Frihed!
Jeg tænker ofte på begrebet og ordet:
frihed. Hvorledes vi mennesker
bruger
dette
ord
i
flæng:
Ytringsfrihed, frimærke, frie købmænd,
friskoler, forsamlingsfrihed, frihedsrådet,
frikirke, frimenighed etc.…
Der er sågar en bornholmsk
politiker(Søren Pind) der en gang
udråbte sig selv til ¨frihedsminister¨.
Den østrigske filosof Ludwig
Wittgenstein sagde engang: ¨Ord
kunne blive så slidte, at de burde sendes
til rensning.¨
Ordet ¨frihed¨ føler jeg efterhånden
er blevet et sådan forslidt ord, der
godt kunne trænge til en rigtig god
rensning!
Vi, der lever i den vestlige verden,
anser os selv for, at være frie. Er vi
nu også det?
Vi er frie i den forstand, at de fleste
af os i den vestlige verden lever i et
demokrati og ikke i en eller anden
bananrepublik, hvor en eller anden
diktator undertrykker os.
Derfor betragter vi også frihed som
noget vi bare skal have, som noget vi
har krav på.

Men der er lande, som aldrig har
kendt til frihed, fordi menneskenes
behov til frihed overskygges af mere
påtrængende behov, såsom at
modstå regn og kulde, sult, sygdom,
angreb fra dyr og mennesker.
Endvidere glemmer vi nogle gange, i
det vi kalder: den frie vestlige verden,
at vor frihed er kommet i kølvandet
af verdenskrige, undertrykkelse og
folkemord.
Så friheden har en pris og er ikke
noget vi mennesker kan stille krav
om, at have. Det er et af de få
privileger ikke mange kan opnå.
I kristendommen har vi en noget
anden fortolkning af frihed.
Jesus kom en gang i diskussion med
nogle jøder omkring emnet frihed.
Idet disse jøder påstod, at de var frie
og ikke trælle! Til dette svarede Jesus,
at enhver der gør synden, er syndens
træl. Men han sagde også, at hvis
altså Sønnen får frigjort jer, skal I
virkelige være frie!(Johannes ev. kap.
8,vers 34 og 36)
Det Jesus taler om her er, at vi
kristne bliver frigjorte i kraft af
nåden, det vil sige: frisat fra synden.

Gud har jo skænket os denne nåde
gennem hans tilgivelse.
Martin
Luther,
som
jo
er
ophavsmand for vor kirke (den
Lutherske Evangeliske Kirke) slog
fast, at troen er vi kristnes frihed.
Luther tog afstand fra tanken om, at
enhver uden egentlig tro kunne købe
sig til aflad fra synden, og man var
frelst, hvis bare man blot fulgte de ti
bud.
Så derfor gør ikke et og sig noget
andet. Lad ord og handlinger følges
ad. Således kommer den sande
frihed indenfor rækkevidde!

Årets konfirmation i Nylars
fandt som altid sted Kristi
Himmelfartsdag. Vejret var flot,
solen skinnede, og flagene blafrede
flot i hele flagalleen.
Navnene i alfabetisk rækkefølge er:
Jacob Malling Dam, Emma Due
Larsen, Mikkel Holm Tved, Jasmin
Mia Schmidt Kristensen, Mathilde
Vestskov Poulsen, Gustav Frederik
Viborg.

Henriette Ry Nielsen.

Vestermarie og Nylars Kirkehøjskole.
Kunne du godt tænkte dig at vide lidt mere om kristendommen?
Så er du velkommen til at deltage i vor kirkehøjskole.
Kirkehøjskolen afholdes fire onsdage imellem kl. 19 og 20.30 i juli måned i
Nylars præstegård, Kirkevej 17, Nylars.
De fire onsdage og emner er følgende:
Onsdag den 3. juli: At forfejle sit mål/synd.
Onsdag den 10. juli: De ti bud.
Onsdag den 17. juli: Tro.
Onsdag den 24. juli: Sakramenterne (dåb og nadver).
Hvis man ønsker at deltage, skal man være indstillet på til hver gang at
have læst en lille tekst, som udleveres af præsten og at deltage aktivt i den
samtale/dialog der foregår.
ALLE ER VELKOMNE, UANSET HVAD SOGN DU BOR I!
Tilmelding skal ske senest søndag den 30. juni til sognepræst Henriette
Ry Nielsen på tlf.nr. 56 99 90 03 eller pr. mail: hern@km.dk

Arrangementer:
Nylars:
Onsdag den 12. juni har menighedsrådet sin årlige udflugt for alle som er, eller fylder
65 år i år. Turen går til "Værftet", hvor vi drikker kaffe kl. 15. Bagefter besøger vi Ruts
Kirke, og til slut spises der aftensmad i Samlingshuset.
Tilmelding inden 6. juni, enten til Henriette Ry Nielsen, eller Ellen Andersen.
Torsdag den 11. juli har Nylars og Lobbæk borgerforening, i samarbejde med Nylars
menighedsråd, fælles tur til Rønne. Vi mødes ved Nylars Kirke kl. 18.45 og kører
sammen til Rønne. Her vil der være guidet rundtur, og bagefter kaffe i "Den gamle
smedje".

Alle er velkomne!
KFUM og KFUK
Børneklubben holder sommerferie
indtil den 22/8.
Evt. spørgsmål: Else Kofoed,
tlf. 56 99 00 05.
E-mail:
kofoed_aavang@mail.tele.dk.

Gud og spaghetti - børnegudstjeneste
den 18. april 2013 i Vestermarie.
Pastor Henriette Ry Nielsen holdt
børnegudstjeneste
og
fortalte
bibelhistorie for børn og voksne, og
eventyret om "konen i muddergrøften"
blev fortalt. Bagefter var der
sammenkomst
med
pasta i
Fritidskælderen under Vestermarie
skole.

Årets konfirmation i Vestermarie
fandt sted Store Bededag, som
traditionen er, og hele byen flagede
for konfirmanderne. Navnene i
alfabetisk rækkefølge er:
Jonas Kofod Thorsen, NielsChristian Müller Jensen, Andreas
Bækgaard Larsen, Kirstine Herold
Mortensen, Nicoline Groth, Bjarke
Ferdinand Sylvest Jørgensen.

Det Danske Spejderkorps
Vestermarie gruppe
holder møde under
gymnastiksalen på Vestermarie skole
hver torsdag kl. 16.45-18.15.

GUDSTJENESTELISTE
Vestermarie
Nylars
JUNI

2. juni:
9. juni:
16. juni:
23. juni:
30. juni:

9.00 Jens Kaltoft
10.30 Birgit Friis
9.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Henriette Ry Nielsen
9.00 Henriette Ry Nielsen*

10.30 Peter Hauge Madsen
9.00 Jens Borg Spliid
10.30 Henriette Ry Nielsen
9.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Henriette Ry Nielsen

JULI

7. juli:
14. juli:
21. juli:
28. juli:

10.30 Henriette Ry Nielsen 9.00 Henriette Ry Nielsen
9.00 Henriette Ry Nielsen 10.30 Henriette Ry Nielsen
10.30 Henriette Ry Nielsen 9.00 Henriette Ry Nielsen
9.00 Henriette Ry Nielsen* 10.30 Henriette Ry Nielsen

AUGUST
4. august

10.30 Henriette Ry Nielsen

9.00 Henriette Ry Nielsen

* Altergang

Kirkebogsførende sognepræst
Lisbeth Ravn Bolin,
Vestermarievej 41, 3700 Rønne.
Tlf. 56 99 90 03 - lisbo@km.dk
Lisbeth Bolin er gået på barsel 21.
december.
Alle henvendelser sker herunder til:

Vestermarie menighedsråd
Formand Arne V. Hansen,
Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie, 3700
Rønne. Telefon: 56 99 93 69.
Mobil: 61 75 24 93
arne.v@hansen.mail.dk

Barselsvikar – fra 2. januar 2013
Henriette Ry Nielsen,
Tlf. 56 99 90 03 – hern@km.dk

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

Graver Vestermarie
Carsten Munk, Kirkevej 24k,
Vestermarie, 3700 Rønne
Tlf: 56 99 94 10
vestermarie.kirkegaard@mail.dk

KIRKEBIL
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Benyttelse er gratis.
Kirkebilen bestilles hos Dantaxi,
tlf. 70 25 25 25 og helst dagen i forvejen.

Graver Nylars
Svend Grenaa, Kirkevej 10k,
Nylars, 3720 Åkirkeby.
Tlf. 56 97 28 13
Eller mobiltlf. 40 42 59 14.
Kirkernes hjemmeside:
www.nylarskirke.dk
www.vestermariekirke.dk
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