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Lad julesorgen slukkes

Kirkens naboer:

Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Ulla Skou
pigeskole

For nogle år siden, modtog jeg et telefonopkald af den
slags,
ingen Larsen
ønsker sig. Det var
julemorgen,
og stemmen
havnen.
Derfor
udgår
Af
Gotfred
i telefonen sagde: ”Vi har mistet
vores
datter”.
byens
to Familiens
ældste
eneste barn,
morgen
blevet Østergade
dræbt i en trafikgader,
og
Kirken
denvar
er denne
et gamulykke.
Adel-gade,
nu
melt hus
Stemningen
var tung
og knuget,
da jeg komda
hjemogså
til faStoregade,
Den
ældste
bygmilien.
Der
var
julepyntet
så
fint
i
stuen,
men
ingen
havde
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
tænkt på Kirke.
at tænde Der
de mange
der varatanbragt
i stakan sige,
de fører
Nicolai
er julelys,
til festede
kirken,
for
fågerbygninger
i byen,
og på juletræets
grene. Man
ikke,
for begge
der var
dele
jo. os, når
som
mereSorgen
end ca.
sorg ier
hjemmet.
har det
medgælder
at overmande
200
år venter
gamle,
mender rammer os i juletiden, synes
vi mindst
det. Sorg,
kirken,
som at
erbære.
650 år,
endnu tungere
er altså
tre gange
så drømme,
Byens form
ogbristet
udvikMen uanset
hvor mange
der var
og
gammel
ling
harskulle
altså
i høj
uanset hvorsom
mangeandre
lys, der var
slukket,
vi tale
om
ældre
huse.
såsagte,
er det
grad
af
bisættelsen.
DetOg
gik så
medværet
at få satpræget
ord på sordet
kirken,
kirken,hjem,
og den
ældste
gen. ældste
Familien af
havde
ventet datteren
sent juleaften.
det
første
kapel,
af byen
kvarteHun skulle
først have
fri fra sitdel
arbejde,
for så er
at køre
hjem
endnu
ældre. Datteren varrerne
til sine forældre.
mor til toomkring
små børn. Dekirvar
Det er der kun få ken.
allerede i bedsteforældrenes hus. Mormor og morfar pasrester
af, men det har
Men selv om kirsede dem, medens mor passede sit arbejde.
ligget
samme
sted,
på
ken
er det ældste hus
Børnene sad i stuen, med deres legetøj, medens vi talte

Naboer

sammen. Pludselig udbrød det ene barn: ”Morfar skal du
ikke tænde julelysene? ”. Så måtte morfar jo til det. Han
tændte alle lysene. Hvert eneste lys blev genspejlet i de
små børns forventningsfulde øjne. Det var vist nok sådan,
som
hver
ikke
isoleret
som
ø der,
at morfar
havde
tåreren
i øjnene
mens
hanhar
så på
sine sin
børspændende
historie
uden
nebørn. sammenhæng
De lignede jo deres mor,
på en prik. Gamle
billemed
omgivelserne.
der viste,
hvordan øjne, næseat
og fortælle.
mund, var så ens som de
Tværtimod
erbørnene
der et
kunne være. Og
havde krøller, ligesom deres mor
nært
mellem
havdesamspil
haft det, dengang
hun var lille. Vi kom til at smile,
kirken
og om
byen.
Nærmest
vedudtrykkirved tanken
hvordan et barn kan
være sin mors
vil vi
viså på
dabørnene,
kensmærkede
kor ligger
på
teDerfor
billede. Medens
vi, at julesorogså
i det nye
kirkehjørnetogaf
Kirkepladgen mildnes,
af et par
klare barneøjne
af et
lys i mørket.
bladVi de
gange
sensitog
fejrerfleste
jul, fordi
Gud sendte
barnVimmelskaftil verden, Guds
give
plads
for
en
side,
tet,
med
på
barn er Guds udtrykte billede. Guds barnnummer
kom til verden
hvor
vi
ser
på
og
forbegge
gader,
et
stort
for at glæde og trøste os. Det bliver vi mindet om, når vi i
tæller
lidt om kirkens hus i to etager. Det er
kirken og derhjemme synger ”Velkommen igen” til Guds
naboskab.
Vi vil usædvanligt i kvarteengle små. Vi synger om barnets hjem, som lå i krybberumbegynde tæt ved kir- ret, hvor næsten alle
met. Vi synger vægtige, værdige ord, som siger os, at også
ken og efterhånden andre huse er lave
i jordens skyggedale vil Gud være os nær. Derfor kan vi
arbejde os lidt længe- huse i en etage. Men
Lad det ske, lad jurefrimodigt
ud, sige:
for ”Vor
derFader
er i Himlen!
når dette
gule hus er
lesorgen slukkes”.

Katolsk pigeskole

skyldes
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den mange huse og ste- toetagers,
det, at det i
slutningen af
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4 gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
1800-tallet var
Sådan
Ansvarhavende redaktør:
Ulla Skou, Søndergårds Allé 1,
Organistassistent oghotel.
leder af børnekor:
Peter Hauge Madsen.
5695 3095, mob.: 3054 8230
Jørgen Messerschmidt, vil
5695ældre
3495, 2944
Rønusr@km.dk
4478≠
Kirkens kontor:
ne-boere
kenTræffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
sarramagna@gmail.com
Kirkepladsen 20, 5695 3695.
de
og
omtale
Henriette
Ry
Nielsen,
Slagtergade
15,
Korsanger:
Gitte
Kofod,
roenne.sogn@km.dk
2912 7274
privat 5691 3839. det som Hotel
Åbent man., tirs., tors. og fre. kl. 9-13,
hern@km.dk
torsdag desuden kl. 16-18,
Rønne.
Regnskabsfører: Bettina
Pedersen,
Træffes bedst telefonisk man.-tors. kl. 9-10
onsdag er kontoret lukket.
Præster:
Johannes Gregers Jensen
Søborgstræde 11,
5695 3195, mob.: 4015 3436,
joje@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Åvej 2,
5695 8395, mob.: 2941 8395
Træffes bedst man. og ons. kl. 8.30-9.30
samt tirs. og tors. kl. 17-18.
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5695 3895, kasserer@sctnico.dk

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3018 1902
jowiho16@outlook.dk
Kender

Kirke- og kulturmedarbejder:
5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
kirketjener@sctnico.dk
Organist
Ilona Lobmayer, 5695 3495, 5119 3495
organist.sctnico@gmail.com

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

læserne
personerne
på
Kirkegårdens kontor:
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695
3875.
dette
billede,
hører
redaktioKirkegårdsleder Lars-Jep
Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
nen gerne fra
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
dem.
Åbent hverdage kl. 9-12
og 13.30-15.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke
facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorn
eOgUngdomskor
Følg os på Instagram
skt.nicolaikirke

PERSONNYT I RØNNE SOGN

Grundlovsmøde med
Da det ikke, inden deadline for dette blad,
Det nye Menighedsråd
var
muligt at få fotos af de nye medlemmer, har
biskop Norman Svendsen
I Rønne Sogn blev der på orienterings- og op- vi valgt at bringe alle navne uden billeder.
stillingsmødet den 13.
september 2016 samDa der også først er konstituerende menigi præstegårdshaven
mensat en fællesliste, og da der ikke var ind- hedsrådsmøde efter deadline, er medlemmerne
Som sidste år vil vi går vi hen i præstekommet yderligere lister
den 27.
september
opført i den
rækkefølge,
de stod på fælleslisten.
hvor
der
gerne
invitere
til kl.gårdshaven,
19.00, er det denne liste,
som
danner
grundlag
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor
holder
stegårdshaven,
Sø- sitbiskoppen
for det nye Menighedsråd,
der påbegynder
grundlovstalen. Suppleanter
borgstræde 11.
arbejde 1. søndag i advent.
Der er god plads i
Vi har været så helrigdige, at stiftets biskop, haven, så vi håber,
Socialdemokratiet:
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
Ole Hansen
sen, København, har være med.
I tilfælde af dårligt
lovet at komme og
Grete Landin
vejr, rykker vi Bjørn
ind i Havnshøj Petersen
holde grundlovstalen.
Præstegårdsladen.
da grundlovsdag genvalg
Johnny Winther Holbech,Og
Socialdemokratiet,
Bjarne Svendsen
Sinikka og Gotfred
i år er
en søndag,
vil vi
Poul Rostgaard, Kirkeligt
Centrum,
genvalg
Larsen
begynde eftermiddaKirkeligt Centrum:
Anette Kaas, Evangelisk
Luthersk Mission, genvalg
gen med en kort gudsAgnete Aabye Dam
Lis Ingrid Marker Stormly,
Socialdemokratiet,
tjeneste
i kirken klok- genvalg
er Stender Alstrup
Lone Elise Thrane, Kirkeligt
Centrum,
genvalg Billederne herunder
ken 14.00
ved biskopTashiea
fra sidste års møde
pen.
Kurt Mogensen, Socialdemokratiet,
genvalg
med Ole Espersen .
Efter gudstjenesten

Menighedsrådet

gruppe om
ci Mysteriet

for
er
est
er
nci
du
æst
mt
mtil
dides
Da
der

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

Majken Britta
Indre Mission:
mandagen,
første Schou
gang Taxbro, Kirkeligt Centrum, nyvalg
Christian klokHansen, Luthersk Mission, genvalg
denJens
5. september
Elise Theresa U. Jensen
Hermann,
Socialdemokratiet, nyvalg
kenJonna
19.00Merete
til 21.30
og
Uffe V. Jespersen
Helvig Færgemand, Kirkeligt Centrum, nyvalg
forBente
eftermiddagsholLise Nielsen,
detsBirthe
vedkommende
om Socialdemokratiet, nyvalg
Luthersk Mission:
Holgerførste
Pii, Kirkeligt
fredagen
gang d. Centrum, genvalg
Ingrid Westh Nielsen
Poul Bech Hansen,
9. september
fra klok-Indre Mission, genvalg
Kofod,
kenBirte
14.15
til nyvalg
16.45.
Evangelisk Luthersk Mission:
Men holdene er elastiAlice Irene Kofoed
ske, d.v.s. selvom man
En
opdateret
liste
over
menighedsrådet
med
funktioner
Erik Hald Kristensen
eksempelvis har meldt
vil blive
sigog
til billeder
aftenholdet,
men tilgængelig på hjemmesiden sctnico.
dkkan
eftermøde
det konstituerende
møde sidst i november.
Birte Kofod:
ikke
op en
mandag aften, ja så kan
Marna Brun Madsen
man møde op om fredagen og vice versa, da
“holdene” følges ad
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at delEfter 18 år som sognepræst i Rønne Sogn, og for Karenbodils vedkommende 10 år som sognetage, så meld dig til
medhjælper, flytter vi nu til Jyderup på Sjælland, hvor jeg har fået præsteembede fra den 15.
undertegnede:
december.Vi vil gerne sige en stor tak for 18 dejlige år i Rønne.
Anne-Lise Fuglheim
Tak
sygehusog sognepræst,
Tlf. 5691
3732Hauge Madsen
Karenbodil
og Peter

Præst flytter

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Kirke i kapellet

Af Gotfred
- Bruger du bøn,
Larsen
Mathias?
En ny ten- Ikke sådan særlig tit,
Afde
provst
dens
se- Johannes Gregers Jensen
men hvis der er noget,
neste årtier
der brænder på, så gør
er, at der er
jeg nok.
I det nye års
første måneder skal Sankt Nicolai kirke kalkes indvendig. Forskellige små reparatioenkelte
- Har du hørt noget
ner skal udføres ved
gudstjenester i en
konfirmander,
somsamme lejlighed. Derfor bliver kirkebygningen lukket
omfor
kristendom
i hjemperiode
vi tager
kapellet i brug som Kastelskirken, medens arbejdet foregår.
ikke
blevog døbt
som
met?
børn, men som så skal
- Ja, jeg har fået mange
Detforud
giverfor
os konfirmulighed for at fejre gudstjeneste i nogle andre rammer end vi plejer. En god andøbes
bibelhistorier, især af
ledning tilI at
i et andet rum og sidde lidt mere tæt end vi plejer. Kastelskirken har
mationen.
år se
varhinanden
der
mor. Men også morfar
tidligereseks
væretkonfirbrugt som afløser for Sankt Nicolai Kirke, og da præsterne i foråret mødtes derude,
således
har betydet meget for
for at seder
på blev
forholdene,
stillet op, og rummet
mander,
døbt blev det gamle knæfald fundet frem, et alterbord
mig. Jeg har altid
viste
sig
både
værdigt
og
passende
for
gudstjeneste.
ved en speciel og
kunne mærke, at troen
Derfor
glæderdåbsvi os til denne lille
meget
festlig
betød meget for ham.
forandring. I lørdag
Kastelskirken vil vi,
gudstjeneste
mens
Sankt Nikolai Kirke bliver
- Var det svært for dig,
den
5. marts.
kalket,
holde
både
vielser,
begraMathias, at sige ja til
En af de unge drenvelser/bisættelser,
gudstjenester
og
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du for Mathias som en trosbekendelsen? –
dåb. Kirkens
liv vil
udfolde
sig der
i
tænkte
meget
over slags kontrakt, man Eller var det godt at få
stævne
sammen
med
denne
periode,
velkendt
og
samtidig
har sluttet. For sådan lov til?
sin mor, Damaris Lau, inden dagen?
i
disse
andre
rammer.
Spaghettigudsfor at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg. kan man vel også godt - Det var fint at få lov
tjenesterne
finde sted
i Præstegatil. Der er ligesom en
Der
var sommerfugle i opfatte dåbspagten?
oplevede
denvilspecielle
ardsladen,
af
hensyn
til
køkkenfacilidåbsgudstjeneste, og maven, men på en god - Ja, det er et godt bil- stor tryghed i det, for
teterne.
hvilke
tanker de gjorde måde, så det gjorde lede. Men hvorfor blev så er det som om, man
Kirken
er først og fremmest
alle de Det var Mathias så ikke døbt tror lidt mere på Gud.
ikke noget.
sig før og efter.
mennesker,
der
fejrer
gudstjenesten,
- Har konfirmandun- Hvordan oplevede I med til at gøre det til som spæd?
så
det
er
os,
der
vil
gøre
Kapellet
til
en særlig dag.
- Det var nok et opgør dervisningen hjulpet
dåben af Mathias?
Kastelskirken,
når
vi
er
der.
med automatikken i dig på vej?
- Det var en god ople- - Og bagefter?
I
Kastelskirken
skal
der
komme
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt dåben. Det skulle være - Ja, det er spændende
flere end
200demennesker,
før nogen
at jeg er døbt. ægte og betyde noget. at høre de historier, og
deligt,
siger
sam- at vide,
kommer
til
at
stå
op,
så
der
er
næsten
Det var vigtigt, at det jeg har jo fået meget
stemmende,
og Det er jeg glad for.
lige
så
god
plads,
som
i
en
lille
landsMathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vig- skulle være Mathias´ mere at vide om livet
bykirke.
frie vilje og eget valg og om kristendom og
var
godt, at vi var tigt for dig?
På
nuværende
tidspunkt
forvenmange sammen om at - Jo, for så er det som at blive døbt. Faktisk hvad trosbekendelsen
tes det,døbes
at den
man bedre ved, talte Mathias tidligt betyder.
skulle
i indvendige
stedet om kalkning
påbegyndes
umiddelbart
efter
hører til.
om det. Han var ikke
for at jeg skulle stå hvor manHelOg Damaris tilføjer:
ligtrekonger,
altsåDet
lige i-starten
af jaHos Gud?
ret gammel, da han For os betyder handalene
i kirken.
nuar. jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter spurgte hvorfor han linger meget, mere det,
ville
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris ikke var døbt. Det end de store og fine
den her måde blev det forklarer, at de har talt viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
meget mere festligt og en del om det, og at har spekuleret en del at være ægte i sin
højtideligt for os alle. hun har forklaret det på det.
adfærd.
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Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Kirkens julekrybbe

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
Af sognepræst
har haft en god
hyggetur Henriette
til NexøRy Nielsen
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
Hvert
år til første søndag i advent
en
spaghettigudstjeneste;
men visættes vor
fine
unika
julekrybbe
fra
Hjorths
fabrik
op ii Skatecentret lige inden efterårsferien.
På besøg
skal også henne i december ud at
kirken.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
alle andre
julekrybber
vises
her men
den helen Som
julematiné.
Lige
nu er vi 13
piger,
der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
lige
familie,
i
stalden
i
Betlehem
julenat.
I
cener plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
trum er det
lille
Jesus-barn
og jomfru
Maria.
Og 34 95 eller 56 95 62 28.
komme
med,
hvis
du melder
dig meget
snart.
omkring
dem
ses
Josef,
hyrder,
okse,
æsel,
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse får
og ærkeengel Gabriel.
Men i modsætning til alle andre julekrybber
Odd Fellow Logens
har vi i vor julekrybbe ingen hellig tre konger/
de tre vise mænd. Dette skyldes, at da keramikeren Gertrud Kudielka, som har lavet alle
DE NI LÆSNINGER
figurerne til vor julekrybbe, ganske vist havde
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
formet de hellig tre konger, men da de var sat
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Cameron
til tørre, blev det frostvejr. Derfor blev de øde- meste af Europa Etta
og skabte
grundlaget for en
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i
Sct.
Nicolai Kirke
lagt inden de blev glaseret og brændt i ovnen kontinuerlig brug og udbredelse
af julekrybfinder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den 3. december
og andre eksemplarer blev ikke fremstillet. Så ben.
kl. hundrede
16.00.
derfor har vi ingen hellige tre konger i kirkens
I de første mange
år var julekrybJULEMATINÉER
julekrybbe.
ben dog primært et
katolsk
fænomen.
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
Men hvor og hvordan blev traditionen med
I de reformerede lande forsvandt julekrybmed levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
julekrybben til?
berne dog i flere hundrede år, selvom de havde
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
Den katolske helgen Frans af Assisi anses været en fast del af julen inden reformationen.
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
for, at være den første til at kreere en julekryb- Men fra omkring år 1900 begyndte andre end
sådan ud:
be. Ældre tegninger og malerier viser imidler- katolikkerne igen at opstille scenariet fra staltid, at skikken med julekrybber går længere den i Betlehem. Således at rigtig mange kirker
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
tilbage end til den berømte helgen. Hvor langt i dag, over alt i Europa har en julekrybbe, de
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
vides dog ikke med sikkerhed, da overgangen stiller op til juletid, som illustration for julens
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
er flydende fra de forfulgte kristnes tegninger i budskab: At Gud lod sin søn føde ind i verden
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
katakomberne i 300-tallet til det væld af kunst- til glæde for alle mennesker.
og Kevin Duggan, orgel
med Kurt
, og en,
nerisk udtryk med den hellige familie som
For i julen indbyder
Gud os Ravn
alle, hver
Fredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor
Signe
Asmussen,
tema, som kendetegnede den tidlige middelal- uanset alder, race,sopran
køn etc.,
til glædens
fest i juLørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel
der (billeder, så som kalkmalerier).
lens evangelium. Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver
orgel, er: Kom
Men julekrybbens gennembrud kan dog
For det, Gud siger
i julensog
budskab,
2007
Birgitte
på obo og
med sikkerhed tilskrives Frans af Assisi, som og vær med. Jeg har
sendtLindum
det ypperligste
jeg
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael
Frank
Møller
på
støttet af paven i 1223 i Greccio i Italien lavede har: min søn. Ham
skænker
jeg til
alle menneplakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
trompet.
en julekrybbe med levende mennesker og le- sker.
for en spændende sommerkoncertprogram, og forhåbentligt vende dyr. Den julekrybbe gav genlyd over det
GLÆDELIG JUL.
endnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT

Julekoncert

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
Nr. 4.
4. 2016
2006
Side115
Side



Velkommen
Thaddæus er blevet forskønnet
til nyt blad
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
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DEN DANSKE SALMEBOG 478
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.
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Velkommen i kirken.

Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Peter Hauge Madsen

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsudgives 4. gange årligt af menig- dag kl. 17-18.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes på
sygehuset, indg. A, Med. Afd.:
Rønne.
Man., tirs. og ons. kl. 13-14. hjemAnsvarhavende redaktør:
me, Ny Østergade 13, 5691 3732,
Peter Hauge Madsen.
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften.

Sct. Nicolai-Nyt

Præster: Gotfred Larsen, Søborgstræde 11, 5695 3195, fax 5691
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-13.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Træffes bedst mandag og onsdag
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- Nyt
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Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
5691 3839.
Kirketjener: Christian Møller, tlf.
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk

Organist og leder af ungdomskor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax
5695 4095. Organistassistent
Monica Vestervig.

Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.3015 undtagen lørdag.

Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende arrangementer
Nyt om kirkebilen

Menighedsrådet har besluttet at udvide ordningen
med brug af kirkebilen, således at den også fra 1.
januar 2017 kan benyttes til og fra ”Kirkens Dagligstue” samt ”Sogneaftner”.
Prisen er samtidig blevet reguleret for første gang i
mange mange år, så det fra 1. januar koster 20 kr. at
benytte sig af tilbuddet.
Ved brug til gudstjeneste lægges beløbet som hidtil
i kirkebøssen, men benyttes den til øvrige arrangementer betales til en af lederne.
Kirkebilen bestilles hos Dan Taxi tlf.: 5695 2301 på
hverdage mellem 06.00 – 17.00 til torsdagsarrangementerne.

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
synge sammen. Der serveres kaffe/te med brød á
10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der
være spisning kl. 13.00 á 50 kr. pr. pers. inkl. kaffe i
løbet af eftermiddagen. Tilmelding til Erna Hansen
tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue. Fra januar
måned bliver det muligt at tage kirkebilen til Kirkens Dagligstue. Det koster 20 kr. som betales i Kirkens Dagligstue. Ang. bestilling af kirkebil se venligst andetsteds i kirkebladet.
24. nov.: kl. 13.00 Duft af gran og risengrød
1. dec.: Vi synger advents og julesange og salmer
8. dec.: Jul ude i verden
15. dec.: Julefrokost
22. og
29. dec. -holder Kirkens Dagligstue lukket.
5. jan.:
Vi får besøg af Johannes Gregers Jensen
12. jan.: Ernst Hansen viser billeder.
19. jan.:	
Spisning kl. 13.00. Herefter spiller vi
banko.
26. jan.:	Inger Christensen fortæller om Red Barnet.
2. feb.:
Om min sidste vilje ved Peter Lund
9. feb.:
Vi får besøg af Peter Hauge Madsen

16. feb.:	Inga Olsen kommer og spiller og synger
med os.
23 feb.:	Spisning kl.13.00. herefter underholdning
ved Karenbodil Madsen
2. marts:	Lillian Hjorth- Westh fortæller om Thit
Jensen.
9. marts: Vi får besøg af Ulla Skou.
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Basar fredag den 25. november

Strikkedamerne afholder basar i Præstegårdsladen,
fredag den 25, fra kl. 13.00 - 16.30.
Vi byder på mange gode sager, som vi har fabrikeret
i løbet af året. Pengene vi får ind, køber vi nyt garn
for; de ting, vi ikke sælger, giver vi f.eks. til hjemløse,
krisecenteret samt vi sender det til Rumænien sammen med vores tæpper.
Desuden kan der købes kaffe/kage for 10 kr.
Vi er 18 damer, der hygger os hver mandag fra kl.
13.00 -16.00.
Skulle der være nogen damer, der har lyst til at være
med, er de meget velkomne.
Vi er meget glade for alle lapperne/tæpperne, og
ikke mindst alt det garn vi får foræret. En tak til alle
jer, der sidder hjemme og strikker til os, samt en tak
til de damer, der møder op hver mandag.
Med venlig hilsen Hanne Bager (leder)
Godthåbsvej 8. Tlf. 5337 9408.

Afskedsreception

I anledning af Karenbodil og Peter Hauge
Madsens flytning, afholder Rønne Menighedsråd afskedsreception i Sognegården, Rønne
Nord, søndag den 11. december kl. 14.30.
Alle er velkomne til at komme og sige dem tak
for tiden i Rønne.
Rønne Menighedsråd takker Jer begge 2 for
det store arbejde, I har udført gennem årene i
Rønne Sogn og ønsker Jer samtidig alt godt i
det nye embede.
På rådets vegne Johnny Winther Holbech

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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Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl…..

….. 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.
Vi har det sjovt og hyggeligt sammen. Der er SNYK
til og med mandag d. 12. dec. Herefter holder vi
juleferie og begynder igen mandag d. 9. 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

Rønne Teenklub

Teenklub er for dig, der går i 6. -1 0. 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 teen-træf, 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 skiftevis på Zahrtmannsvej 42
(Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården
Rønne Nord på Åvej 2. Vi har teenklub sidste gang

inden jul d. 14. dec. Derefter holder vi juleferie og
begynder igen onsdag d. 4. jan.
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Mindegudstjeneste for søens folk

Det giver mennesket en særlig horisont at leve tæt
på havet. Helt bogstaveligt, men også eksistentielt.
Havet er en velsignelse i sin rigdom på ressourcer,
og havet er for en ø som vores, forbindelsen til resten af verden. Havet har været et vilkår for mennesker her på øen, så længe den har været beboet. På
godt og ondt. Noget som vi har måtte forholde os til,
hvad enten vi havde vores daglige arbejde på havet
eller blot kendte nogle der havde.
Menneskers forhold til havet strækker sig fra fascination og glæde til frygt og lede. Ved mindegudstjenesten for søens folk, mødes vi og mindes de mennesker, der har måtte lade livet i deres kontakt med
havet. Når et menneske dør, berører det os alle og
derfor er det vigtigt, at vi ikke lader de nærmeste stå
alene i tabet. At mødes til gudstjeneste, at bede sammen og høre Guds ord til os er betydningsfuldt på
mange planer. Der er ikke en spurv, der falder til jorden, uden Gud ved det og hans omsorg for os, rækker langt ind i evigheden. Det har vi brug for at få af
vide, også ved en gudstjeneste, hvor vi sammen kan
forholde os til virkeligheden med havet som nærmeste nabo og yderste horisont. Overfor de ting som
udfordrer vores eksistens, er det af vital betydning,
at vi ikke står alene, men samles, synger sammen,
beder sammen og lader kærlighedsbudskabet kaste
farve på vores horisont.
Derfor indbyder vi til mindegudstjenesten for søens
folk søndag den 4. december kl. 15. Efter gudstjenesten vil vi sammen gå gennem byen med processionsskibet og slutte af i Færgeterminalen.

Jul for børn i Skt. Nicolai kirke

Hver jul er der særlige arrangementer for børn i kirken.
Mandag den 5. december holder vi jul for vuggestuer og dagplejen kl. 10.00 samt for børnehavebørn
kl. 11.00.
Tirsdag den 6. december kl. 10.00 er indskolingsbørnene (bh. kl. - 2. kl.) fra Privatskolen og Rønneskolen afdeling Søndermark inviteret. Mens vi kl. 11.00
byder velkommen til børn fra afdeling Åvang. For-
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ældre, bedsteforældre og andre er også velkomne.
Den 11. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste med Lucia-optog og sang ved Skt. Nicolai kirkes
børne- og ungdomskor. Her vil der ligeledes medvirke en del mini-konfirmander, som afslutning på
deres undervisningsforløb.
Den 24. december kl. 12.00 er der familiegudstjeneste.
Velkommen til børn og voksne.

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 hører musik.
Der er som regel småbørnssang den 2. tirsdag i hver
måned kl. 16.00. De kommende måneder er der småbørnssang den 13. dec., 24. jan., 7. feb. og 14. marts.
Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
Småbørnssang foregår normalt i Skt. Nicolai Kirke i
Rønne. I skrivende stund forventer vi, at kirken bliver lukket i det nye år pga. kalkning. I den forbindelse er det endnu ikke sikkert, hvor småbørnssang
kan forgå. De tilmeldte og de, der er på maillisten,
vil få besked.
Det er gratis at være med.
Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
Tilmelding senest dagen før til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk .

De ni læsninger

Igen i år afholdes de ni læsninger, en eftermiddagsgudstjeneste den sidste søndag før jul.

De består af vekslen imellem læsninger fra Biblen,
julemusik og fællessalmer og finder sted søndag den
18. december kl. 16.

Juleaften i Sagahuset

Traditionen tro, inviteres der til juleaften-fest i Sagahuset.
Som altid, bliver det en fest med dejlig mad, dans
omkring juletræet, små gaver, juleevangeliet om
barnet i Betlehem, sang og hyggeligt samvær.
Festen bæres af mange frivillige hænder: Der tages
imod, serveres, pakkes gaver og vaskes op. Har du
lyst til at være frivillig hjælper i Sagahuset juleaften,
må du gerne, allerede nu, give besked til kirkekontoret.
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 aften. Gaverne gør, at alle har et sted at gå
hen og holde jul og ingen behøver at sidde alene juleaften.
Festen ledes af værter fra henholdsvis Folkekirken
og Baptistkirken.
Der er fuldt hus, sådan en aften.
120 deltagere er der plads til.
Og det bliver vi!
Jeg glæder mig over, at så mange vil være med.
Venlig hilsen Ulla Skou

Sorggruppe/samtalegruppe

For:
Dig, der er voksen og har mistet en af dine nærmeste
ved dødsfald.
Dig, der gerne vil fortælle om din sorg, glæde og
problemer.
Dig, der er indstillet på at lægge øre til andres sorg,
glæder og problemer.
Hvordan?:
Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset tro
eller bopæl. Ledet af sognepræst Henriette Ry Nielsen og frivillige Lis Stormly. Vi mødes hver anden
onsdag fra kl. 15.30 - 17.30. Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Henvendelse bedes foretaget
til sognepræst Henriette Ry Nielsen pr. telefon på tlf.
nr. 2912 7274 eller pr. mail: hern@km.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
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Helligtrekongers aften
den 5. januar

Traditionen tro fejres julens afslutning Hellig Trekonger den 5. januar. Vi begynder med fakkeloptog
fra Bornholms Museum i Sct. Mortensgade kl. 18.00.
Her vil der blive fortalt om Helligtrekonger, og der
vil være sang ved Skt. Nicolai kirkes børne- og ungdomskor. Derefter går vi i optog med flagermuslygter og under afsyngelse af ”Dejlig er den himmelblå”
med de tre vise mænd i spidsen, gennem Rønnes gader og frem til Skt. Nicolai kirke. Her vil der være en
musikgudstjeneste, hvor Nylarskoret og Bornholmske Musikamatøres Kor vil medvirke. Har du ikke
mod på at gå i optog, så kom i kirken ca. kl. 18.30.
Vel mødt.

Evangelisk Alliance bedeuge den
10. - 15. januar

Over hele verden samles kristne i disse dage til bøn.
I Rønne/Knudsker deltager vi som altid i dette fælleskirkelige arrangement. Der begyndes med sang
og en indledning, hvorefter der er bøn. Alle er velkomne.
Der begyndes kl. 19.00, hvor intet andet er anført.
Tirsdag den 10. I Pinsekirken. Indleder Ulla Skou
(Skt. Nicolai kirke)
Onsdag den 11. I Luthersk Mission. Indleder Michael Kaarby (Pinsekirken)
Torsdag den 12. – NB. Kl.14.30 i Indre Mission. Indleder Filip Oehlenschläger (LM)
Fredag den 13. – Ungdomsaften. i Baptistkirken.
Lørdag den 14. I Metodistkirken. Indleder Preben
Kristensen (Frelsens Hær)
Søndag den 15. I Missionskirken. Indleder Carsten
Lund Pedersen (Baptistkirken)

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 24. jan. 2017. Vi
mødes hver tirsdag formiddag til og med den 28.
marts. Næste hold begynder efter påske d. 18. april.
I tilfælde af mange tilmeldinger vil der blive oprettet
et ekstra hold torsdag formiddag. Har du lyst til at
være med sammen med dit barn, kan du tilmelde jer
hos kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen – januarholdet inden den 15. dec. og aprilholdet
gerne inden 1. april. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Studiekreds

Den etiske fordring af K. E. Løgstrup.
Vi forsætter med at læse K. E. Lønstrups bog: Den
etiske fordring.
Vi mødes følgende tirsdage:
Tirsdag den 10. januar, 2017.
Tirsdag den 14. februar, 2017.
Sted: Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne.
Tidspunkt: kl. 19-21.
ALLE ER MEGET VELKOMNE!
Tilmelding skal ske hos:
sognepræst Henriette Ry Nielsen
på telefonnr. 2912 7274 eller mail:hern@km.dk
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Spaghettigudstjenester

Onsdag den 25. januar og onsdag den 22. februar
genoptager vi Spaghettigudstjenesterne. Hver aften begynder vi kl. 17.00 med ca. 30 minutters børnegudstjeneste, hvor der bl.a. synges og fortælles
bibelhistorie, så alle kan være med. Herefter er der
spisning af spaghetti og kødsovs til en pris af 20 kr.
pr. voksen, medens børn spiser gratis.
Grundet kalkning i kirken afholdes arrangementet i
Præstegaardsladen i Pistolstræde.

Sogneaftner

2017 er året, hvor vi kan fejre, at det er 500 år siden,
at Matin Luther satte skub i den bevægelse, vi siden
har kaldt Reformationen. Det vil vi markere ved at
holde tre sogneaftner som hver især har fokus på et
aspekt af Reformationen.
Torsdag den 26. januar vil sognepræst Henriette
Ry Nielsen fortælle om de grundlæggende hændelser og tanker ved Reformationen. Foredraget vil
kunne være en fin introduktion til videre beskæftigelse med emnet.
Torsdag den 23. februar vil lektor, Finn Rønne
fortælle om Reformationens bevægelse fra Tyskland
gennem Danmark og til Bornholm. I hans foredrag
vil han lægge vægt på, hvordan Reformationen påvirkede vores kirke, og om de særlige forhold der
gjorde sig gældende på Bornholm.
Torsdag den 23. marts fortæller Provst Johannes
Gregers Jensen om Reformationens spor i vores tid.
Om de konsekvenser Reformationen førte med sig
og som har præget vores samfund og stadig har indflydelse på vores måde at leve på i dag.
Disse aftner står i forhold til folkeuniversitets program om Reformationen. Således kan man følge
begge rækker af foredrag og det er vores bestræbelse, at datoer og indhold vil supplere hinanden.
Folkeuniversitet har foredrag om Reformationen:
Tirsdag den 31. januar hvor Bjørn Thomassen fortæller om ”Reformationen og dens konsekvenser en kritisk gennemgang”
Tirsdag den 7. februar hvor Arno Viktor Nielsen
har et foredrag under titlen ”Luther opspind”.
Tirsdag den 14. februar: Provst Johannes Gregers
Jensen vil fortælle om de idehistoriske bevægelser,
der omkranser Reformationen.
Sogneaftnerne foregår i Præstegårdsladen kl. 19.30.
Foredragene i folkeuniversitet foregår på Biblioteket kl. 19.00. (Ved folkeuniversitets foredrag vil der
blive krævet entré.)

Handygruppen

Vi er en gruppe mænd og kvinder, som kan bruge
hænderne på en praktisk måde. Vi er det, man kalder ”handyfolk”. Du er en person, hvor det at bruge
hænderne eller at stå på en stige kan være et problem. Du er pensionist og/eller handicappet.
Vi reparerer små ting i hjemmet, som kan ordnes inden for en time. Små ting, som trænger til at blive
sat på plads, hængt op, smurt el. lign.. Ligeledes kan
vi hjælpe med at sy en knap i eller sætte en elastik
i bukselinningen. Er reparationen for omfattende,
hjælper vi gerne med at kontakte en håndværker.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke haveservice eller snerydning. Vi lægger ikke bukser, bluser
m.m. op.
Hjælpen er gratis – du betaler kun for eventuelle materialer.
Du kan kontakte Ole Hansen mandag til fredag. Tlf.
5695 2185.

Din avis er
fuld af fordele...
Oplev Linda Andrews

med trio og kor til Odd Fellow Logens Julekoncert
søndag den 27. november 2016 kl. 16.00 i Skt. Nicolai Kirke
Din KlubTidende pris 150,- kr.
Max. 2 billetter pr. abonnent – begrænset antal
Billetsalget starter mandag den 24. oktober kl. 10.00 – medbring klubkort
Øvrige billetter til normalpris 175,- kr. kan købes hos:
Musikexperten, Rønne • Langskov Optik, Rønne • Rådhuskiosken, Rønne
Brogadesalonen, Nexø • Nexø Torvecenter, Nexø • Bornholms Vinforsyning, Aakirkeby
Havnekiosken, Svaneke • Shell, Allinge • Samt ved indgangen i Skt. Nicolai Kirke
Overskuddet fra koncerten går primært til Sct. Nicolai Tjenestens juleaften for ensomme
samt i øvrigt i fuldt omfang til øvrige humanitære formål på Bornholm.
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Børnekor

Af organistassistent Jørgen Messerschmidt
Efteråret er over os, bladene gulnes, og snart falder
de af træerne. I Præstegaardsladen varmer vi os med
noget dejlig chokolade, når der holdes pause i den
ugentlige korprøve
I september deltog Skt. Nicolai Kirkes Ungdomskor
i FUK korstævne på Bækkely med deltagelse af kor
fra Sjælland og Bornholm. 2 dages koncentreret prøveforløb udmundede i en vellykket deltagelse ved
gudstjenesten i Svaneke Kirke. Da det var overstået,
var alle trætte men glade over en vellykket weekend. Vi ses næste år på Sjælland!
Medio november synger Børne- og Ungdomskoret
for, når Bornholms 3.-4. klasser kommer til Skt. Nicolai for at synge danske salmer. Et godt projekt, der
i år har et rekordstort antal deltagere.

Julekoncert med Bornholmske
Musikamatørers Kor
Under ledelse af Anita Barlien
Lørdag den 10. december kl. 16.00
Entré 50,- kr. Børn under 14 år gratis.
Händel: Messias
Musica Ficta og Kottos Ensemble
Lørdag den 17. december kl. 16.00
Entré

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. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.
I december går pigerne i Lucia-optog. Ikke mindst til
Familiegudstjenesten den 11. december.
For henvendelse i forbindelse med spirekor og børne-/ungdomskor, kontakt kordirigent Jørgen Messerschmidt på mail: sarramagna@gmail.com eller
telefon 2944 4478.

Torsdag den 22. dec. – Kim Sahl, klaver og Gunnar Rasmussen, violin
Fredag den 23. dec. – Ilona Lobmayer, orgel

Nytårskoncert
i Skt. Nicolai Kirke

Lørdag den 7. januar 2017. kl. 16.00
James Lally, orgel
Gratis entré

De ni læsninger

Kormusik, fælles salmer samt bibelvers v/sognepræst Henriette Ry Nielsen, Det udvidede Skt. Nicolai Kantori og organist Ilona Lobmayer
Søndag den 18. december kl. 16.00

Julematinéer

19-23. 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 velgørende
formål.
Mandag den 19. dec. - Eleverne fra Musikalsk
grundkursus
Tirsdag den 20. dec. – Jørgen Messerschmidt, klaver/orgel
Onsdag den 21. dec. – Helt Barokt Ensemble
Christina Gornitzka (blokfløjte), Hans Askou
(violin), Robert Wilbrandt (cello) og Leif KofodHansen (cembalo)

”Jeg er blevet bedt om at spille en Nytårskoncert
d. 7. januar 2017. Det vil blive en koncert med en
blanding af festlig og traditionel Nytårs Musik. Har
du nogensinde hørt An der schönen blauen Donau
blive spillet på orglet? Det vil du få mulighed for,
når du kommer. Jeg lover, at jeg vil få det store orgel
til at svinge – og jeg ser virkelig frem til at gøre det.”

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

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Formand: Knud Erik Juhl
Tlf: 3023 5793

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 56 96 33 31
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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.
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Gudstjenester
NOVEMBER

JANUAR

FEBRUAR

27. november (1. søndag i advent)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen

1. januar (Nytårsdag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
(Kirkekaffe: Bobler og
konfekt)

5. februar (sidste s. e. h. 3 k.)
09.00: NN
10.30: Johannes Gregers Jensen
(Kirkekaffe)

5. januar (Helligtrekongers aften)
18.00: Procession fra museet
til kirken og herefter
musikgudstjeneste
ca. 18.30

12. februar (Septuagesima)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

DECEMBER
4. december (2. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
15.00: Johannes Gregers Jensen
(Søens folk)
11. december (3. søndag i advent)
09.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
(Familie- og afskedsgudstjeneste)
15. december
14.30: Ulla Skou
(Garnisonsgudstjeneste)
18. december (4. søndag i advent)
10.30: Henriette Ry Nielsen
15.00: Andagt på torvet
ved Ulla Skou
16.00: De ni læsninger
ved Henriette Ry Nielsen

8. januar (1. s. e. h. 3 k.)
09.00: NN
10.30: Ulla Skou
15. januar (2. s. e. h. 3 k.)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen

19. februar (Seksagesima)
09.00: Ulla Skou
10.30: NN
26. februar (Fastelavn)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen

22. januar (3. s. e. h. 3 k.)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
29. januar (4. s. e. h. 3 k.)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: NN

24. december (Juleaften)
12.00: NN
(Familiegudstjeneste)
13.30: Henriette Ry Nielsen
14.45: Johannes Gregers Jensen
16.00: Ulla Skou
25. december (Juledag)
10.30: Johannes Gregers Jensen
26. december (2. juledag)
10.30: Ulla Skou
31. december
16.30: NN
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 8. Deadline: fredag den 20. januar

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

Arrangementer

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

Dag

Dato

Sted

Emne:

Tor

24. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue

Fre

25. nov 13.00

Præstegaardsladen

Strikkedamernes basar

Søn

27. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Man

28. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

30. nov 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tid

Ons		

15.30

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden onsdag efter aftale

Søn

4. dec

15.00

Skt. Nicolai Kirke

Mindegudstjeneste, Søens folk

Man

5. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer, dagplejen og børnehaver

Tir

6. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Lør

10. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert v/Bornholmske Musikamatørers Kor

Søn

11. dec

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Afskeds- og familiegudstjeneste med Lucia-optog

Søn

11. dec. 14.30

Sognegården Rønne Nord

Afskedsreception for Karenbodil og Peter Hauge Madsen

Tir

13. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

17. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Händel: Messias

Søn

18. dec

15.00

Store Torv, Rønne

Andagt på Torvet

Søn

18. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Man

19. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematinéerne begynder

Tor

5. jan

18.00

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum

Lør

7. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Nytårskoncert med James Lally

Tir

10. jan

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Tir

24. jan			

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

24. jan

16.00		

Småbørnssang

Ons

25. jan

17.00

Præstegaardsladen

Spaghettigudstjeneste

Tor

26. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Henriette Ry Nielsen

Tir

7. feb

16.00		

Småbørnssang

Tir

14. feb

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Ons

22. feb

17.00

Præstegaardsladen

Spaghettigudstjeneste

Tor

23. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Lektor Finn Rønne

Sønderbo: 	Kl. 11.00 hver onsdag. Desuden andagt d. 24. december på de forskellige afd.
Kystparken: 	Kl. 10.30 følgende tirsdage: 6. december, 3. januar og 7. februar
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
Lunden: 	Kl. 10.30 hver mandag. Dog ikke d. 26. december, men i stedet 24. december
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Eftertanker
En julehilsen fra fastlandet
Af provst Gotfred Larsen

Det er nu et år siden, vi sluttede vores arbejde på Bornholm og rejste fra øen. Efter et
halvt år i Aarhus er vi flyttet til
Herning, hvor vi håber at få nogle gode år. Og
så er vi blevet bedt at skrive en julehilsen som
eftertanke til vort gamle sogn.
Det gør vi gerne, for vi tænker tit tilbage
med stor glæde og taknemlighed på de rige år,
vi fik lov at få på Bornholm og i Rønne.
Nu står så den herlige adventstid og juletid
for døren. Det er en tid med stor glæde og forventning. Måske er det især børnene, der glæder sig og viser deres forventning. Men deres
glæde og forventning smitter af på os alle og
gør den kommende tid til en helt speciel tid.
Det er en tid, der kalder det kendte og fortrolige frem i os. Traditioner har vel ikke så gode
kår i vor tid, men ved juletid vælder de frem og
får lov at fylde meget. Tingene skal helst være
i år som sidste år. Det gælder både i kirke og
hjem.
Julepynten er ofte gammel, og de samme
ting skal stå de samme steder i år som tidligere
år. Det giver tryghed og ro i en omskiftelig og
forvirret tid, hvor forandring og udvikling er i
højsæde.
Sådan er det også i kirken, hvor hver kirke
og hvert sogn har sine traditioner. De fleste steder er det noget med musik og specielle koncerter. Og i næsten alle kirker hører det med til
traditionerne, at børn fra børnehaver og skoler
i løbet af december kommer til en andagt eller
juleafslutning i kirken. Sådan hører det også
med til de gode traditioner ved Skt. Nicolai
Kirke.
Og så kulminerer det alt sammen, når vi når
frem til den 24. december. Vi kan ikke vente til

Forsidebilledet

juledag, som engang var den store festdag i julen, men allerede juleaften strømmer vi til kirken for at få begyndt rigtigt på julen. For jul er
ikke kun mad og gaver og familiehygge.
Når vi glæder os så meget til julen, og når
fejringen af den får lov at fylde så meget, så
skyldes det, at julens indhold er det vigtigste
og forunderligste, der er sket på jorden, nemlig
at Gud, himlens og jordens skaber, blev menneske og kom til os på jorden. Det forunderlige
er, som Brorson skriver i DDS 109 v. 4:
”Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin søn herned
for verdens synd at lide”.
Når han skriver, at Gud ikke længere er
vred, er det med tanke på menneskers uddrivelse af Paradis, hvor der blev sat keruber til
at vogte porten. Men julen er, at Gud fortrød.
Mennesker kan ikke åbne porten og bane vej til
det tabte Paradis. Det kan alene Gud.
Som Ingemann skriver i julesalmen DDS
120: Glade jul v. 3:
”Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt.
Mennesket kan ikke selv sone sin skyld over
for Gud. Derfor kom Gud til os som vor forsoner.
Nogen har sagt, at Gud savner mennesket,
han skabte i sit billede. Måske er det det, julen
er udtryk for. At Gud ikke vil undvære mennesket, der er skabt til at være hos Gud. Så bliver
da julen meget mere end gaver i mængder og
god mad i overflod.
Vi vil ønske alle i Rønne og på Bornholm en
rigtig glædelig og velsignet jul.
Sinikka og Gotfred Larsen.

Gavlmotiv på kirkebænk. En konfirmand opfattede motivet som jul!!
Foto: Ulla Skou

