre 

kistegrave udløber og ikke forlænges. I begge 

menighedsråd tales der derfor om, hvordan vi 

kan sikre kirkegårdenes skønhed og respekt.  

 

Ved orienteringsmødet i Nylars talte 

forsamlingen om muligheden for over en 

årrække at fjerne fælleshække, samle frem-

tidige gravsteder i områder, og henlægge 

nogle arealer til græsflader, hvilket vil give 

færre udgifter til de omkostningstunge 

klipninger af fælleshække.  

De grønne flader vil desuden give bedre 

mulighed for at betragte kirken udefra og 

bedre helheds indtryk. 

 

Ved orienteringsmødet i Vestermarie fortalte 

flere af de nuværende medlemmer om deres 

motivation for arbejdet i menighedsrådet.  

Den gennemgående tråd er ønsket om at 

bidrage til vores lokal samfund ved at sikre 

fællesskabet omkring kirken.    

 

 



Konfirmandindskrivning for 2017 
 

Årets konfirmander blev indskrevet efter 

gudstjenesterne den 28. august i konfirmand-

stuen i Vestermarie. Desværre mærkes 

konsekvenserne af lukningen af Vestermarie 

skole direkte på konfirmandholdets størrelse, 

som i år kun tæller seks konfirmander.  

Årsagen til det lille hold skal formodentlig 

findes i, at konfirmanderne ønsker at følge 

deres kammerater fra klassen i Aakirkeby, 

Rønne eller på privatskolerne. Sådanne 

ønsker er ikke helt uforståelige, hvis vi selv 

tænker tilbage på den alder, hvor gruppetilhør 

og venskaber betyder uendeligt meget.  

Men hvilke konsekvenser det får for sognenes 

fremtidige konfirmationer og de unges 

tilknytning til deres sognekirke er usikker.  

 

Konfirmandforældre, hvis barn følger 

forberedelsen med sin klasse i et andet sogn, 

opfordres til at kontakte sognepræsten.  

Det er muligt at blive konfirmeret i 

Vestermarie eller Nylars kirker selvom 

forberedelsen følges andet sted. 

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelsen 

2016/17 er forsat mulig ved at kontakte 

sognepræsten, Lars Ulrich Kofoed, på 

luk@km.dk eller tlf. 29 39 39 87 

 

************ 

 

Jens Arendt blev emeritus 

 
I årene 1973 - 1979 var Jens Arendt 

sognepræst i Nylars. Siden var han præst ved 

Den danske Kirke i Vancouver Canada, og 

provst i Rønne, inden han i 1998 blev 

domprovst i Roskilde. 

 

 

Søndag d. 26. 6. havde Jens Arendt 

afskedsgudstjeneste i Roskilde Domkirke, 

hvor organist Tove Rønne og Jens Georg 

Hansen samt Kaj og Marleen Hansen deltog. 

Vi overrakte en gave, en kurv med 

bornholmske fødevarer.   

Jens og Solvejg var overraskede og særdeles 

glade for besøget fra hans første sogn, Nylars. 

************ 

Koldkrig og menighedsudflugt 

Vestermarie var på menighedsudflugt den 27. 

august i samarbejde med Borgerforeningen, 

Lokalhistorisk Arkiv og Aktive kvinder.  

Årets menighedsudflugt gik til det nye 

koldkrigsmuseum Bornholmertårnet ved 

Dueodde, hvor en god buffet blev indtaget og 

mange års mystisk om, hvordan forsvaret 

beskyttede Danmark herfra, kunne afsløres 

bl.a. gennem de deltagende børns jagt på 

spioner. Fra tårnets top kunne udsigten nydes:  

 

   
 

Senere på udflugten besøgte menigheden 

Poulsker, hvor stedets præst, Hans Vilhelm 

Breum, kendt fra programmet ”De unge 

præster”, holdt en andagt.   

Se flere fotos på www.vestermariekirke.dk 

 

mailto:luk@km.dk


Dåb og bryllup Stormfald og fællesudflugt 
 

Nylars menighed drog i samarbejde med 

borgerforeningen til Stormfaldsskoven i 

Almindingen den 21. juli. Her fortalte en kyndig 
naturvejleder den fascinerende historie om, 
hvordan skoven væltede tilbage i efteråret 1967, 
og hvordan livet i de væltede bøgetræer 
overlevede trods alle odds. Efter rundvisningen 
var der kaffe og hjemmebag i Aborettet  
 

 

Højtalere i Nylars Kirke 
 

Installationen af højtalere i Nylars Kirke 

volder desværre teknikkerne store problemer, 

og indtil der findes en tilfredsstillende 

løsning, er der derfor endnu ingen højtalere, 

men kirkens teleslynge virker forsat. 

 

Velkommen og tillykke til 

 

Jarl Hedegaard Dam 

døbt d. 6. august i Nylars Kirke 

-- 

Sága Jessien Falke Andersen  

døbt d. 6. august i Nylars Kirke 

-- 

Chilli Sommer Kjøller Pedersen 

døbt d. 7. august i Nylars Kirke 

-- 

Minah Sommer Kjøller Pedersen 

døbt d. 7. august i Nylars Kirke 

-- 

Liv Lynge Hylander Gregersen 

døbt d. 28. august i Vestermarie Kirke 

-- 

Emma Bergenholz 

døbt d. 18. september i Nylars Kirke 

-- 

Harald Langhoff Brandt 

døbt d. 25. september i Nylars Kirke 

 

 

************ 

 

 

Tillykke med vielsen/velsignelsen til 

 

Sanni Aarestrup Marcussen og 

Anders Borgen Marcussen  

viet d. 13. august i Nylars Kirke 

-- 

Laura Sparholt Dyrlund og  

Thomas Sparholt Dyrlund 

viet d. 3. september i Nylars Kirke 

-- 

Inger Gjerlufsen og  

Niels Jørgen Christensen 

velsignet d. 10. september i 

Vestermarie kirke 

 

 

 

Tillykke til præstefamilien 

Søndag d. 11. september kort før kirke 

klokkernes klang kom vores præsts sidste 

skud på stammen til sognene og verden. 

Et velskabt barn, som fødtes i præste-

gården, hvor mor, far, bror og søster nu 

kan glæde sig over, at der er kommet en 

lillesøster på hele 4450 gram og 55 cm. 

 



Kommende arrangementer 

 

 

 

Gudstjenesteliste 
Vestermarie 

Kirke 
Søndagens 

navn /dato 

Nylars 

Kirke 

 

9:00 - LK 

19. s.e. trin. 
2. oktober 

 

 

10:30 - LK 

 

 

10:30 - LK 

Kirkekaffe 

20. s.e. trin. 
 9. oktober 

 

 

9:00 - LK 

 

9:00 - LK 

21. s.e. trin. 
16. oktober 

 

 

10:30 - LK 

 

 

10:30 - LK 

 

22. s.e. trin. 
23. oktober 

 

 

9:00 - LK 

 

9:00 - NN 

23. s.e. trin. 
30. oktober 

 

 

10:30 - NN 

 

 

10:30 - LK 

Kirkekaffe 

Allehelgensdag  
6. november 

 

 

9:00 - LK 

9:00 - LK 25. s.e. trin. 

13. november 

 

 

10:30 - LK 

 

 

10:30 - LK 

 

Sidste søndag  
20. november 

 

 

9:00 - LK 

 

9:00 - LK 

1. s. i advent 

27. november 

 

 

14:00 - LK 

 

 

10:30 - LK 

2. s. i advent 

4. december 

 

 

9:00 - LK 

LK – Lars Ulrich Kofoed og NN – Afløser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 26. oktober kl. 19 

Salmesangsaften – Organist Kim Sahl spiller 

og vi synger både ældre og nyere salmer, og 

præsten fortæller om de enkelte samlers 

baggrund og indhold. Undervejs er der kaffe i 

våbenhuset.  

Sted: Vestermarie kirke  

Tirsdag d. 1. november kl. 19 

Foredrag om Døden – Sognepræst Lars 

Ulrich Kofoed fortæller om tidligere tiders 

begravelsesskikke og begravelsestaler i 

Danmark. Foredraget holdes i ugen op til 

Allehelgensdag. Undervejs er der kaffe. 

Sted: Nylars Samlingshus 

Torsdag d. 3. november kl. 17 

Gud og Pasta – Kort familiegudstjeneste, 

hvor vi synger sange og hører bibel-fortælling 

på børnenes præmisser. Bagefter spiser vi på 

skolen. Børn: GRATIS. Voksne: 20 kr. 

Tilmelding til Else Kofoed på tlf. 56 99 00 05.  

Sted: Vestermarie kirke 

Fredag d. 25. november kl. 16  

Tænding af Juletræet – Byens foreninger 

tænder Juletræet ved brugsen i Vestermarie.  

Sted: Dagli’ Brugsen Vestermarie   

Søndag d. 27. november kl. 14 

Tænding af Juletræet – Gudstjeneste og 

juletræstænding i samarbejde med 

Borgerforeningen. Der serveres æbleskiver 

mm. i Samlingshuset. 

Sted: Nylars Kirke  

 

Allehelgensdag –Vi mindes med oplæsning 

de, som er blevet bisat eller begravet fra 

Nylars og Vestermarie kirker. Ønsker du at 

tilføje din kære, meddeles det sognepræsten på 

luk@km.dk inden d. 4. november. 

 

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.  

NB! Kirkebladet findes også på www.vestermariekirke.dk og www.nylarskirke.dk  

 
Graver Vestermarie Carsten Munk 
Kirkevej 24k, Vestermarie, 3700 Rønne  
Tlf.: 56 99 94 10 / vestermarie.kirkegaard@mail.dk 
 
Vestermarie menighedsråd 
Fmd. Arne V. Hansen 
Tlf.: 56 99 93 69 / 61 75 24 93 

 
Vikarierende sognepræst Lars Ulrich Kofoed  
Vestermarievej 41, Vestermarie, 3700 Rønne  
Tlf.: 56 99 90 03 / 29 39 39 87 / luk@km.dk 
 

Kirkebil:  tlf. 70 25 25 25  

Bestilles helst dagen i forvejen og benyttelse er gratis.  

 

 
Graver Nylars Svend Grenaa 
Kirkevej 10k, Nylars, 3720 Åkirkeby  
Tlf.: 40 42 59 14 
 
Nylars menighedsråd 
Fmd. Ellen Andersen 
Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com 
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