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sygehus- og sognesit afsæt i et barns fødsel. ”Et barn er født i Bethpræst, Tlf. 5691 3732

lehem” synger vi af hjertens lyst. Og alle, selv de
mindste, kan synge med på omkvædet ”Halleluja,
halleluja”. Barnet, vi synger om, er selvfølgelig Jesus. Guds søn. H.C. Andersen, eventyrdigteren, der
også var salmedigter, siger det i sin julesalme: ”Barn
Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje, hans
pude her blev hø og strå, mørkt var der om hans
leje”. Jesus liv var ikke et eventyr. Han blev født i en
mørk stald, flygtede med Josef og Maria til Egypten
på flugt fra kong Herodes soldater. Voksede op i den
lille by Nazareth. Som ca. 30 årig blev han døbt af
Johannes Døberen og begyndte at prædike om Guds
rige. Han samlede mange disciple omkring sig og 12
af dem blev hans nærmeste. De hørte hans ord, så
hans undergerninger og troede hans ord om, at han
var Messias, Guds salvede og verdens frelser. Da
han døde på korset 3 år senere blev deres tro knust.
Men troen blev i den grad vakt til live hos dem igen
da de mødte ham, som den opstandne. Det blev begyndelsen på den kristne kirke. Derfor fejrer vi jul.
Jesus fødselsdag. Dagen hvor glæden, der gjaldt alle
mennesker, blev forkyndte for nogle hyrder på en
mark udenfor Bethlehem: ”Se jeg forkynder jer en

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er
der født jer en frelser”. Denne glæde får vi del. Den
gælder store som små. Derfor er det ikke blot voksne, der bliver holdt gudstjeneste for i december måned. Det er i lige så høj grad børn, som denne glæde
gælder. Familiegudstjenester, den 9. og 24. december, er omtalt andet sted i kirkebladet. Mandag den
10. december og tirsdag den 11. december holder vi
særlige arrangementer for børn i Skt. Nicolai kirke,
hvor vi synger lette julesalmer, lytter til juleevangeliet og oplever Lucia-sang. Mandag kl.10.00 inviteres vuggestuebørn og børn i dagplejen. Kl.11.00 er
alle børnehavebørn velkomne. Tirsdag gælder det
det lidt større børn i indskolingen. Kl.10.00 er det
børn fra Privatskolen og Søndermarkskolen, der er
inviteret, og kl.11.00 gælder det børnene fra Åvangskolen. Forældre, bedsteforældre og andre er også
velkomne.

De Ni Læsninger er en musikgudstjeneste og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra England, hvor den første gang blev fejret
den 24. december 1918 i King’s College Chapel i
Cambridge. Siden da er den blev fejret samme sted
hvert eneste år på nær én undtagelse i 1930. Selv
under 2. verdenskrig fortsatte man, skønt kirkens
mosaikruder - og varmen derfor også - manglede.
Gudstjenesten blev lavet af kirkens nye præst
Eric Milner-White, som ønskede at bringe fornyelse
i kirkens liturgiske liv. Allerede året efter blev skikken kopieret af en række andre kirker i England. Siden 1928 er gudstjenesten fra King’s College i Cambridge blevet transmitteret af BBC direkte den 24.
december, og det anslås, at den aflyttes af mere end
4 millioner mennesker verden over.
I King’s College fejres gudstjenesten altid den
24. december kl. 15.00 som optakt til julens øvrige
gudstjenester. I Danmark er der i mange kirker, som
hos os her i Sankt Nicolai kirke, tradition for at fejre
De Ni Læsninger en søndag i adventstiden som en
forberedelse til julen.
Temaet for gudstjenesten er - sådan som det udtrykkes i valget af bibelteksterne - målet og formålet
med Guds kærlighed til hele sin skabning. Gennem
teksterne fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse sådan som den udspilles i den bibelske
historie.
Men hovedindtrykket er, at julen synges ind og
vigtige frelseshistoriske begivenheder bliver læst fra
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Jul på Torvet
Søndag den 16. december kl.15.00 på Store Torv fortsætter vi en meget gammel tradition. Her samles alle
der har lyst for, at synge nogle af vore gamle julesalmer, og lytte til juleevangeliet og en kort prædiken
ved en af Skt. Nicolai kirkes præster. Som altid bliver sangen ledsaget af musik fra Bornholmergarden.
Velkommen.

Jul i Saga-huset

De ni læsninger

Skt. Nicolai - Nyt

Bibelen i såvel Det gamle som Det nye Testamente,
og det kulminerer i inkarnationen, at Gud bliver
menneske i Jesus Kristus for igennem Ham at kunne
frelse dem, der tror på Ham og derved får del i syndernes forladelse og det evige liv.
Hvis du har lyst til, at deltage i denne stemningsfulde gudstjeneste/De ni læsninger, så afholdes den
søndag den 16. december kl. 16.

Juleaften i Sagahuset er en traditionel fest med dejlig
mad, dans omkring juletræet, små gaver, juleevangeliet læst højt, sang og hyggeligt samvær.
Festen bæres af mange frivillige hænder: Der tages imod, serveres, pakkes gaver og vaskes op.
Festen bæres også af fine bidrag fra foreninger og
handlende. Den gode julemad, betales af overskuddet fra Odd Fellow logens julekoncert. Gode gaver,
gør festen mulig. Derfor vil det fortsat være kærkomment, med små eller store pengebeløb til denne

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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Kaarby
(PinMvh.Michael
Poul Lykke
Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

sekirken) indleder.
Onsdag d.9. i Frelsens Hær. Peter Hauge Madsen
(Skt. Nicolai kirke) indleder.
Odd Fellow Logens
Torsdag d.10. – NB! eftermiddag kl.14.30 i Luthersk Mission. Dean Andersen (Metodistkirken)
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Søndag indleder.
den 3. december
(Luthersk Missionsforening)

Den 1. januar 2019 efter højmessen kl.10.30 inviterer menighedsrådet på et glas ”boblevand” og en
småkage med mulighed for, at ønske hinanden ”et
godt nytår”. Alle er selvfølgelig meget velkommen
til både højmesse og traktement.

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEMATINÉER

JULEKONCERT

kl. 16.00.
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Tro og overtro - Torsdag d. 24.
januar kl. 19.30:
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

og fællesskabet. Vi har som mennesker brug for at
markere det en gang imellem. Markere at vi ikke er
alene med det som tynger, eller det som glæder os.
At vi er sat i denne verden til at leve sammen, med
og for hinanden.
Kom derfor og deltag i mindegudstjenesten for
søens folk. Det er en tradition, som bærer noget værdifuldt, for alle os der lever tæt på havet. En festlig
gudstjeneste i Sct. Nicolai og efterfølgende en procession til færgeterminalen hvor processionsskibet
skal have sin plads i julen.

Studiekreds i Præstegårdsladen
”Det nye menneske” af Niels Grønkjær.
Vi forsætter med at læse bogen ”Det nye menneske” af Niels Grønkjær.
Vi mødes følgende to tirsdage:
Tirsdag den 15. januar.
Tirsdag den 12. februar.
Sted: Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, 3700
Rønne.
Tidspunkt: kl. 19-21.
Alle er meget velkomne!
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette
Ry Nielsen på telefonnr. 29 127 274 eller mail:hern@
km.dk

Studiekreds på Åvej 2.
”Kirkens tilblivelse og første år”.
Hvordan opstod den kristne kirke og hvordan er
vi kirke i dag? Det er et par af de spørgsmål, vi vil
fortsætte drøftelsen af i det nye år. Tekster fra Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger vil danne udgangspunkt for undervisning og samtale. Vi begynder kl.18.30 med spisning. Prisen er ca.30 kr. Kl.19.15
er der undervisning og vi slutter med en kop kaffe
og siger farvel kl.21.00. Tilmelding til spisning er
nødvendig og sker til sognepræst Peter Hauge Madsen. Vi mødes følgende datoer: Den 28. jan., den 25.
febr. og den 25. marts. Alle er velkommen.

Tilbud fra menighedsplejen i
Rønne Sogn
I Rønne Sogn er der nogle mennesker, der på frivillig
basis hjælper med arbejdet i menighedsplejen.
Der hjælper mennesker på forskellige måder. Menighedsplejen i sognet står for tiden for en telefonkæde, en besøgstjeneste, handygruppen og Kirkens
Dagligstue.

Telefonkæden

For tiden er der en gruppe frivillige, der på skift ringer hver morgen en uge ad gangen til mennesker,
der har brug for at snakke lidt og ved at få et opkald
føler, at hverdagen bliver lidt tryggere.

Besøgstjenesten

Består af en række frivillige, der tager ud for at besøge mennesker en gang om ugen eller hver anden
uge. De personer, der får besøg, er som regel mennesker, der efterhånden har et mindre netværk, fordi
de ikke kan komme ud selv. Nogle besøgsvenner
kommer og får en snak med modtageren, andre
kommer for at gå en tur med deres modtager.

Handygruppen

Består af nogle frivillige mænd og kvinder, som kan
bruge hænderne på en praktisk måde. De vil gerne
hjælpe pensionister eller handicappede med forskellige småting, som kan ordnes inden for 1 time. Det
kan være noget med at sætte en ting på plads eller at
reparerer en mindre ting. De flytter ikke, maler ikke,
og yder ikke haveservice eller snerydning.
Hvis du kunne tænke dit at blive ringet op om morgenen, at få en besøgsven er du velkommen til at
henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen tlf. 5695 0085/mail: karenbodil@
sctnico.dk og høre nærmere. Hvis du gerne vil have
hjælp fra en person i Handygruppen, kan du henvende dig til Else Kofoed Olsen tlf. 3026 0913/mail:
esko@email.dk. Kirkens Dagligstue kan du læse om
andetsteds i kirkebladet.

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 8. jan. kl. 10.30.
Vi mødes hver tirsdag til sidst i marts. Næste hold
begynder 2. april 2019. Tilmeldingsfrist til dette hold
er 18. dec. Tilmelding til holdet i april kan også ske
nu Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@
sctnico.dk

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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• Det er gratis at være med.
•	Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
•	Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk . Du kan tilmelde dig en af dagene eller alle dagene, efter hvordan det passer.
Har du spørgsmål vedr. småbørnssang er du
også velkommen til at henvende dig.

Hej!
Hvis du går i 2. -6. kl…

Småbørnssang
•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 4 år
sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
•	Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter,
danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
bibelen. Vi lytter til musik.
•	Der er som regel småbørnssang den 2. tirsdag i
hver måned kl.16.10. De kommende måneder er
der småbørnssang den 11. dec., 8. jan., 12. feb.,
12. marts, 9. april og 14. maj.
•	Småbørnssang varer ca. 25 min. Derefter serveres lidt frugt og vand.
•	
Småbørnssang foregår normalt i Skt. Nicolai
Kirke i Rønne.

… er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2. I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver forskellige aktiviteter som
f.eks. spil, lege og kreative ting. Vi har det sjovt og
hyggeligt sammen. Sidste gang, der er SNYK inden
juleferien er mandag d. 17. dec.. Efter jul begynder vi
igen mandag d. 7. jan..
Har du lyst til at være med, kan du bare komme
en mandag eller kontakte kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen. Tlf.:5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Hej!
Hvis du går i 6.kl. eller derover …
Hvis du går i 6.kl. eller derover og har lyst til at være
med i en klub, hvor Gud, sjove og hyggelige aktiviteter er en del af en klubaften, så er du velkommen
til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk, tlf.
5695 0085 for nærmere.

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med små ting i hjemmet, som du ikke selv kan klare.
Ring til Else Kofoed Olsen, 3026 0913 eller mail: esko@email.dk

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder Karenbodil Leth Madsen, tlf. 5695 0085

Skt. Nicolai - Nyt
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Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor i
Budapest den 25.-30. september 2018
Af Anne Skjerk, Sopran v. Skt. Nicolai Kantori

Søndag den 23. september kl. 19.30 sang Skt.
Nicolai Kirkes Koncertkor dirigeret af Ilona
Lobmayer i Skt. Nicolai Kirke med sopransolist Bernadett Hegyi og organist István Ruppert
værker af danske og ungarske komponister,
bl.a. Carl Nielsen, Niels W. Gade, C.E.F. Weyse,
M. Bojesen og Zoltán Kodály. Publikum var så
begejstret at kor og solist måtte fremføre 2 ekstranumre trods et langt program, der var tænkt
som optakt til korets koncertrejse til Budapest i
Ungarn, Ilona Lobmayers fødeby.
Som korsanger er det dejligt at opleve sådan
en opbakning fra publikum, og den begejstring
pakkede vi med i vores bagage, da vi 2 dage senere den 25. september drog til Budapest med
Ilona.
Med i flokken var også 2 fra Menighedsrådets Musikudvalg, Birthe og Birte bl.a. til at
sørge for diverse praktiske ting undervejs. Tu-

ren havde Ilona planlagt i samråd med enkelte
korsangere samt familie og gode forbindelser i
Budapest.
Efter ankomst blev vi indkvarteret i Budapests økumeniske hus.
Ilonas musikveninde Anna, guidede os flere
gange rundt på strategiske steder i byen og fortalte os på formfuldendt dansk, trods ungarer
bosiddende i Ungarn, om historie, arkitektur,
religion og politik. Vi besøgte på Buda-siden:
Borgen, Matthiaskirken, Citadellet m. befrielsesmonumentet og Klippekirken samt det termiske bad v. Gellértbjerget og på Pest-siden:
Domkirken, Markedshallen, Calvinfigur og
smukke pladser, veje og gader. Vi lærte at kikke
op, op, op på smukke palæer, prominente bygninger og så Parlamentet udefra i strålende solskin.
En aften sejlede vi på Donau i en stor


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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turbåd med glaspartier, så vi kunne nyde alle
bygninger illumineret og samtidig få endnu
mere at vide undervejs i head sets. Månen skinnede klart over parlamentets tage - alt var timet
og tilrettelagt!
Endvidere oplevede vi to fremragende klassiske koncerter: Barokkoncert i Budapests nye
koncerthus MÛPA og Piano- og orkesterkoncert på Liszt Musikakademi.
Imellem udflugter holdt vi korprøver og 2
koncerter.
Torsdag den 27. september sang vi 15 sangere koncert, med solist og Ilona på klaver, på
Patrona Hungariae Skole, hvor Ilona selv har
gået samt undervist. Her er Ilonas lillesøster
øverste nonne, og hun viste os deres smukke
kirkerum og kapel og fortalte os om hverdagen
der, hvordan selv de ældste og dårligt gående
nonner kunne følge med fra deres celler på den
anden side af gården gennem vinduet over i kapellet, hvor et lys kunne give dem fornemmelsen af at være en enhed med alle de øvrige i bøn.
Vi spiste middag i skolens kantine. Børn, forældre, lærere, nonner og Ilonas familie overværede
koncerten, hvor også skolens pigekor deltog i en
dansk sang. Endvidere sang koret 2 ungarske
børnesange med dansk tekst og publikum replicerede med, på opfordring fra Ilona og hendes
anden lillesøster, lærer på stedet, at synge dem
begge for os på den originale ungarske tekst.
Korets koncertrepertoire indeholdt bl.a. 2 sange

med ungarsk tekst, hvilket vakte jubel hos publikum og koret fik stor ros for den ungarske udtale, som vi imidlertid mest må tilskrive Ilonas
tålmodige indstudering med os.
Lørdag den 29. september sang vi og solist
igen koncert med organist, nu i kirken Pesti
Ferences templom, hvor man fra kirkens side
havde arrangeret et lysbilledforedrag undervejs for publikum, som indledningsvis viste et
foto af Skt. Nicolai Kirke. Under billedet stod
adressen til kirken, så man kunne se, hvor koret
kom fra. Det var en stor fornøjelse at synge i det
klangfulde rum, og atter blev vi taget rørende
imod at menighed, familie og venner til Ilona.
Jeg vil gerne på korets vegne takke Ilonas
forældre, søskende og musikalske venner for
deres hjertelige modtagelse og begejstrede opbakning på hele turen!
Søndag morgen var flere taget tidligt hjem,
men vi, der var tilbage, tog ud på Margitøen
(Margitsziget) i Donau, hvor vi nød den frodige natur, mini zoo, ruiner af et kloster, statuer,
smukke blomster og det stadigt dejlige solskinsvejr, inden vi, efter en solid frokost, sammen tog til lufthavnen og hjem til Danmark;
Mætte af dejligt selskab, smuk musik og fantastiske indtryk af skønne Budapest.
Tak til Ilona for initiativ, organisering, generøs deling af din smukke hjemby og for din store omsorg for os alle! Tak til alle sangere, solist,
organist og Menighedsrådet for opbakning!

Skt. Nicolai - Nyt
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Julekoncert
Bornholmske
Musikamatørers Kor
Bornholmske Musikamatørers Kor
synger julen ind i
Skt Nicolai Kirke i Rønne,
lørdag den 8. december kl 16

Julekoncert

Skt. Nicolai Kirke,
lørdag den 15. december kl. 16.00
Jakub Jan Ryba (1765-1815)
TJEKKISK JULEMESSE
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
(”Hej Mistře”)
1796
Dansk udgave/dansk tekst: Hans Askou

Benjamin Britten’s Ceremony of Carols
med Ysella Krantz på harpe
Nordiske julesange og salmer
Organist Ilona Lobmayer
akkompagnerer fællessang
Dirgent: Sigridur Eythorsdottir
Alle er velkomne! Entré kr. 50,-

Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor og Ungdomskor
Orkester af bornholmske musikere
Koncertmester: Hans Askou
Dirigent: Ilona Lobmayer

Gratis entré.
Der vil være kollekt til koncertudgifter

Julematinéer i Skt. Nicolai Kirke
fra den 17.-21. december alle dage kl. 16.00

Fem korte koncerter med stemningsfuld musik og levende lys.
Til matinéerne får vi også mulighed for fælles sang.
Der vil være kollekt til kirkens julearrangementer og juleuddeling.
Mandag den 17. december
Skt. Nicolai Kirkes Ungdomskor under
ledelse af Jørgen Messerschmidt
Tirsdag den 18. december
Advents- og julemusik for 6 sangere og
pianist ved Britta Helweg Larsen. Pianist
Jørgen Messerschmidt
Onsdag den 19. december
Juleorgelkoncert ved Ilona Lobmayer

Torsdag den 20. december
Koncert med det bornholmske ensemble
”Helt Barokt” med Hans Askou, ChrisTina
Gornitzka, Robert Wilbrandt og Leif Kofod
Hansen
Fredag den 21. december
Bornholms Saxofonkvartet
under ledelse af Ebbe Torgersen
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Nytårskoncert
i Sankt Nicolai Kirke
Lørdag den 12/1 2019 kl. 16.00
Medvirkende
Ursula Bambuch sopran,
Hans Askou violin,
Jørgen Messerschmidt klaver
Festlig musik af bl.a
J. Strauss, Bizet, Kreisler, F. Loewe m.m.
Fri entré

Barokkoncert

Sankt Nicolai Kirke Rønne
Søndag 10.februar kl.15:30
Heinrich Schütz, , Matthias Weckmann
Johann Christoph. Bach m.fl
Ursula Bambuch, Ulla Munch,
Tobias Aabye Dam, Simon Oberst
Ensemble med originalinstrumenter
Orgel og ledelse: Ilona Lobmayer
Entré 100 kr.
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Liliendal Plantecenter

Skt. Nicolai Kirke
Søndag d. 16. dec. kl. 16.00

De 9 læsninger
Korsang, kammermusik samt
fællessalmer og bibelvers.
Sognepræst
Henriette Ry Nielsen
Sankt Nicolai Kantori
Anja Zdyb Lillemæhlum, cello
Organist Ilona Lobmayer

KORENES
ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen
fra 15.30 - 16.15
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 16.00 - 17.30
i Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12
Kantoriet:
Hver fredag kl. 16.00 - 17.00
eller efter aftale i Kirkens tårn.

Alt i begravelsesbinderi
- leveres gratis på hele øen
Liliendal Plantecenter
Sagavej 1, 3700 Rønne
Telefon: 56 95 47 24

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION:
Zahrtmannsvej 42
Formand: Martin Pihl Sode
Tlf. 56 95 38 48
www.roenneim.dk

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

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand P.A. Kjøller
Tlf. 56 95 96 80

DECEMBER
04: 19.30 	Adventsmøde.
Finn Kappelgaard
11: 19.30 	Bibelkreds i hjemmene
15: 14.30 	Seniormøde.
Peter Krak
18: 18,.00 Julefrokost
Af Jørgen
28: 19.00 	Julefest. Jonatan
Hauge Madsen

DECEMBER
Tirsdag den 4. kl. 17.00
Adventsfest med julefrokost
Hakon Christensen taler.

DECEMBER 2018
Søndag den 2.
Adventsmøde på Bækkely
Se program i Rytterknægten
Onsdag den 5. Kl. 19.30
Julehygge, juletræspyntning
Søndag den 16. kl. 14.00
Julefest v/Chris Rasmussen
Lørdag den 29. Kl. 14.00
Cafe Elmer holder julefest
Søndag den 30. kl. 15.00
Julemøde v/Paul Kjøller

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

samles her.
KFUM og de
KFUK
På Bornholm
Nogle gange
Østergade 59, 3700 Rønne
sammen og
Tlf: 2010 6946
andre

gange

Formand hver for sig.
Dorte Andreas Kristoffersen,
Nogle gange i
e-mail: formand@bornholmkfum-kfuk.dk
lytten til unwww.bornholm-kfum-kfuk.dk
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FASTE ARRANGEMENTER
Lørdag den 23. kl. 14.30
Sidste gang før juleferien
torsgene. Kort efter er der ganske
vores
Seniortræf vigtigt, at vi lever
dag, den
6. dec. liv eller fås hos indremissionær
stille,
for nu lytter børnene til sammen med ham.
BØRNEKLUB
Jørgen Bloch på 5695 0934
Onsdag kl. 16.00-17.30 Lidt senere er
Gåture
bibelfortælling.
Tirsdag
aften
er
de
voksnes
eller
TEENKLUB
Hver onsdag kl. 10.00 fra
mis- på www.bornholm.im
der
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sionshuset i Tværstræde
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onsdag, den 12. dec
Søndag den 9. kl. 10.00
Familiemøde.
Filip Oehlenschläger taler.
Bloch

Sct. Nicolai

GENBRUG

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.

KLUB KOM IND:

Sct.Nicolai
Nicolai-- Nyt
Nyt
Skt.
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Gudstjenester
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

2. december (1. søndag i advent)
9.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Peter Hauge Madsen

1. januar (Nytårsdag)
10.30 Peter Hauge Madsen

3. februar
(4. søndag efter helligtrekonger)
9.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Johannes Gregers Jensen

9. december (2. søndag i advent)
10.30 Peter Hauge Madsen
15.00	Gudstjeneste for søens
folk v. Johannes Gregers
Jensen
16. december (3. søndag i advent)
10.30 Ulla Skou
15.00 	Jul på torvet v. Peter
Hauge Madsen
16.00 	De 9 læsninger v. Henriette Ry Nielsen
23. december (4. søndag i advent)
10.30 Johannes Gregers Jensen
24. december (Juleaften)
11.30	Familiegudstjeneste v.
Henriette Ry Nielsen
13.00 Johannes Gregers Jensen
14.15 Peter Hauge Madsen
15.30 Ulla Skou

6. januar (Helligtrekongers søndag)
9.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Henriette Ry Nielsen
13. januar
(1. søndag efter helligtrekonger)
9.00 Johannes Gregers Jensen
10.30 Ulla Skou
20. januar
(2. søndag efter helligtrekonger)
9.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Johannes Gregers Jensen
27. januar
(3. søndag efter helligtrekonger)
9.00 NN
10.30 Peter Hauge Madsen

10. februar
(Sidste søndag efter helligtrekonger)
9.00 NN
10.30 Henriette Ry Nielsen
17. februar (Septuagesima)
9.00 Johannes Gregers Jensen
10.30 NN
24. februar (Seksagesima)
9.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Peter Hauge Madsen

25. december (Juledag)
10.30 Henriette Ry Nielsen
26. december (2. juledag)
10.30 Peter Hauge Madsen
30. december (Julesøndag)
10.30 Johannes Gregers Jensen
31. december (Nytårsaftens aften)
16.30 Henriette Ry Nielsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 8. Deadline: fredag den 18. januar

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
Ons

Dato
Tid
21. nov		

Sted
Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert på salmesangsprojektet

Tor

22. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften/ Barnets blå hus

Søn

25. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lysgudstjeneste

Man

26. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver man.. Juleferie ml. 17. dec. og 7. jan.

Søn

2. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Tor

6. dec

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Lør

8. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert v/Bornholmske Musikamatørers Kor

Søn

9. dec

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste med b/u-kor og Luciaoptog

Søn

9. dec

15.00

Skt. Nicolai Kirke

Mindegudstjeneste for Søens folk

Man

10. dec

10.00

Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer og børn i dagplejen

Man

10. dec

11.00

Skt. Nicolai Kirke

Jul for børnehavebørn

Tir

11. dec

10.00

Skt. Nicolai Kirke	Jul for indskolingsklasserne på Privatskolen
og Søndermarksskolen

Tir

11. dec

11.00

Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne på Åvangsskolen

Tir

11. dec

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang. Herefter 2. tirsdag i måneden.

Tor

13. dec

14.30

Skt. Nicolai Kirke

Garnisonsgudstjeneste

Lør

15. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Kirkes Julekoncert

Søn

16. dec

15.00

Store Torv, Rønne

Jul på Torvet

Søn

16. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Man

17. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematinéerne begynder

Man

24. dec

11.30

Skt. Nicolai Kirke

Særlig familiejulegudstjeneste med b/u-kor

Lør

5. jan

18.00

Skt. Nicolai Kirke	Helligtrekongersaften. Bhs. Museum kl 16.00.
Kirken ca 16.30

Tir

8. jan

10.30

Skt. Nicolai Kirke	Babysalmesang, nyt hold begynder.
Herefter hver tirsdag.

Lør

12. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Kirkes Nytårskoncert

Tir

15. jan

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Niels Grønkjær, Det nye menneske

Tor

24. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften - Tro og overtro

Man

28. jan

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Kirkens tilblivelse og første år

Søn

10. feb

15.30

Skt. Nicolai Kirke

Barokkoncert

Tir

12. feb

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Niels Grønkjær, Det nye menneske

Ons

20. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste med spaghetti

Tor

21. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften - Tro mod politik

Man

25. feb

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Kirkens tilblivelse og første år

Hverdagsgudstjenester:
Lunden: Kl.10.45 hver mandag.
Sønderbo: Kl.11.00 tre onsdage hver måned. Se opslag på Sønderbo.
Kystparken: Kl.10.30 følgende tirsdage: 4. dec., 8. jan., 5. febr..
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.
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Eftertanker
10 år i Menighedsrådet
Af Holger Pii

Efter ca. 10 år i Rønne Menighedsråd er det pludselig slut. Da jeg i slutningen af juli i år fik den 3.
blodprop, blev jeg nødt til at tage den tunge beslutning at ringe til rådets formand, Johnny Winther, og
meddele ham, at jeg grundet sygdom var nødt til at
stoppe mit arbejde i Rønne Menighedsråd med omgående virkning, idet jeg vidste, at hvis jeg udskød
beslutningen, som jeg har gjort de seneste gange, så
ville jeg give det en ekstra chance.
Dette kunne jeg ikke forsvare over for min familie, så derfor tog jeg den svære beslutning om at
stoppe her og nu.
Jeg har haft 10 gode år i Menighedsrådet med
mange spændende opgaver, der blandt andet som
Kirkeværge og Formand for Boligudvalget har omfattet ansvaret for gennemførelsen af Skt. Nicolai
Kirkes ud- og indvendige kalkning samt renoverin-

gen af Provsteboligen i Søborgstræde, disse opgaver
var store og tunge opgaver, som har stået på i over
6 år og endnu ikke er færdige for så vidt angår den
udvendige renovering af Provsteboligen.
Derudover har jeg i forrige valgperiode været
Rådets næstformand og leder af Kirkeligt Centrums
gruppe i menighedsrådet.
I hele min periode som Kirkeværge har jeg haft
et fortrinligt samarbejde med kirketjener Christian
Møller, der har gjort det meget nemmere at bestride
denne funktion, og jeg håber, at min efterfølger på
posten, Tashiea Stender Alstrup, vil opnå den samme
gode støtte.
Slutteligt vil jeg takke alle medlemmer af de 3 seneste menighedsråd og Kirkens ansatte for godt samarbejde med gode minder fra møder og andet samvær.

Om at sidde i menighedsrådet
Af Lone Thrane

Jeg er blevet bedt om her på ”Eftertanker”-pladsen
i kirkebladet at skrive lidt om det at sidde i menighedsrådet, nu hvor jeg efter eget ønske er trådt ud.
Det gør jeg gerne.
Jeg opfatter arbejdet som todelt, en praktisk og en
mere tænksom del. Den praktiske handler om at få
kirkens dagligdag til at virke. At vi kan holde kirke
i tiltalende, velvedligeholdte og historisk korrekte
rammer. At de kirkelige handlinger afvikles på værdig vis under dygtig musikalsk ledelse. At menigheden i sognet mødes af interessante, oplysende tilbud
af kirkelig art. At det ansatte personale føler sig set
og hørt og befinder sig godt på arbejdspladsen, og at
vi holder hus med de penge, vi får til at holde kirke
for – borgernes penge. Dette arbejde udføres af udvalg, og menigheds”rødderne” sidder i op til mange
forskellige udvalg. Dette praktisk-administrative arbejde er stort, interessant og lærerigt.

Og hvorfor holder vi så kirke? Der er sikkert
mange svar på det spørgsmål. For mig er det sådan
set enkelt nok. Vi holder kirke, fordi vi mennesker
har brug for et helle, hvor vi hver især har lejlighed
til overveje Jesu tanker og gerninger, så de kan kaste lys og perspektiv ind over vores egne liv. Så vi
kan eftertænke Jesus som et forbillede, der med sine
tanker og gerninger, der er så rigt facetterede, altid
kan give os plads og svar, også – og måske især – når
livet er svært. Det helle finder vi i gudstjenesten, og
i gudstjenestens rum – kirken. Fra det helle og med
det forbillede kan vi hver uge gå videre i livet. Jeg
synes, det er en stor gave.
Salmedigterne kan noget, jeg ikke kan: udtrykke
det svære så smukt. Find salmebogen frem, slå op på
nr. 367 og læs. Der står det.

Forsidebilledet
Julens midtpunkt. Fra kirkens julekrybbe.
Keramiker Gertrud Kudielka
Foto: Ulla Skou

