Trinitatistiden – kirkens
hverdag indfinder sig
Her i sommermånederne finder vi kirkens rolige
periode. Henover foråret har der været travlt med
store højtider og festligheder. Nu kommer
hverdagen med Trinitatis søndag, og den lange
periode bagefter, som blot betegnes ’søndagene
efter trinitatis’. Nu er påsken og pinsen forbi,
konfirmanderne er fejret og draget ud i hverdagen
igen, og farven i kirken er grøn i den næste
periode. Hverdagsgrøn.
Selvom det er nu bryllupperne og dåbsdagene
kommer, så er det hverdag om søndagen. Nu hører
vi om Jesu jordiske liv. Hvad bestod hans hverdag
af, hvad lavede han når han ikke holdt indtog i
Jerusalem, eller stod op fra de døde? Hvad lærte
han disciplene om, og hvad fik han i det hele taget
tiden til at gå med?
Det har vi denne tid til at lære mere om. Hvis vi
vil have et personligt forhold til Jesus, så må vi
også lære ham at kende. Sådan er det – vil vi have
venner, som er virkelig nære, så skal vi kende
dem og de skal kende os. Jesus kan vi lære at
kende gennem historierne om ham, og ved at
reflektere over hvad han gjorde og sagde, da han
vandrede på jorden.
En del af tiden fortalte han lignelser, historier der
brugte dagligdags billeder så mennesker bedre
kunne forstå, hvad alt det med Gud og Guds Rige
handlede om. En af disse fortællinger skal vi høre
3. søndag efter Trinitatis, hvor Jesus fortæller
historien om den fortabte søn.

Vi kender den alle sammen, sønnen kræver sin del
af arven fra faderen mens han endnu er i live. Han
rejser ud i verden, og smider alle pengene væk på
ingenting, og kommer i nød.
Fuld af skam vender han hjem, for at tigge sig til
en plads som arbejder hos sin far. Men hans far
har hver dag stået og spejdet efter ham, og da han
ser ham komme gående, løber han ham i møde og
afviser alle sønnens undskyldninger.
Faderen kalder til fest, for at fejre sønnens
hjemkomst. Storebror bliver vred, og føler sig
tilsidesat, og historien ender brat, da faderen
forsøger at tale den ældste søn til ro. Vi får ikke at
vide, om sønnen lytter eller ej.
Der er mange vinkler på historien, og meget at
fokusere på. Uretfærdighed er blot et element –
Gud er nemlig ikke retfærdig, som den ældste bror
øjensynligt går rundt og tror. Mennesker får ikke
løn som forskyldt. Det er ikke sådan at vi rammes
med sygdom eller dødsfald som straf, og vi kan
heller ikke regne med at gode gerninger altid
betaler sig.
Gud er kærlighed, og han behandler mennesker
med kærlighed. Og kærligheden er ikke retfærdig,
kærligheden er tilgivende udover alle grænser.
Uanset hvad vi tror, vi har gjort os skyldige i, så
er vi tilgivet af Gud som den kærlige far han er.
Alle der ønsker det, får tilgivelsen givet. Det
brugte Jesus sin hverdag på at vise os, både
gennem ord og gennem handling. Vi skylder
hinanden at vise samme kærlighed og tilgivelse,
som Gud har vist os.
Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin

Nyt fra Nylars

Nyt fra Vestermarie

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 den 8. juni. Turen
går først til Stammershalle, hvor vi drikker kaffe
14.30. Herefter mødes vi ved Tejn Kirke kl.
15.30. Her skal vi høre lidt om kirken og synge en
enkelt salme. Herefter kører vi ud i sommerlandet,
og tilbage til Nylars Samlingshus, hvor vi slutter
af med fællesspisning kl. 18.00. Drikkevarer her
for egen regning. Ved tilmelding vil vi gerne vide
om du kører selv, kan have nogen med, eller har
brug for kørelejlighed. Tilmelding senest 2.6 til
Ellen Andersen på tlf. 23 98 68 44 eller
ellen.nylars@gmail.com.
Fællesudflugt
Torsdag den 21. juli er der udflugt i samarbejde
med Nylars borgerforening og Nylars
menighedsråd. Vi mødes ved kirken 18.45.Kører
til Aboretet, Segenvej. Her vil vi kl. 19.00 blive
guidet rundt i stormfaldsskoven af naturvejleder
Michael Stoltze. Efterfølgende drikker vi kaffe. I
tilfælde af dårligt vejr, drikker vi kaffe i bålhytten
ved Nyvest centret.

Gud og Pasta – fotograf Lene Dahl

I april holdt vi Gud og Pasta-gudstjeneste igen, en
torsdag eftermiddag. Børn og voksne fik sunget
sange og vi hørte en historie fra Bibelen.
Efterfølgende var det tid til hyggeligt samvær i
Fritidskælderen under Vestermarie Skole. Næste
gang bliver forhåbentlig til efteråret, og vi håber
at se endnu flere!
Årets konfirmander fra Nylars:

Baobab sisters optrådte med en række afrikanske
sange for årets konfirmander Kristi
Himmelfartsdag den 5. maj, en festlig oplevelse
for alle, der var i kirken denne dag:

Fotograf: Lisbeth Bolin

Årets konfirmander fra Vestermarie:

Fotograf: Birgitte Ekstrøm

Fotograf: Lisbeth Bolin

Arrangementer:

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 til Ellen Andersen på tlf. 23 98
68 44 mail: ellen.nylars@gmail.com

Juli:
8. juli:

Fyraftenskoncert kl. 17 i Nylars kirke ved ”Tirilis”. Overskriften er ”Omfavnet
af lyd”. Alle er hjertelig velkomne, der er gratis adgang. Koncerten er en del af
en lille turné rundt i de fire bornholmske rundkirker.

21. juli:

Fællesudflugt mellem Nylars menighedsråd og borgerforening. Vi mødes ved
Nylars kirke 18.45 eller ved Aboretet kl. 19. Se nærmere omtale på side 2.

Sommeren nærmer sig, og dermed også
ferietider. Jeg takker af for denne gang, idet
jeg går på ferie i starten af juni måned. Jeg har
således mine sidste gudstjenester søndag den
29. maj. I juli går jeg så på barsel, og en vikar
tager over i et lille års tid. I slutningen af
august venter vi vort tredje og sidste lille
mirakel, som vi nok skal få vist frem i
pastoratet ved lejlighed. Foreløbig tak for
denne gang.
Sognepræst Lisbeth Ravn Bolin
Nylars kirke. Fotograf: Jeanne Cordua

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

Sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin – ferie fra 4/6-17/7
I ferietiden kan Aaker sogn kontaktes på tlf.
56 97 41 03
Fra 18/7 og frem ansættes barselsvikar, som
træffes på telefon: 56 99 90 03 / 29 39 39 87
Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf.: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.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
5. juni

Vestermarie

Nylars

Søndagens navn

10.30 EJ

9.00 BF

2. s. e. trinitatis

12. juni
19. juni

10.30 HRN
9.00 PM

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

26. juni

9.00 US
10.30 CC
Kirkekaffe
9.00 EJ

10.30 BF

5. s. e. trinitatis

3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

10.30 EJ
9.00 US
10.30 HRN
9.00 BV
10.30 BV

9.00 BF
10.30 US
9.00 US
10.30 BV
9.00 BV

6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis

EJ = Erik Jørgensen
BF = Birgit Friis
US = Ulla Skou
HRN = Henriette Ry Nielsen
CC = Carsten Møller-Christensen
PM = Per Munch
BV = Barselsvikar
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

