Nr. 4 august-september 2017
Høsttanker
Det er høsttid. Både på land og i by sættes en af
søndagene af til at fejre en særlig festgudstjeneste
i den anledning, og nr. 728 ”Du gav mig, o Herre,
en lod af din jord” kommer på nummertavlen i de
fleste kirker. Det er en salme, som er båret af
tanken om, at vi har et kald - at det, som vi
beskæftiger os med, er andet og mere end et
arbejde. Sagt i prosaform tænker salmedigteren i
retning af dette:
”Jeg gør det, jeg gør, fordi det er noget, jeg bør
gøre. Det er et kald.
Jeg har fået givet nogle evner og muligheder, som
jeg skylder at udnytte. Og jeg er en del af et større
fællesskab, som har nogle rimelige forventninger
til mig. Der er ting, der skal udføres, for at
samfundet kan opretholdes, og der er andre
medlemmer af dette fællesskab, som ikke kan
klare deres tilværelse uden hjælp, så nogen må
tage det på sig at yde den nødvendige indsats og
give den hjælp, der er behov for.”
Engang var ethvert arbejde et kald. Smeden og
skomageren, bonden og bageren, præsten og
degnen, ja, selv bødlen, da man havde sådan én,
havde hver sit kald. Men til sidst anvendte man
kun begrebet i forbindelse med lærere, præster og
sygeplejersker, og da disse faggrupper så på et
tidspunkt mente, at det var rimeligt, at de blev
aflønnet nogenlunde på niveau med andre folk, så
gled begrebet ud af dagligsproget. Hvis nogen
bruger ordet i dag, mener de sandsynligvis noget
helt andet med det. ”Giv mig et kald!” – ”Ja, hvad
er dit mobilnummer?”
Det replikskifte siger ikke bare noget om den
teknologiske udvikling. Det er også et udtryk for,
at der umærkeligt er sket en holdningsændring.
Fra at være borgere i samfundet er vi lige så stille
blevet til forbrugere i stedet.

Og det gør en væsentlig forskel. For borgeren ser
sig selv som én, der har nogle opgaver og pligter,
han skal tage sig af, mens forbrugeren derimod er
mere optaget af, hvilke rettigheder og krav, han
kan gøre gældende i forhold til sine omgivelser.
Den, der ser sig selv som borger i samfundet, er
bevidst om, at han skylder noget for alt det, han
har fået. Det gælder de gamle i familien, som han
kan takke for alt det, han har modtaget gennem sin
opvækst. Til gengæld er det hans pligt at sørge
for, at de får en værdig alderdom. Og det går jo
også den anden vej: når man selv har fået så
meget forærende, så er det helt naturligt, at man
gerne vil give sine børn en tryg opvækst og
bibringe dem fornemmelse af fællesskab og
samhørighed. Borgeren foregår dem med et godt
eksempel ved at vise andre mennesker respekt og
ved på den ene eller anden måde at hjælpe dem,
som har brug for hjælp. Og hvis borgeren var
religiøs, så ville han af hjertens lyst synge med på
salmen Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.
Forbrugeren derimod, han skylder ikke nogen
noget. For det hele er der jo for ham. Han er som
en kunde i et supermarked. Der er fuldt på alle
hylder. Og han skal helst prøve det hele. Og hvis
der er noget, han har lyst til, men som han ikke
kan få, så bliver han fornærmet. For det er vel
sådan, at kunden altid har ret? Også i tilværelsens
store butik – eller hvad?
Man kan også sige det på en anden måde:
forskellen på, om vi opfatter os mest som borgere
eller mest som forbrugere (helt rendyrket det ene
eller det andet, er der nok ingen, der er…) forskellen er, at den første ikke ser sig selv som
centrum i tilværelsen. Der er altid en anden eller
nogle andre, som han forstår sig selv og sit værd i
forhold til, nogle han står i gæld til og er forpligtet
på. Og derfor ved han også, hvad det vil sige at

være skyldig og at have brug for tilgivelse, fordi
de fordringer han er oppe imod overgår, hvad han
kan honorere.
Det problem kender den sande forbruger ikke.
Han er pr. definition skyldfri og uden ansvar. Hvis
noget ikke er, som det skal være, så er det
samfundets skyld eller i det mindste de andres.
For de er jo til for ham.
Det her er naturligvis sat på spidsen, men
tendensen er vist tydelig. Det moderne menneske
spiser livet i store bidder, og hvis der er noget, der
smager bittert, spytter han det ud og sender en
klage – til kommunen, til ombudsmanden, til
Vorherre.
Der er nogen, der siger, at kirkens største problem
i disse år er at evangeliet om syndernes forladelse
er uforståeligt for en ny generation, som ikke
opfatter sig selv som syndere, men højst som
nogen, det er synd for, når livet ikke former sig,
som de havde planlagt. Helt afvise den kritik kan
vi vel ikke. De fleste prædikener giver ikke
mening, hvis man overhovedet intet kan forbinde
med begrebet at være skyldig, at være en synder.
Men så er det jo godt at vi har en gammel
tradition med at holde høstgudstjeneste, for her
bliver det tydeligt, at alle gode gaver, de kommer
ovenned. Her mindes vi om, at det, at alt bliver
givet os, det sætter os også i gæld. Meningen er jo
ikke, at vi skal presses ind i et gammelt skema,
som man gjorde i 1800-tallets vækkelseskredse,
og hvor man på en forkvaklet måde næsten
dyrkede menneskets ringhed og syndighed. Nej,
når vi bliver ved at sige, at vi er syndere, så er det
i grunden en ganske realistisk beskrivelse af,
hvem vi er. Vi er skyldige i forhold til livet,
simpelthen fordi det er så overvældende, vi
magter det ikke og kan aldrig leve op til det. Når
vi er til stede for én, der har brug for os, så sidder
der måske en anden et andet sted og fortvivler
over, at vi ikke ringer, når vi lægger alle kræfter i
en opgave, så er der noget andet, der bliver
forsømt, som vi også burde have gjort. Og noget
kan der aldrig rettes op på. Sådan er det bare.
Også i forhold til vore allernærmeste. Og derfor er
et liv uden tilgivelse en umulighed. Hvis man tror
noget andet, må man være blind.
Forkyndelsen af syndernes forladelse er noget af
det mest meningsfulde, man kan tænke sig. Fordi
det sætter ufuldkomne mennesker i stand til at
leve et fuldt liv. For der er én, der dækker
underskuddet! I den tro lader det sig gøre at leve
frimodigt så godt, vi formår det.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag jeg bruger
det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag, at hjælpe og
værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Frank Kærgaard

------------------------------------------------------Ny præst og nyt kontor for præsten.
På møde i konfirmandstuen i Vestermarie, den 14.
juni, med deltagelse af Provst Johannes Gregers
Jensen, biskop Peter Skov-Jakobsen og Frank
Kærgaard, blev menighedsrådene i
Nylars/Vestermarie enige om, at fremover skal
præsten i de to sogne bo i Nylars præstebolig og
have kontor i Vestermarie præstebolig. Desuden
skal der indrettes mødelokale, samtalerum mm. i
forbindelse med kontoret.
Dette er på provstiudvalgsmøde den 21. juni,
godkendt.
Derfor bliver stillingsopslaget, vedr. ny
sognepræst for de to sogne, forlænget til midt
august.
Vi har nu i 2 mdr. haft fornøjelsen af at have
Frank Kærgaard som vikarierende sognepræst.
Begge sogne er enedes om, at tage pænt afsked,
og sige "tak for hjælpen", i forbindelse med
indsættelsen af den nye præst.
Mere om dette, når ny præst er ansat.

------------------------------------------------------Konfirmandindskrivning 2018
Konfirmation 2018
Næste år afholdes konfirmation i Vestermarie
Kirke Store Bededag, den 27. april.
I Nylars Kirke er der konfirmation Kristi
Himmelfartsdag, den 10. maj.
Da præsteembedet for tiden er ledigt, foregår
indskrivningen til konfirmationsforberedelsen i år
på en lidt alternativ måde. De, der ønsker at blive
konfirmeret i én af de to kirker, bedes sende en
mail til sognepræsten i Aakirkeby, Birgit Friis, på
adressen bifr@km.dk
I mailen, som skal være Birgit Friis i hænde senest
31. august, oplyses konfirmandens navn og cpr.
nr. samt navnet på den kirke, konfirmationen skal
foregå i.

Konfirmationsforberedelsen forventes at begynde
i den første uge af oktober, men nærmere
oplysninger herom vil blive udsendt, når den nye
præst er ansat.
Frank Kærgaard
Erik Frigaard Mogensen
er den 19. juni blevet genforenet
med sin elskede hustru, Tove.
Erik nåede at holde sin 80 års
fødselsdag i maj måned. En dag, han
fejrede med familie og venner.
Vestermarie Kirke har mistet en skattet
kirkesanger, der har været ansat i de seneste 18
år.
Erik har altid været meget engageret i sit arbejde
som kirkesanger. Og han var meget opmærksom
på at de kirkelige handlinger skulle foregå korrekt
og lagde stor vægt på, at aftaler blev overholdt.
Vi kommer til at savne Erik i vores kirke. Vi vil
savne hans rolige, men engagerede måde at
være på.
Æret være Erik Frigaard Mogensens minde.

Menighedsmøde den 13/8 for alle
interesserede.
Menighedsmøde den 13/8 efter gudstjenesten
i Vestermarie kirke kl. 10,30.
Let frokost i konfirmandstuen bagefter.
------------------------------------------------------Fredag den 28. juli kl 16.00
vil der blive "Formidlingskoncert" i Nylars Kirke.
En spændende og anderledes koncert, i anledning
af reformationsåret.
Iklædt middelalderdragt, vil musikeren præsentere
og spille og synge på gamle musikinstrumenter,
fra den tid.
Der vil også være fællessang, og musikeren vil
fortælle om de forskellige instrumenter, ligesom
man efterfølgende får lejlighed til at stille
spørgsmål og se nærmere på musik
instrumenterne.
Arrangementet vil vare ca. 45 minutter, og der vil
være en forfriskning i våbenhuset efterfølgende.
Der er gratis adgang til koncerten.

Tur til Christiansø den 19. august
arrangeres i samarbejde mellem menighedsrådet,
Vestermarie Borgerforening og Lokalhistorisk
arkiv.
Vi kører i egne biler (gerne flere sammen) til
Gudhjem og går om bord på M/S Ertholm kl.
10.00.
Vi medbringer egne madpakker, drikkevarer kan
købes på øen.
Besøg og andagt i kirken på Christiansø.
Forventet retur til Gudhjem med ankomst kl.
15.00.
NB! Turen er gratis!

Tilmelding til
Jeanne Cordua tlf. 56 99 93 96
e-mail: jeanne@festsange-cordua.dk
eller
Else Kofoed tlf. 56 99 00 05 / 40 98 72 69
e-mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk
senest den 13/8.
Ved tilmelding bedes kontakt-telefonnr. opgivet.
I tilfælde af meget blæsende vejr (dårligt
sejlvejr) køres alternativ tur ud i det blå.

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. Sommerpause indtil den 31/8.
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

Gudstjenesteliste
Vestermarie
Kirke

Dag / dato /
præst

9:00
v/BF
10:30
*
9:00
v/CMC
10:30
v/HLO
9:00
10:30

9:00
10:30
9:00

* menighedsmøde
Vestermarie

8.s.e.trin.
6. august
9.s.e.trin.
13. august
BF
10.s.e.trin.
20. august
11.s.e.trin.
27. august
12.s.e.trin.
3. september
v. VIKAR
13.s.e.trin.
10.september
v. VIKAR
14.s.e.trin.
17. september
v. VIKAR
15.s.e.trin.
24. september
v. VIKAR
16.s.e.trin.
1. oktober
v. VIKAR

Nylars
Kirke
10:30
v/HLO
9:00

10:30
v/EJ
9:00
v/EJ
10:30

Stillingen som sognepræst er for tiden
vakant.
Kontakt venligst Bornholms Provsti ved. kirkelige
handlinger:

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.
Nylars sogn
Hjemmeside: www.nylarskirke.dk
Menighedsrådsformand: Ellen Andersen
Tlf. 23 98 68 44 / ellen.nylars@gmail.com

9:00

Graver: Svend Grenaa
Tlf. 40 42 59 14
10:30
9:00
10:30

BF: Birgit Friis
HLO: Hardy Lund Olesen
EJ: Erik Jørgensen
CMC: Carsten MøllerChristensen
Vikar: se sogn.dk eller
dagspressen for præst

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, rettes kan du henvendelse til Bornholms
Tidende og finde det elektronisk på kirkernes
hjemmesider.
Redaktion: Menighedsrådene i Vestermarie og
Nylars.

