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Frihed!

Af sognepræst Henriette Ry Nielsen

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. Men 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 for frihed
overskygges af mere påtræn-
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gende behov, såsom at modstå
regn og kulde, sult, sygdom,
angreb fra dyr og mennesker.
Endvidere glemmer vi nogle
gange i den såkaldte ”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.
I kristendommen har vi en
noget anden fortolkning af
frihed.
Jesus kom en gang i diskussion med nogle jøder omkring
emnet frihed. Disse jøder påstod, at de var frie og ikke
trælle! Til dette svarede Jesus,
at enhver der gør synden, er
syndens træl. Men han siger
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 gør ikke et og sig noget
andet. Lad ord og handlinger
følges ad. Således kommer
den sande frihed indenfor
rækkevidde!

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn

Koster 20 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen ved gudstjenester og betales til mødeholderne på torsdage.
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten/torsdagsarrangementet,
eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.
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Kommende arrangementer

Velkommen
Sogneindsamlingen
12. marts 2017
til
nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Herefter holder
Dagligstue
og
DetKirkens
betyder
at vi sommerferie
altid er velbegynder igen torsdag den 24. aug.
komne i kirken. På de følgende
Jeg vil gerne takke alle frivillige, der medvirkede
På gensyn i Kirkens Dagligstue!
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen
til
et
nyt
kirkeblad.
Det
ved sogneindsamling til fordel for Folkekirkens
af dem som selv er blevet døbt
erNødhjælp
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at
vi
nu
kan
præsenden 12. marts 2017.
Fælles
gudstjeneste
pinsedag
eller
har fået et 2.
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døbt i Sct.
tere
en
ny
udgave
af
Sct.
Nicolai
Vi opnåede i år det meget flotte resultat, at der blev
Den
5.
juni
er
i
år
på
samme
tid
2. pinsedag
og
Nicolai kirke, har tænkt
i den forkirkes
samlet kvartalsblad.
i alt 39.354,50 kr. ind.
Grundlovsdag.
Traditionen
tro
mødes
vi
til
fællesVi håber det vil blive modtaget godt og bindelse.
i Kyllingemoderen kl. 10.30. Her vil
Henriette Ry Nielsen
brugt
flittigt. Temaet for dette nummer er gudstjeneste
BørnSvaneke
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og medmedvirke
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af
Ibsker
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gudstjene”dåb”, og handler derfor på en måde også tilbud.
kirken
er derFrank
ogsåKjærgaard
mange tilbud
til
sten og Iprovst
emeritus
skal præom at være velkommen. Velkommen i kir- børnene,
dike. Frankf.eks.
Kjærgaard
har været
provst ved Kolding
børnekor,
ungdomsklub,
og
ken. Dåben er indgangen til kirken, til det i provsti
og bor nu i Aarsdale.
sommerferien
tilbyder de kirkelige forkristne fællesskab. Derfor stod i gammel eninger
Vi satser på
godt vejr,
så vi får de bedste
rammer for
mange
forskellige
lejroplevelser.
tid døbefonten ved indgangsdøren til kir- Læs
sammen
at om
fejre det
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og få hilst på hinanden i de
mere
i bladet
ken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke skønne
Vel mødt
den 5. har
juni. børn og
Ikke omgivelser.
alle steder
i verden
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne unge det lige godt. Derfor er det også værd
der lader sig døbe. Johannes Johansen at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsskrev i 2001 i en salme således:
projekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
”Vi kommer til din kirke, Gud,
HIV-smittede børn i Tanzania.
og finder døren åben,
Velkommen i kirken.
det navn bliver aldrig slettet ud
Velkommen til at modtage og velkomvi fik hos dig i dåben.”
DEN DANSKE SALMEBOG 478 men til at give.
Kirkens
Navnet viDagligstue
fik i dåben var ”Guds barn”.
Peter Hauge Madsen
Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen,
kl. 8.30-9.30Pisamt tirsdag og tors- Sognemedhjælper Sara Mossin,
Sct. Nicolai-Nyt
stolstræde
12. Når vi kalder det for dagligstue,
øndag
kl.
17-18.
5695 0085, saram@mail.dk
udgives
4. signalere
gange årligt
af og
menigsker vi at
hygge
godt fællesskab.
Der
Anne-Lise
Fuglheim:
Træffes
på
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
hedsrådet
vedforSct.
Nicolai
Kirke,
er mulighed
at læse
i aviser
og blade,
snakke
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691 3839.
Rønne.
og synge sammen. Der serveres kaffe/te
Man.,med
tirs.brød
og ons. kl. 13-14. hjem- Kirketjener: Christian Møller, tlf.
Ansvarhavende
redaktør:
á 10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden
vil
Hej!
går
i 3. - 6. kl…
me, Ny Østergade
13,
5691Hvis
3732, du
4028
3595.
Peter
Haugespisning
Madsen.kl. 13.00 á 50 kr. pr.
der være
pers.
inkl.
fre. kl. 17-18 og lørdag
…er8.30-9.30.
du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
Menighedsrådets formand:
kaffe i løbet
af eftermiddagen.
Tilmelding
Erna
Kirkens
kontor:
Kirkepladsen 20.
E-post:tilalf@postkasse.net
yngste klub).
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
Hansen
tlf. 5695 2185 eller
Kirkens Anders
Dagligstue.
Det Søndergårds
Åbent
mandag-fredag
9-13,i torsCarlsson,
Vi mødes Allé
hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i sognetlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk
er
muligt
at
tage
kirkebilen
til
Kirkens
Dagligstue.
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
gården Rønne Nord, Åvej 2. I SNYK hører vi fortDet
koster
20
kr.
som
betales
i
Kirkens
Dagligstue.
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. Bibelen
Kirkegårdens
kontor: Sdr.
Allé
ællinger fra
og laver forskellige
aktiviteter.
Ang. bestilling
af kirkebil
venligst11-12
andetsteds
KassererUlla
Andersen,
5695se8295.
og evt. iaften. Vi har det sjovt og22,hyggeligt
tlf. 5695 3895,
fax 5695
3875.
sammen.
Der er
SNYK
kirkebladet.
Kirkegårdsleder
Lars-Jep holder
Elleby, vi
til og med mandag
den 19. juni. Herefter

Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist og leder afsommerferie
ungdoms- og begynder
lj@ronnekirkegaard.dk.
igen mandag den 21. aug.
stræde 11, 5695 3195, fax 5691
kor: Kevin Duggan, 5695
3495,
fax
1. juni: Det legede vi, da vi var børn…
Hjemmeside:
ronnekirkegaard.dk
Har
du
lyst
til
at
være
med,
kan
du bare komme en
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
5695 4095. Organistassistent
8. juni: Sommerhygge
Åbent
hverdage
kl. 9-12 og 13.30mandag
eller
kontakte
kirkeog
kulturmedarbejder
tirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica Vestervig. Karenbodil Madsen.
15. juni:	Sommerfrokost kl. 13
15
undtagen
lørdag.
Tlf.:
5695
0085
Mail: karenboPeter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
og tak for denne sæson.
dil@sctnico.dk
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen,
privat
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Rønne Teenklub

Teenklub er for dig, der går i 6. - 10. kl.
Vi mødes onsdag aften kl. 19.00 til 21.00. Vi snakker
om Gud, laver forskellige aktiviteter og har det sjovt
og hyggeligt sammen. En gang imellem er der teentræf, hvor vi mødes med teenagere andre steder fra
øen. Det kan være en anden aften end onsdag. Derudover tager vi på lejr et par gange om året.
Teenklubben mødes på Zahrtmannsvej 42 (Indre
Missions Hus). Der er teenklub til og med onsdag
den 21. juni. Herefter holder teenklubben sommerferie. Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til Daniel Larsen, danieldam22@gmail.com , tlf. 6138
0966 eller kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil
Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085.

Se programmet på Provstiets hjemmeside eller i en
af de foldere, som findes i alle øens kirker.
Jeg skal blot her oplyse, at de to koncerter vil foregå
i Skt. Nicolai kirke i Rønne den 26. oktober kl. 19.30
og lørdag den 11. november kl. 16.00.

Provstiets Reformationsfejring

Der er nogle historiske hændelser som har været
med til at forme og danne vores fælles historie og vores forståelse af, hvad en kultur er og bør indeholde.
En af de hændelser, der har haft størst indflydelse på
vores forståelse af os selv, her i vores land og på vores
ø er Reformationen.
Derfor har vi, som samlet folkekirke på Bornholm,
ønsket at markere 500 året for Reformationen, ved
at tilbyde en række foredrag og et par koncerter, der
til sammen skal give os på Bornholm en stærkere
indsigt i, hvad der har gjort os til dem, som vi er. En
række foredrag som skal give os skærpede redskaber
til at drøfte disse ting med hinanden. Foredragene er
ikke en hyldest til det lutherske, og ikke kun et historisk tilbageblik, men også oplysende foredrag, som
forhåbentlig skal skubbe vores samtale videre. Også
om de ting der ellers kan være en udfordring at få
sat ord på. Kultur, identitet, tro og religion. En række
foredrag og to koncerter, der kan gøre os klogere på
os selv og hinanden, og være med til at give os en
forståelse af vores rolle i verden.
Foredragene er valgt så man kan komme til et enkelt,
men også følge dem alle og dermed komme godt
rundt om emnet. Vi har som folkekirke stået sammen
om disse arrangementer for at kunne gøre fejringen
på Bornholm værdig. De er lagt over hele øen, og vi
har brugt kirkerne, fordi de ligger godt fordelt, så alle
bornholmere kommer tæt på et arrangement.
Således er det vores ønske at hele Bornholm vil tage
del i fejringen, mødes med hinanden i disse smukke
kirker, til oplysende og stærkt aktuelle foredrag, historisk musik og godt fællesskab.

Sommerhøjskole.

¨Frihed - Martin Luther i kortform¨
af Niels Henrik Arendt.
¨For det første beder jeg om, at man ikke vil nævne mit navn og kalde det luthersk.. Hvordan er jeg
arme stinkende ormesæk dog landet der, at man kalder Kristi børn med mit ulyksalige navn? Jeg er ikke
og vil ikke være nogens mester.¨
Martin Luther, 1522.
I anledningen af 500 års jubilæet for Reformationen
skal vi i år læse uddrag af Niels Henrik Arendts bog:
Frihed-Martin Luther i kortform.
Martin Luthers oprør var et opgør med kirkens
magt. I vore dage, i Danmark, opfattes kirken i meget ringe grad som en magtfaktor - hverken politisk,
samfundsmæssigt eller i forhold til den enkeltes liv.
Så hvorfor beskæftige sig med Luther?
Det skal vi, fordi Luthers oprør viser sig indirekte,

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel
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ikke bare indenfor kirken og teologien, men i hele
vort samfund og i den måde, hvorpå vi tænker om
os selv. Selv mennesker, der ikke står i relation til kirken, kan i en vis forstand hævdes at være gennemlutherske.
Med afsæt i blandt andet emnerne: Frihed, tro, tillid,
menneskelige relationer/pligt overfor sin næste, og
autoriteter /smagsdommer.
Hvad har Martin Luther sagt om disse emner
Hvilken betydning har disse emner for mit liv?
Hvordan vi forvalter dem i vort samfund? Gennem
religion, tradition, kultur, historie, og helt almindeligt levet liv?
Kunne du tænke dig sammen med mig, at udforske
Martin Luthers tænkning og dennes indvirkning på
vores liv, tro og samfund?
Så meld dig til vor sommerhøjskole/studiekreds.
Du skal være indstillet på, at læse 6-10 meget små
sider til hver gang og have lyst til at tale om det, du
har læst.
Vi mødes tre tirsdage i træk:
Tirsdag den 11. juli.
Tirsdag den 18. juli.
Tirsdag den 25. juli.
Tidspunkt: kl. 19.00 – 20.30.
Sted: Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne.
Man kan enten vælge at købe bogen. Den koster ca.
120 kr., eller man kan låne bogen hos mig.
Tilmelding sker hos sognepræst Henriette Ry Nielsen på tlf. 2912 7274 eller pr. mail: hern@km.dk.
Fristen for tilmelding er søndag den 25. juni, 2017.

Solnedgangs-andagter.

KOM TIL ANDAGT PÅ STRANDEN.
Læg aftenturen forbi Nørre Kaas strand (ved lystbådehavnen) og nyd solens stråler - før solnedgang
– og deltag i en stemningsfuld andagt på stranden.
Andagten varer ca. 25-30 minutter.
Efter andagten er der kaffe/te på stranden, og der
bliver mulighed for at vi sammen kan se solen gå
ned.
Dato for andagterne er:
Torsdag den 20. juli kl. 21.00.
Torsdag den 10. august kl. 20.30.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses andagten!

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder
ved holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til babysalmesang synger vi salmer, børnesange, danser og laver fagter til. Der er ingen krav om,
at man skulle kunne synge eller kende salmerne i
forvejen. Det er gratis at være med. Du kan læse lidt
om babysalmesang på kirkens hjemmeside: www.
sctnico.dk

Et nyt hold begynder tirsdag den 5. sept. kl. 10.30.
Vi mødes hver tirsdag til midt i nov. måned. Næste
hold begynder primo jan. 2018. Har du lyst til at
være med sammen med dit barn, kan du tilmelde
jer – gerne inden den 18. aug. hos kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen Tlf. 5695 0085 Mail:
karenbodil@sctnico.dk .

Småbørnssang

Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 4 år sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Småbørnssang holder sommerferie og begynder igen
tirsdag den 12. sept. kl. 16.10 i kirken. Vil du gerne
vide mere om småbørnssang er du velkommen til
at se på kirkens hjemmeside: www.sctnico.dk eller
henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@
sctnico.dk .

Henriette Ry Nielsen.

Skt. Nicolai - Nyt
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 56953943 . wwwflemmingsvendsenvvs.dk

Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaAltid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995

Skt. Nicolai - Nyt
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Sankt Nicolai Internatio
Mellem den 14. juli og den 8. september er der 12 sommerkoncerter i Skt. Nicolai
Kirke, Rønne. Man har mulighed for at opleve både kor- og solosang, orgel-, klaverog kammermusik. Vi kommer til at høre musikere fra forskellige lande: Danmark,
Bulgarien, Ungarn, Østrig og Storbritannien. Der bliver opført et bredt repertoire fra
forskellige lande og epoker.
Alle koncerter starter kl. 20.00
Entré: kr. 75,- (børn i følge med voksne gratis adgang)

Fredag
den 14. juli

Duo 1702
(Katrine Immerkjær Kristiansen,
orgel. Louise Hjorth, blokfløjte)

Et blandet program
med hovedvægt på
barokmusikken

Tirsdag
den 18. juli

Ilona Lobmayer, orgel

Buxtehude, Bach,
Franck, Gárdonyi,
Per Günther, Pikéthy

Fredag
den 21. juli

Klaverduo Egri & Pertis
(Mónika Egri, Attila Pertis)

Gade, Dvorák, Grieg,
Schytte, Brahms,
Bartók, Weiner, Liszt

Fredag
den 28. juli

László Attila Almásy, orgel

Buxtehude, Bach,
Kodály,
Antalffy-Zsiross,
Leif Martinussen,
Liszt

Tirsdag
den 1. august

DR Juniorkor
Under ledelse af Susanne Wendt

Gade, Arnesen,
Morten Lauridsen,
Chilcott, Makaroff,
Michael Bojesen,
Philip Faber

Skt. Nicolai - Nyt
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

onal Musiksommer 2017
Fredag
den 4. august

Michael H. Lund, saxofon
Randi E. Mortensen, orgel

Bourland, PetersonBerger,
Gade, Lauba, Jongen,
Saint-Saëns, Alfvén

Fredag
den 11. august

Monica Stevns, sopran
Jakob Lorentzen, orgel/klaver

Vivaldi, Gade, Rued
Langgaard samt
opera arier

Fredag
den 18. august

Flemming Dreisig, orgel

Otto Malling:
Christus

Fredag
den 25. august

Duo Tramontana
(Winnie Bugge Frandsen, fløjte
Søren Gleerup Hansen, orgel)

Alain, Stamm,
Ferroud, Grønbech,
Conway Baker,
Génin

Tirsdag
den 29. august

Erik Danciu, violin
Galya Kolarova, klaver

Ravel, Wieniawski, R.
Strauss

Fredag
den 1.
september

Stephen Farr, orgel

Monnikendam,
Schumann,
Buxtehude,
Marchand, Bingham,
Alain, Preston

Fredag
den 8.
september

Ulla Munch, mezzosopran
Kirsebergskvartetten (Jens Solgaard
og Maria Solgaard Holm, barokviolin.
Kjeld Lybecker Steffensen, barokcello
Leif Meyer, cembalo)

“Tro, håb og
kærlighed”
Koncert i anledning
af 250-året for G. Ph.
Telemann`s død

Skt. Nicolai - Nyt
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Sankt Nicolai Kirke
Torsdag den 8. juni kl. 19.30
Koncert med Ensemble

Helt Barokt
Christina Gornitzka, blokfløjter
Hans Askou, violin
Robert Wilbrandt, cello
Leif Kofod Hansen, cembalo
Triosonater af Albinoni, Arne og Telemann
Der vil være kollekt til dækning af koncertens udgifter

Sangmaraton i
Præstegaardsladen
Kom og vær med til at synge og skabe en hyggelige
stemning, det er altid rart at synge sammen.

På årets længste dag,
onsdag den 21. juni
Fællessang efter Højskolesangbogen
Vi synger fra kl. 10 til kl 22,
man kan komme og gå, som man vil
Skiftende pianister, fortællere og forsangere.
Vi synger ude i gården, da vi forventer godt vejr.
Mulighed for at købe sandwich og aftensmad.
Se timeprogrammet på hjemmesiden: sctnico.dk
Arrangør:
Rønne Menighedsråd og Sct. Nicolai Genbrug.

Skt. Nicolai - Nyt
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Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til Ole Hansen, 56952185 eller
mail: ole.hans@live.dk

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION
Zahrtmannsvej 42
Formand: Martin Pihl Sode
Tlf. 5695 3848
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Kontaktperson:
Niels Chresten Andersen,
tlf. 5695 8205

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

JUNI
JUNI
06: 19,30	Finn Rønne. ”Refor- Torsdag 1. kl. 14.00
mationens betydning Kun for kvinder
for os”
Mandag 5. kl. 14.00
10: 14,30	Seniormøde. Sangef- LUMI-Radio’s pinsestævne i
termiddag v/Ulla og Aakirkeby
Henning Kiilerich.
Ole Sørensen, Norea Radio, taler
13: 19,30	Bibelkreds i hjemFredag 9. - søndag 11
mene Af Jørgen Bloch
Kredslejr på LM-Lejren og kon20: 19,30 Jens Kaltoft.
firmandfest
JULI
I Indre Missions
Tirsdag 13. kl. 9.30: Bedemøde
7. – 15.	Bibelcamping på
Hus på ZahrtOnsdag fra
Bethesda i Poulsker. Torsdag 15. kl. 14.00
mannsvej
42kvinder
Se nærmere
program Kun for

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 56 96 33 31
JUNI 2017
Mandag, den 5. (Pinsedag)
Fællesmøde i Nexø
Se Rytterknægten
Søndag, den 11. juni kl. 16.00
Cafémøde v/Peter Krak
Caféen åbner kl. 15.30
Søndag, den 25. juni
Udflugt

Gåture
samles
her.
Hver onsdagde
kl. 10.00
fra missionshuset Nogle gange
i Tværstræde 3, Rønne
sammen
Sidste gang før
ferien 28. juni og
Starter igen 23.
august gange
andre

hver for sig.

Nogle gange i
KFUM og KFUK
på Bornholmlytten til unØstergade 59, 3700 Rønne
tlf. 2010 6946dervisningen
om hvem Je-

Formand sus er, andre
Dorte Andreas Kristoffersen,
gange rundt
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
www.bornholm-kfum-kfuk.dk
om i private

JULI 2017
Søndag, den 2. juli kl. 19.30
hjem til studie
Møde
KLUB KOM IND:
kl.
16den
til14.17.30
af
Fredag,
juli til og drøftelse
En klub for allebibelske
unge mellemtekca
den større
22. juli
17 år.nyere og meget
er det lyden Lørdag,
af lidt
ster. Et13afog de
Bibelcamping
på
Bækkely
i
Vi mødes hver torsdag fra kl 19
lever en Søndag
aktiv18. kl.
14.00der spreder sig i lokalerbørn
spændende
tiltag er MatAUGUST
Snogebæk
til 21, undtagen i ferier og på
Lejrstævne, LM-Lejren
del af sognear12: 14,30	Senioreftermiddag.
Særskilt
program
kan
hentes
i
ne.
Nu
erKousdet børneklubben thæusaftner.
helligdage.Vi begynder kl.
Forstander på
LME,
Niels
Jakob Houler
Den kristne Bogbutik
bejdet i gård,Sct.
taler Spiren der fylder
Kell Olsen
huset.
18 medKontakt:
at spise
sammen, og
eller se
annonceHer
i Rytterknægten
15: 19,30	Metha Sørensen
Mobil nr. 2327 9429.
Nikolai
kirke.
Fredag
23.
kl.
17.30
er
lederne
de
eneste
voksne.
Søndag, den 30. juli kl. 19.30
klokken 19.30 er der et oplæg
22: 19,30	Bibelkreds i hjemSkt. Hansfest
hos Gerd & Jørgen Grill og cafémøde
Arbejdet
fri- De
mene er baseret på
fortæller
spændende på 20 –Familieklub:
25 min. om et aktuelt
Hansen, Kanegårdsvej
23A.
29: 17,00arbejdskraft,
– 19,30 Messy Church.
villig
og dækker
Andagt vedbibelfortællinger
Thorkild Mortensen AUGUST
og 2017
skaber emne. Den 2. fredag i hver måned
kl. 16 - 18
hele
aldersspektret. På bag- engageret aktivitet
FASTE ARRANGEMENTER
Søndag,
denbørne13. august kl. 19.30
for
Herefter er der mulighed
JULI
Møde
grund af Jesu og apostlenes
ne18.00
i halvanden
time. den 19. august for at drøfte emnet i grupper.
Tirsdag 4. kl.
Grillaften.
BØRNEKLUB
Lørdag,
ord
om,
at Jesus
Onsdag
kl. 16,00
– 17,30 er den eneste
Cykeltur
Når
klokken
bliver 19 ons- Samtalen er et meget vigtigt
Tirsdag 18. kl. 18.00 Grillaften
Søndag, den
27. fylaugust kl. 19.30
der formår at bringe os i le- dag, er det cyklerne
der
element denne aften, og den
AUGUST
TEENKLUB
Grill og cafémøde
vende
fællesskab
med
Gud,
der
Onsdag kl. 19,00 – 21,00
Søndag 6. kl.
19.00op på parkeringspladsen,
plejer også at være livlig. Det
v/Nicolaj Wibe
Møde
og at han er den eneste
der for nu samles teenagerne. er ikke en forudsætning at du
UNGDOMSMØDE (IMU)
Kvindemøde kl. 19.00
kan
give os evigt liv, er
det13. kl.
Søndag
10.30
Musikanlægget
bliver
ofte ved en hel masse om kristenTirsdag kl. 19,30
Tirsdag,
den 6. juni
Kredsudflugt
vores mål at skabe de bedste tændt, og godt
Ferie er
i juli og
august
det,
at dommen for at deltage, men
Tirsdag 15. kl. 17.00
rammer for at vi som mennenaboerne
ikke
bor
for
tæt
på
det kunne vel tænkes at du
Fællesmøde. Besøg af BørneElmer
sker kan møde Jesus og
leve huset. Men Cafe
boblen.
når fredag
klubben
Hver
kl. 14.00-16.30
vil komme til at vide en hel
Janne Back Pedersen medvirker Dog ikke Store Bededag
sammen med ham.
begynder, er Sidste
teenagernes
del mere bagefter. Det er
gang før ferien 16. juni
Søndag 20. kl. 14.00
Hver torsdag formiddag
koncentration
fanget.
Nogle
Første
gang efter
ferien 4.alene
august Jesus der kan gøre os
Almindingsmøde i Segen
udenfor skoleferierne, samles
unge
entusiastiske
teenledere vis på livet og forberedt på
Generalsekretær
Søren
SkovgaBibelstudiegrupper
der en større gruppe mødre
ard Sørensenformår
taler
at engagere
al-8. juni
evigheden.
Torsdagdenne
kl. 10.00 den
og fædre med deres mindste.
Torsdag 24. dersgruppe,
kl. 14.00
derefter sociale
sommerferie
i oggode
Det kræver ikke medlemsKun for
Første gang efter ferien 14. sept.
Når klokken nærmer sig
10,kvinder

genlyder huset af glad sang
og børn og voksne der hopper og danser til flere af sangene. Kort efter er der ganske
stille, for nu lytter børnene til
bibelfortælling. Lidt senere er
der legetøj, glade børn og
snakkende forældre overalt.

Sct. Nicolai

GENBRUG

aktiviteter, og i levende bibelundervisning, så teenagerne
ikke er uvidende om, hvem
Jesus er, og hvorfor det er
vigtigt, at vi lever vores liv
sammen med ham.
Tirsdag aften er de voksnes
aften. Både ungdomsarbejdet
og det egentlige voksenarbej-

skab at deltage i arrangementer, og alle er velkommen.
Programmet for husets aktiviteter ligger fremme i kirken
eller fås hos indremissionær
Jørgen Bloch på 5695 0934
eller på www.bornholm.im
og finde Rønne under lokalt
arbejde.

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.
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2005
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Gudstjenester
MAJ
25. maj (Kristi Himmelfartsdag)
10.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste
12.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste
28. maj (6. søndag efter påske)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

25. juni (2. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen

JUNI
4. juni (Pinsedag)
9.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
(Kirkekaffe)
5. juni (2. pinsedag)
10.30: Fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen i Almindingen
Provst Frank Kærgaard
prædiker
11. juni (Trinitatis søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

Skt. Nicolai - Nyt
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18. juni (1. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.00: Økumenisk gudstjeneste i Allinge kirke ved
Folkemødet
24. juni
11.00: U
 lla Skou
Gudstjeneste for småbørn

JULI
2. juli (3. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)
9. juli (4. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
16. juli (5. søndag efter trinitatis)
9.00: Frank Kærgaard
10.30: Henriette Ry Nielsen
23. juli (6. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Frank Kærgaard

30. juli (7. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
AUGUST
6. august (8. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
13. august
(9. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Johannes Gregers Jensen
20. august
(10. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen
27. august
(11. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
12.15: Peter Hauge Madsen,
Ulla Skou, Henriette Ry
Nielsen og Johannes
Gregers Jensen
Konfirmandopstartsgudstjeneste

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: fredag den 21. juli

Fotos: Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Keld Olsen, Ulla Skou, Karenbodil Madsen
Indlæg sendes til: kirkebladet@sctnico.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer

Præstegaardsladen, Pistolstræde 12
Sognegården Rønne Nord, Åvej 2
Sognegården Rønne Syd, Søndergårds Allé 1

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Fre

26. maj

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Haderslev Drengekor

Man

29. maj

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

31. maj

19.00

Indre Missions Hus

Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

1. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue

Man

5. jun

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste Bornholms Provsti

Tor		

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Tor

8. jun

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Koncert m/Ensemble Helt Barokt

Ons

21. jun

10-22

Præstegaardsladen

Sangmaraton

Lør

24. jun

11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for småbørn

Tir

11. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Frihed - Martin Luther i kortform

Fre

14. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

International musiksommer begynder

Tir

18. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Frihed - Martin Luther i kortform

Tor

20. jul

21.00

Nørre Kaas strand

Solnedgangsandagt

Tir

25. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Frihed - Martin Luther i kortform

Tor

10. aug 21.00

Nørre Kaas strand

Solnedgangsandagt

Hverdagsgudstjenester udenfor Kirken:
Lunden: Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 6. juni og 1. august
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
”Ude er godt, men hjemme er bedst”
Af kirketjener Christian Møller

Sådan lyder et gammelt ordsprog.
I efteråret 2016 begyndte 1. etape af Sankt Nicolai
Kirkes indvendige vedligeholdelse. De to kalkmalerier, det store med Judas Thadæus og det lille med
viekorset ved kvindedøren, blev nænsomt restaureret af 2 konservatorer fra Nationalmuseet. Takket
være stor fleksibilitet fra de to konservatorers side,
kunne kirken afvikle sine forskellige arrangementer
uden de store problemer.
Næste etape, den indvendige kalkning begyndte lige efter Hellig 3 Konger. Kirken blev lukket 7.
januar og det meste inventar blev fjernet og opmagasineret. Inventar der ikke kunne flyttes blev
omhyggeligt pakket ind og afskærmet. Bænkene i
hovedskibet blev afmonteret og stablet ovenpå bænkene i sideskibene.
Stilladsfolkene byggede et stillads i hele hovedskibets længde og bredde i højde med pulpiturerne.
Ovenpå denne platform byggedes mindre flytbare
stilladser.
Herefter gik håndværkerne i gang, og planen var,
at kirken skulle genåbne palmesøndag.
Dagligdagen gav nogle udfordringer, men også
en unik mulighed for at se bygningen fra et helt nyt
perspektiv. Komme helt op under hvælvingerne og
se detaljerne på nært hold var spændende.
I den mellemliggende periode skulle gudstjenester, dåb og vielse holdes i Kastelskirken. I daglig
tale Kapellet.
Det var ikke muligt at afvikle gudstjeneste i Kastelskirken på helt samme måde som i Sankt Nicolai.
Der manglede en del faciliteter. Der var intet alter,
ingen køkkenfaciliteter til vask af alterbægre, ingen
plads til opbevaring af messetøj og alle de andre
ting, der bruges til en gudstjeneste.

Forsidebilledet

Den nykalkede kirke Palmesøndag.
Foto: Holger Pii

Sammen med præsterne og kirkegårdens ledelse
så vi på, hvad der var mulighed for, og hvad vi måtte undvære i gudstjenesterne.
I tiden op til lukningen af kirken, tænkte vi meget
over, hvordan vi kunne håndtere udfordringerne i
Kastelskirken. Messetøjet måtte undværes og særkalkene blev erstattet af plastbægre. Med hensyn til
børnekirken blev løsningen en lille plade med stregtegninger til dagens tekst, som børnene kunne farvelægge under gudstjenesten. Det fungerede så godt,
at vi efterfølgende har videreført det i kirken, hvor
kirketjeneren deler det ud til børnene på de søndage,
hvor børnekirken ikke er bemandet.
Den manuelle klokkeringning blev varetaget af
iranske asylansøgere, der i lang tid er kommet til
gudstjeneste i kirken. De ville gerne hjælpe med noget praktisk og efter en kort oplæring, sørgede de for
klokkeringningen ved gudstjenesterne.
Det har været en positiv og lærerig proces, fordi
vi pludselig skulle forholde os til nogle ting, som ellers bare lå i faste rammer. Vi opdagede, at det lille
intime kirkerum, havde sine egne kvaliteter, hvor
alle kom tæt på hinanden. Menigheden, præsterne
og personalet skulle fungere sammen i nogle helt
nye rammer, og jeg synes, at det lykkedes godt.
Palmesøndag holdt vi igen gudstjeneste i den
nykalkede kirke, og det var som at ”komme hjem
igen”. Det gamle ordsprog gælder stadig.
Jeg vil slutte med at sige tak, til alle der har bidraget med ideer og løsningsforslag. Tak til kirkegården for godt og konstruktivt samarbejde og til vores
iranske venner, som gav en hånd med klokkeringningen.

