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Gåsestegen er til bageren sendt
sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Sådan lyder en linje i Peter Fabers julesang med sine disciple ved påskemåltidet, var det
Kirkens naboer:

”Sikke’n voldsom trængsel og alarm”. Der var
havnen. Derfor udgår
engang, bageren blev brugt til andet end indbyens
to
ældste
køb af julekage og klejner. Skal man tro meKirken den er et gam- gader, Østergade og
ningsmålingerne
her opAdel-gade,
til jul, så er det ikke
nu
melt
hus
gåsesteg
men
andesteg
og
flæskesteg,daderogså
står
Den ældste byg- Storegade,
på julebordene
de små hjem.
Men
frai kirken.
Eller man
ning
i byen errundt
Sct. om
mad
skal
der
til
og
helst
rigeligt.
Især
til
jul.
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
Juleaften
gør
vi
tingene
rigtigt.
Vi
giver
os
tid
få bygninger i byen, til kirken, for begge
til
maden.
Den
bliver
tilberedt
langsomt.
Ikke
som er mere end ca. dele gælder jo.
noget
frossen
pizza. Bordet bliver sirligt
200
årmed
gamle,
men
pyntet.
Vi
tager
os
god
til at spise med hinkirken, som er 650 år, tid
Naboer
anden.
Fællesskabet
er
vigtigt,
ikke mindst
juer altså tre gange så Byens form
og udvikleaften.
Det
er
ikke
mange,
der
foretrækker
at
gammel som andre ling har altså i høj
sidde
alene
juleaften.
Derfor
inviterer
vi
også
ældre huse. Og så er grad været præget afi
Rønne
til fælles
juleaftenkirken,
i Sagahuset.
det
ældste
af kirken,
og den ældste
Fællesskab
og
ikke
mindst
måltidsfællesdet første kapel, del af byen
er kvarteendnu
rerne også
omkring
skabet ældre.
har altid været vigtigt,
på Jesu kirtid.
Det forargede
er der kun
ken.
Jesus
vissefåfolk
ved at spise sammen
rester
af, men og
detsyndere”.
har
Men
selv om kirmed ”toldere
I måltidsfællesskaligget
sted, på
kenman
er det
ældste
hus
bet lå samme
der en accept
af den,
spiste
sammen
Kirkebakken
ved
i byen,
så ligger
den
med. Da Jesuslige
kort
før sin
død spiste
sammen

Af Gotfred Larsen

sammen med en forræder, en fornægter og ti
andre, hvis ufuldkommenhed også var åbenlys. Ved den lejlighed indstiftede Jesus nadveren isoleret
og befalede
at fortsætte
der, som
har hvermed
sin
ikke
somsine
en ødisciple
det.
Jesus
ville,
at
ufuldkomne
disciple,
nemlig
uden sammenhæng spændende historie
os, fortsat
skulle inviteres
til måltid med ham,
at fortælle.
med
omgivelserne.
som
er
fuldkommen.
Gennem
nadverfejringen
Tværtimod er der et
vil
Jesus
give
os
sig
selv.
Ja,
vi
kanpigeskole
sige, at der
nært samspil mellem Katolsk
er
en
direkte
linje
fra
vores
juleaftensbord,
kirken og byen.
Nærmest ved hvor
kirviDerfor
jo fejrer vil
Jesu vi
fødsel
og
så
nadverens
da kenstil kor
liggerbord,
på
hvorividet
gennem
brødet hjørnet
og vinenafbliver
mindet
også
nye kirkeKirkepladblad
deJesus
flestegav
gange
om, at
sit liv sen
for vores
skyld. Det er
og Vimmelskafgive
plads
for en
tet,juletid.
med nummer på
værd
at huske
påside,
her ved
hvor
serslutte
på ogmed
for-to begge
gader,
et stort
Jegvivil
af de sidste
linjer
i Petæller
lidt om
kirkens
husogså
i to minder
etager. Det
er
ter Fabers
sang,
hvor han
os om,
naboskab.
Vi vil
i kvartehvem vi har grund
til atusædvanligt
takke for julens
fest:

begynde tæt ved kir- ret, hvor næsten alle
ken
andre fest,
huse er lave
”Du,og
somefterhånden
skænkte os den skønne
arbejde
lidtos,
længei en etage. Men
hvad deros
båder
det ved huse
du bedst”.
re ud, for der er når dette gule hus er
mange
huse
oggod
stetoetagers,
skyldes
Glædelig
jul og
appetit.
det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
hotel. Sådan
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Organistassistent ogvil
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Hasselløkken 8, 2912 7274, mnsv@km.dk
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Træffes bedst mandag-torsdag kl. 9-10
Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
Sognemedhjælper:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Kender læserne
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk

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.

MadGrundlovsmøde
og måltid - en samtale
med Jan Gildam
med

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven
Når dette nummer af kirkebladet mest handler for den og lave den i moderate portioner. Jeg
Af provst Gotfred Larsen

vi godt
hen ilave
præstesidste år vil
vi gårkan
om mad og måltid, erSom
det nærliggende
at supde store portioner, men jeg har
gerne
invitere
til gårdshaven, hvor der
plere med en samtale grundlovsmøde
med en person ii sognet,
ingen
glæde
ved
at skulle gøre det aften efter
præ- så er kaffebord og hvor
som for mange næstenstegårdshaven,
er identisk med temaet,
aften.
Så
vil
jeg
hellere
være inde hos gæsterne
holder
Sø- biskoppen
grundlovstalen. og gøre godt for dem og mærke
nemlig kok og tjener,borgstræde
Jan Gil- 11.
Der er god plads
dam. For mad er vigtigVi
oghar
harværet så helderesi reaktioner. Når der er fest,
at stiftets biskop, haven, så vi håber, rigaltid været det for Jan,dige,
som
nu
er
er der altid glæde, og det kan jeg
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
tjener på Radisson Blusen,
Fredensgodt lide.
København, har være med.
borg, og som gennemlovet
årene at
har komme og
Vi har jo et overskud og lever i
I tilfælde af dårligt
vejr, rykker vi ind
i
holde grundlovstalen.
drevet forskellige restauranter
en velstand,
så vi ikke bare spiser
da grundlovsdag Præstegårdsladen.for at leve, men jo i nogen grad
på Bornholm, desuden Og
i nogle
Sinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
år kroen på Christiansø.
også lever for at spise. Måltidet er
Larsen
begynde eftermiddaJeg er født i Skagen,gen
fortæller
for os alle en af de mange glæder
med en kort gudstjeneste i kirken klokJan, og jeg har boet forskellige
ved livet. Derfor skal vi også tage
er alvorligt.
14.00 ved biskop- Billederne herunder
steder, bl.a. nogle år i ken
Grønland,
maden
fra sidste års møde
pen.
hvor vores far var politibetjent.
Når
med Ole Espersen . jeg skal lave mad, foreEfter gudstjenesten
mandagen,
gang
Men jeg første
har altid
lavet mad. Jeg
trækker jeg, at der er god tid til
denvar
5. september
klokkun seks år,
da jeg ved min
det. Jeg kan bedst lide at lave det
kentantes
19.00hjælp
til 21.30
og en kogebog,
lavede
hele fra bunden med gode råforsom
eftermiddagsholjeg i øvrigt har endnu.
varer. Og jeg har en stor lyst til
dets vedkommende
om villet være kok?
Så har du vel altid
udendørs mad.
fredagen
første
Ja, det
lå gang
tidligtd.i i luften, at jeg skulle udUdendørs mad? På denne årstid?
9. dannes
september
frakok.
kloksom
Det blev jeg på Dams Hotel
Ja, på alle årstider. Det er naturligvis at grille,
kenher14.15
til først
16.45.
i Rønne
i 70´erne. Kokkeuddannelsen men i høj grad også at ryge maden i min rygeMen
holdene erjeg
elastisupplerede
derefter med en tjeneruddan- ovn eller til sidst på grillen. Det er jo både fisk
ske,nelse
d.v.s.påselvom
man i Helsingør. Så jeg kunne og kød, men også grøntsager. Og æg!
Marienlyst
eksempelvis
har meldt
det hele. Siden
har jeg så gennem årene arbejRøget æg?
sigdet
til aftenholdet,
men
dels som kok, og dels som tjener. Mest det
Ja, røget æg er pikant som ingrediens i en
ikke kan møde op en
sidste.
spændende salat.
mandag aften, ja så kan
For jeg elsker at lave mad, men især at kræse
...fortsættes nederst på side 4

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

man møde op om fredagen og vice versa, da
Personnyt
i Rønne Sogn
“holdene”
følges ad
rent stofmæssigt.
Har
du lyst til at delNyansættelse
tage, så meld dig til
I den ledige stilling som kirkegårdsassistent på Rønne Kirkegård har menighedsundertegnede:
rådet ansatFuglheim
Per Hansen, som tiltræder den 1. november 2011. Per er bornholmer
Anne-Lise
og har og
de sogneseneste år boet i København, men ønsker nu at vende hjem igen.
sygehusbyder
velkommen og håber på et godt samarbejde.
præst,ViTlf.
5691Per
3732

t

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Nadver

Af Gotfred
Larsen
Katrine Blinkenberg
En Af
nysognepræst
tendens de senesteindtages
årtier på mange forskellige
Et måltid kan
er, at der
er natmad i sengen, som
måder. Stående,
som
madpakke enkelte
på skovturen eller helt almindeligt:
konfirmander,
somMen prøv engang at oversiddende ved bordet.
ikke
blevdudøbt
veje: har
noglesom
faste ritualer, når du spiser?
børn,
så skal
Detmen
harsom
du helt
sikkert. Du står op om mordøbes
for konfirgenenforud
og spiser
din morgenmad osv. Det er det
mationen.
I årogvar
samme i går
detder
samme i morgen. Vi har alle
således
sammenseks
voreskonfirritualer, som vi lever af. Eller
mander,
der er
blev
døbt som lever af gentagelrettere: det
kroppen,
ved
en speciel og
sen: sove-spise-arbejde-hvile-sove-spise….
meget
festlig
Måske
har du dåbsflere ritualer i forbindelse med
gudstjeneste
maden? Nogle lørdag
steder er det fast, at man beder
den
5. marts.
bordbøn
inden maden. Andre steder, at det er
Enbestemt
af de unge
drenen
person,
der serverer, eller at der er
Var det
der ernoget
du
ge,
Mathias,
sat - Men
faste
pladserhar
vedvibordet.
ikke kun
meget over
stævne
sammen
medog tænkte
derhjemme,
ritualer
mad er forbundet.
Såsin
Damaris
Lau, inden dagen?
danmor,
er det
også i kirken.
- Ja, så
ensker
del gjorde
for Når
at høre,
hvordan et
de ritual,
vi gentager
alt det,jeg.
rivarersommerfugle
oplevede
denen
specielle
tualet siger,
gang til.Der
Hvad
det, der sker,i
maven,
mendøde
på enforgod
dåbsgudstjeneste,
når vi fejrer nadver?ogEr det
at Jesus
os
måde,Nej,sådet
deter gjorde
hvilke
tankeri en
de gjorde
og opstod
fjern fortid?
noget,
ikke
noget.
Det sønvar
sig
oglige
efter.
derfør
sker
nu. Ligesom
det vil
ske næste
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
en særlig dag.
dåben af Mathias?
- ...fra
Detside
var3 en god ople- - Og bagefter?
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
Du synes
storatglæde
diter
arbejde
vide, ved
at jeg
døbt.
deligt,
siger atdehave
samsom
kok
og
tjener?
stemmende,
og Det er jeg glad for.
Ja, for tilføjer:
mig er detDet
et herligt
arbejde.
det
- Hvorfor
er Også
det vigMathias
at
dække
et
bord
smukt
op
med
smukt
porcevar godt, at vi var tigt for dig?
læn, lys,
blomster
Det
- Jo, for så
er fortjener
det som
mange
sammen
om og
at servietter.
den
gode
mad.
Det
giver
en
god
stemning
og
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
befordrer
glæden.
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
Det ier kirken.
for restenDet
også-vigtigt,
når man spiser
Hos Gud?
alene
derhjemme.
Fællesskabet
omkring
er
bekræfter
ville jeg nok have - Ja, nemlig,måltidet
et
højdepunkt
på
dagen,
for
det
er
godt
at
spise
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
sammen.
den
her måde blev det forklarer, at de har talt
Det,mere
du fortæller
her,enJan,
jo en
delminder
om det,
og del
at
meget
festligt og
om
gudstjenesten,
og
især
om
nadveren.
Så
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder
på,disciple
så gør
dag. Det måltid Jesus holdt
med sine
jeg blev
nok. ikke liggende i
for snart 2000 år siden det
en fjern fortid. Jesus er hos
os helt
- Har
dunærværende
hørt noget
i den stadige tilbagevenden.
om kristendom i hjemJeg tænker tit, at det met?
er svært at få danskere
til at gå til alters. Vi er -generte
og lidt
Ja, jeg har
fået blufærmange
dige ved det. Man kan næsten
mærke
spidse
bibelhistorier, deisær
af
blikke i ryggen på vej opmor.
ad kirkegulvet.
Nogle
Men også morfar
tror, det kun er for de særligt
fromme,
det med
har betydet
meget
for
nadver. Andre bryder sig
ikke
om
at
mig. Jeg harudstille
altid
sig. Og det er sådan set kunne
ærgerligt,
når nu
Guds
mærke,
at troen
søn inviterer til spisning.
betød meget for ham.

En konfirmand døbes
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For der sker noget fantastisk oppe ved alteVarbedste
det svært
ret: der er plads til alle.-Din
venfor
ogdig,
din
Mathias,
at
sige
ja til
værste fjende. Deroppe bliver det helt klart,
at
–
for
som
enOgtrosbekendelsen?
vi erMathias
lige i Guds
øjne.
det bliver endnu mere
Eller
var
det
godt
at
få
slags
man sammen. Når vi spiser
klart, kontrakt,
fordi vi spiser
lov til? Det er ikke et
har
sluttet.bliver
For sådan
sammen,
vi sammenspist.
- Detsig
varsammen
fint at få
lov
kan
man udtryk!
vel ogsåMan
godtspiser
dårligt
i Gud
til.
Der
er
ligesom
opfatte
– og sådåbspagten?
er det måske lidt nemmere at holdeen
af
stor
tryghed
i det,
for
- hinanden?
Ja, det er etSågodt
hvisbildet er
længe
siden,
du sidst
det som
om,
man
lede.
Men
hvorfor
blev såatergive
gik til
alters,
så overvej
det en
chance
tror
lidt
mere
på
Gud.
Mathias
så ikke
næste gang
du erdøbt
til gudstjeneste.

- Har konfirmandunsom spæd?
- Det var nok et opgør dervisningen hjulpet
med automatikken i dig på vej?
dåben. Det skulle være - Ja, det er spændende
dækker
vi ogsånoget.
bordet at
i kirken
op med
høre depænt
historier,
og
ægte
og betyde
lys
og
blomster.
Og
det
er
nok
ikke
tilfældigt,
jeg
har
jo
fået
meget
Det var vigtigt, at det
at Jesusvære
netopMathias´
ved påskemåltidet
sammen
med
mere at vide
om livet
skulle
disciplene
sagde,
at
han
herefter
ville
huskes
og
om
kristendom
og
frie vilje og eget valg
ved
et
måltid.
hvad
trosbekendelsen
at blive døbt. Faktisk
var sidstetidligt
gang, de
spiste sammen, men
betyder.
talteDetMathias
disciplene
skulle
til
alle
tider
blive ved med at
om det. Han var ikke
Og
Damaris
spise
det
måltid
til
minde
om,
Jesus tilføjer:
gav sig
ret gammel, da han For os atbetyder
handselv
for
vor
skyld.
spurgte hvorfor han linger meget, mere det,
det erdøbt.
sandt nok.
er på en måde geniikkeJa, var
Det Det
end
deså store
og fine
alt
at
blive
husket
med
noget
livsvigtigt, og
viser vel, at han tidligt ord. Og
det er vigtigt,
somspekuleret
vi holder så
af, som et måltid.
har
enmeget
del at
være ægte i sin
på det.
adfærd.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Hverdagsmad

Vend det forsigtigt sammen. Sæt til side.
Børnekoret har haft en god
Tag dejen ud af køleskabet og placér den på
sæsonstart! Vi har medvirket ved
et
stykke bagepapir. Rul den så cirkulær som
nogle familiegudstjenester, og vi
muligt.
Læg æblestykkerne fint i ringe rundt
har haft en god
hyggetur
til Nexø
Af sognepræst
Katrine
Blinkenberg
på
dejen,
så hvert stykke lige overlapper det
kristne Skatecenter. Foran os ligger
næste.
Fold
kanterne om frugten. Bag den i ovflere os
familiegudstjenester,
’Giv
i dag vort daglige heriblandt
brød’- sådan siger
nen
i
30-35
minutter på 200 grader til den er
en hver
spaghettigudstjeneste;
menMens
vi maven
jeg
aften inde i mit hoved.
På
besøg
i
Skatecentret
lige
inden
efterårsferien.
sprød
og
gylden.
Lad den køle af, før du spiser.
skal også
henne
i december
ud om
at natmad.
måske
rumler
og be’r
sin egen bøn
og
kunne
synge
rent.
Det er gratisServeres
at være med.
Spis
evt.
kagen
som
morgenmad.
med
»gå daglige
Lucia« ibrød
forskellige
Det
betyderforeninger
selvfølgeligsamt
mereholde
end
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
cremefraiche
eller
yoghurt
naturel.
enstykke
julematiné.
LigeDet
nu betyder
er vi 13 den
piger,
men der
et
tørt toast.
kærlighed,
er lever
pladsaftilhver
fleredag.
– også
drenge!
Du brød
kan nå
at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
vi
Og det
levende
– Jekomme
hvis du også
melder
megetgiv
snart.
sus.
Menmed,
det betyder
heltdig
konkret:
os 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal
være
mellem
9 og Mad
15 år,kan
kunne
læse
mad,
så vi
ikke
skal sulte.
være
slow-

– det daglige brød

food eller fastfood, og jeg er glad for begge dele,
bare det er sundt. Her er en sund kage. Det er
tid til vinteræblerne. I år har mine æbletræer
svigtet, frugt har der næsten ikke været noget
DEmen
NIøkoæbler
LÆSNINGER
af,
fra supermarkedet eller en af
Som mange
i tidligere
skal kirkens
kantori
øens
småårboder
går også
an. deltage i den
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
Æblegalette
a lá
finder sted søndag
denHøjsangen
17. december kl. 19.30.
Dej: 2,5 dl blendet havregryn, 1 ¼ dl rugmel,
1JULEMATINÉER
spskf. birkes, et nip havsalt, 1 ¼ dl kokosolie
(meget
kold),
2 spskf.
½ dl isvand.
Man kan
glæder
sig tilahornsirup,
i alt seks matinéer
i år - korte koncerter
Fyld:
3 æbler,
2 spskf.De
ahornsirup,
spskf.
med
levende
belysning.
finder sted2hver
dag fra mandag den
rugmel,
½ vaniljestang,
skal af en
økologisk
18. til lørdag
den 23. december,
begynder
kl.ci16.00 og varer ca. en
tron,
½ tskf.
kanel
1 spskf.
frisk
eller ½ programmet ser
halv time.
I år
består
de ikke
kuntimian
af orgelmusik:
tskf.
tørret
sådan
ud: (valgfrit).
Put havregryn i foodprocessoren, og blend
indtil
de den
er som
mel. Tilsæt rugmel,
birkes og
Mandag
18. december:
Kevin Duggan,
orgel
havsalt
til det er blandet.
koTirsdag og
denblend
19. december:
KirkensTilsæt
børnekor
kosolie
blend
igen til konsistensen
er som
Onsdagog
den
20. december:
Kevin Duggan,
klaver og orgel
sand.
Tilsæt
og lad processoren
køre,
Torsdag
denahornsirup
21. december:
Poul Lykke Nielsen
mens du tilsætter vand en skefuld
ad gangen,
til orgel
og Kevin
Duggan,
dejen
hænger
sammen.
Ligeså snart
den hænger
Fredag
den 22.
december:
Bornholmske
Musikamatørers Kor
sammen,
skal23.
blenderen
stoppes.
Lørdag den
december:
Kevin Duggan, orgel
Hæld dejen i en plastpose og ælt, til den netop
hænger sammen. Rul dejen ud som en cirkel,
2007
pak
i film
køleskabet 30 min.
Der den
bliver
nokog
ensæt
deli lørdagsmatinéer
i løbet af foråret – kig på
Fjern kernehuset
frafor
æblerne
og skær dem
plakaterne
og i avisen
mere oplysning.
Planer er også i gang
ifor
tynde
både. Læg sommerkoncertprogram,
bådene i en skål med mel,
en spændende
og forhåbentligt ahornsirup,
vanilje, kanel, citronskal og timian.
endnu en orgelfestival!
Kevin Duggan

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT
Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
Entre.
Overskud går til bl.a.
Juleaften i Sagahuset.

Julekoncert
i Sct. Nicolai Kirke
onsdag den 13. december
kl. 19.30
med Kurt Ravn,
sopran Signe Asmussen,
Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver og orgel,
Birgitte Lindum på obo og
Mikael Frank Møller på
trompet.
Entré.

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
2011
Nr. 4. 2006
Side115
Side

Kommende
arrangementer

Velkommen
Adventsfest
til
nyt blad

Torsdag den 24. november kl. 19.30 er der ad-

Velkommen
til et nyt kirkeblad.
ventsfest i Præstegaardsladen.
Vi Det
får besøg af
ersognets
med glæde
at
vi
nu
kan
præsentidligere sognepræst og provst, Hans
tere
en ny udgave
af Sct.
Vestergaard
Jensen, som
nu erNicolai
sognepræst på
kirkes
kvartalsblad.
Jegindø
Vi
håber
det vil
vilHans
bliveVestergaard
modtagetJensen
godt og
Blandt
andet
bebrugt
flittigt.
Temaet
for
dette
nummer
er
rette om sit spændende liv som sømandspræst
”dåb”,
og
handler
derfor
på
en
måde
også
bl.a. i Hongkong og Singapore.
omAlle
at være
velkommen. Velkommen i kirer velkomne.
ken.Entré
Dåben
indgangen
incl.er
kaffebord:
20.00tilkr.kirken, til det
kristne fællesskab. Derfor stod i gammel
tid døbefonten ved indgangsdøren til kirJul Hvert
for børn
i Skt.viNicolai
Kirke
ken.
år byder
i Sct. Nicolai
kirke
Hver jul foregår
der forskelligt
forogbørnene
velkommen
til ca.100
børn, unge
voksnei
kirken
her i sig
Rønne.
der
lader
døbe. Johannes Johansen
Mandag
dec. således:
holder vi jul for vugskrev
i 2001den
i en12.
salme
gestuer”Vi
og dagplejen
samt
for børnehakommer tilkl.10.00
din kirke,
Gud,
vebørnene
kl.11.00.
og finder
døren åben,
Tirsdag
den 13.
dec.aldrig
er indskolingsklasserne
det navn
bliver
slettet ud
(bh.kl.-2.kl.)
fra Rønne
sogns skoler inviteret til
vi fik hos
dig i dåben.”
at komme. ØstreD
skole
Privatskolen
er inviEN Dog
ANSKE
SALMEBOG
478
teret
kl.10.00,
Søndermarksskolen
og ÅvangsNavnet
vi fik
i dåben var ”Guds
barn”.

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Hvis man
harbetyder
lyst til at at
være
Det
vi med
altidsom
er famivellie er derkomne
også en ianden
mulighed.
kirken. På de følgende
Søndag
denkan
11. du
dec.læse
kl.10.30
er dernogle
famisider
om, hvad
liegudstjeneste
med
Luciaoptog
ved
kirkens
af dem som selv er blevet døbt
børne- og
ungdomskor.
medvirker
eller
har fået Derudover
et barn døbt
i Sct.
minikonfirmander
fra
Åvangsskolen.
Nicolai kirke, har tænkt i den forLørdag den 24. dec. kl. 12.00 er der familiejubindelse.
legudstjeneste.
Børn
vokser til
ogbørn
medogdem
også antallet af
Velkommen
voksne!

tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
i Sagahuset
i Juleaften
sommerferien
tilbyder de kirkelige foreninger
mange
forskellige
lejroplevelser.
Velkommen
til julefest.
Traditionen
tro samles
Læs
mere
omfeststemte
det i bladet
en stor
flok
mennesker i alle aldre
Ikke
steder i iSagahuset.
verden har
og
igen
i åralle
til julefest
Alle børn
er inviteunge
lige godt.
er det også
værd
ret. I det
år satser
vi på Derfor
den traditionelle
julemad.
atDen
omtale
Nicolai
nye missionsblev Sct.
nemlig
megetKirkes
utraditionel
sidste år
projekt
på side
7, der
drejer sigdanse
om hjælp
til
p.g.a. sne!
Vi skal
selvfølgelig
om juleHIV-smittede
i Tanzania.
træet og syngebørn
de kendte
julesalmer. Juleman-

den plejer ikke at have problemer med sne,
Velkommen i kirken.
så mon ikke han kigger forbi med en gave til
Velkommen til at modtage og velkomalle?
men til at give.
Julefesten begynder kl. 18.00 og slutter kl.
Peter
Hauge
21.45. Har
du lyst
til atMadsen
deltage så meld dig til
skolen er inviteret kl.11.00.
ved at ringe til kirkens kontor (tlf.5695 3695)
Forældre, bedsteforældre og kl.
andre
interes8.30-9.30
samt tirsdag
ogogså
tors- brug
Sognemedhjælper
Mossin, feVi har
for hjælpere tilSara
at afvikle
Sct.erNicolai-Nyt
serede,
også velkomne til at være
med
disse
dag
kl.
17-18.
5695
0085,
saram@mail.dk
udgives 4. gange årligt af menigsten på en god måde. Har du lyst til at give en
dage.
på
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes
hjælpende hånd så kontakt én af kirkens præsygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691 3839.
Rønne.
ster
eller
henvend
dig på kirkekontoret.
Man.,
tirs.
og
ons.
kl.
13-14.
hjemKirketjener:
Christian Møller, tlf.
Ansvarhavende redaktør:
Peter
Hauge
Madsen
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
Peter Hauge Madsen.
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Menighedsrådets formand:
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
Søens
Folk
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695
2185,
erna.h@get2net.dk
2. søndag i advent,
den
4. december
kl. 15.00,
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
er der i Skt.
Kirke gudstjeneste
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. Nicolai
Kirkegårdens
kontor: Sdr.for
Allé”SøKassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften. ens Folk”, hvor
tro5695
vil 3875.
mindes
22,vitlf.sædvanen
5695 3895, fax
Kirkegårdsleder
Lars-JepårElleby,
omkomne på havet
i det forgangne
og alle
Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist og leder afårene.
ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
stræde 11, 5695 3195, fax 5691
kor: Kevin Duggan, 5695Efter
3495,gudstjenesten
fax Hjemmeside:
førerronnekirkegaard.dk
vi så kirkens skib,
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
5695 4095. Organistassistent
Åbent
hverdage
kl. 9-12 og 13.30Thetis, i procession til BornholmerFærgens
Tertirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica Vestervig.
15
undtagen
lørdag.
minal, hvor skibet så vil stå indtil helligtrekonPeter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen,
ger ogprivat
samle penge ind til sognets julehjælp.
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.4.2005
2011
Side
Side26

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

Alle er velkomne til at være med. Mange
foreninger bakker hvert år op om denne højtidelige eftermiddag, hvilket er med til at gøre
traditionen smuk og meningsfyldt.

Helligtrekonger
Hør om kongerne og syng om den dejlige himmelblå!
Om aftenen torsdag den 5. januar begynder
vi, sædvanen tro, Helligtrekongervandringen
fra Bornholms Museum i Skt. Mortens Gade.
Vi mødes klokken 18.30, hører historien om
kongerne og kirkens kor synge, inden vi danner fakkeltog og går mod kirken. Hvis du ikke
har mod på at gå i optoget så vær i kirken ved
19-tiden, så er alle på plads og klar til korsang
og andagt, når fakkeltoget når kirken. Vi glæder os!

Evangelisk Alliance Bedeuge 2012
Tir. den 10. - søn.d.15. januar.
En uge hvor kristne over hele jorden samles
til bøn.
I Rønne sker det på følgende steder kl.19.30:
Tirsdag den 10.:
Missionskirken. Indleder: Jørgen Bloch
Onsdag den 11.:
Baptistkirken. Jens Kaltoft
Torsdag den 12. kl. 14.30:
Luthersk Missionsforening.
Lone Møller-Hansen
Fredag den 13.:
Ungdomsaften.
Lørdag den 14.:
Metodist kirken. Benny Mikkelsen
Søndag den 15:
Skt. Nicolai kirke. Klaus Hønnicke

Sogneaftner
I det nye år fortsætter vi rækken af sogneaftner under overskriften: ”Hvorfor synger vi så
meget”, og vi vil igen dukke ned i vores salmeskat.
Torsdag den 12. januar vil Peter Hauge Mad-

sen fortælle om salmedigteren Ingemann og
vælge salmer af ham, som vi skal synge.
Torsdag den 16. februar vil Gotfred Larsen
udvælge salmer af Grundtvig, som vi skal synge og høre lidt om.
Begge aftner er i Præstegaardsladen. Vi begynder kl. 19.30, og det koster 20,- kr. for kaffe
og at være med,
Alle er meget velkomne, og vi håber, at mange har lyst til at være med til at synge.

Diakoniens dag den 5. februar
Det er diakoniens dag søndag den 5. februar. I
flere sogne rundt omkring i landet er det ved at
være tradition at markere diakoniens dag den
første søndag i februar. Diakoni betyder tjeneste – at vi som medmennesker skal være der for
hinanden, og det diakonale arbejde er derfor et
vigtigt arbejde i et menigheds liv.
Derfor inviterer Skt. Nicolai kirke også til
diakoniens dag. Det gør vi ved at indbyde til
kirkefrokost efter højmessen kl. 10.30 i Præstegaardsladen, hvor vi vil synliggøre vigtigheden af diakoni og fortælle om sognets diakonale arbejde.
Kl. 14 - 16 i Skt. Nicolai Kirke indbyder vi til
’livsfortællinger’ i kirken. Her har vi indbudt
forskellige tiltag og de sociale arbejder og organisationer rundt om i sognet, som gør en forskel i menneskers liv.
Kirken vil blive opdelt i stationer, hvor hver
station vil skabe rammen om en livsfortælling,
fortalt af en person, hvis liv har budt på særlige
udfordringer. Små og store fortællinger, om at
give og modtage, om at bære og blive båret, om
at miste og finde, om at kæmpe og vinde.
Der vil også komme en historievæg, der kan
fyldes ud med egne livsfortællinger fra eftermiddagens gæster.
Livsfortællingerne indledes og afsluttes af en
andagt, men ellers bliver dagen flydende med
tid og plads til samtale og eftertanke.
Efterfølgende er der stående kaffe og kage i
våbenhuset.
På gensyn til diakoniens dag!

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Datoer for spaghettigudstjenester
Der bliver ingen spaghettigudstjeneste i december måned!
Så næste spaghettigudstjeneste bliver fredag
den 6. januar kl. 17.00.
På gensyn
Matilde Nordahl Svendsen

Bibelens persongalleri
I det nye år fortsætter vi med at rette fokus på
nogle af personerne i Bibelens store persongalleri.
David, Paulus og Maria står for tur. Studiegruppen mødes i Sognegården Rønne Nord,
Åvej 2, på følgende datoer: Den 16. jan., den
6. febr. og den 12. marts. Vi begynder kl.18.30
med fælles spisning og slutter kl. 21.00. Prisen for mad og kaffe er 40 kr., men ellers er
det gratis at deltage, og alle er velkomne, også
selv om man ikke spiser med. Tilmelding til
spisning sker til Peter Hauge Madsen senest
fire dage før arrangementet.

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 40 kr. pr. pers. Tilmelding
til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85 eller i Kirkens
Dagligstue.

12. jan.: 	Vi synger bornholmske sange og hører en bornholmsk fortælling eller to
– ved Poul Lykke Nielsen
19. jan.: 	Spisning kl.13.00. Underholdning ved
Karenbodil
26. jan.: 	Vi får besøg af Gotfred Larsen, der vil
fortælle og vise billder fra kirken, der
er en billedbibel
2. feb.: 	Sinikka Kangas Larsen fortæller om
ældreomsorg m.m.
9. feb.: 	Bedemand Peter Lund fortæller om
sit fag og lidt om min sidste vilje.
16. feb.: 	Spisning kl.13.00. Dagligstuemester
ved Aase Svendsen
23. feb.: 	Sangeftermiddag med Inga Olsen
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

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 inget
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 10. jan.2012.

1. dec.: 	”Jeg glæder mig i denne tid” ved Inge
Lorentzen
8. dec.: Julens sange og julens glæder.
15. dec.: kl.13.00 Julehygge med spisning.
Herefter holder Kirkens Dagligstue juleferie til
den 12. jan.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2011
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TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte: Inger Aakerman,
tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

Vi mødes hver tirsdag til og med den 20. marts.
Næste hold begynder den 10. april 2012.
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde jer hos sognemedhjælden samme dåb: du
per Karenbodil Madsen – så vidt muligt inden
tilhører herefter den
den 22. dec. Af
Tlf.Anders
5695 0085
Mail: karenbodil@ korsfæstede Herre Kristus.
Carlsson
sctnico.dk
Man siger, at det nyfødte barn ingenting
Dåben går mindst et par tusin-

Dåb betyder at neddyppe

de år tilbage. Jesus blev døbt af
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Småbørnssang
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
1	Småbørnssang
er for
dagpleje-/vugham
ved floden, og
hanbørn
togi dem
med ud i
gestuealderen
sammen
med
forældrei
vandet og lod dem døbe ved deres
neddykning
eller At
bedsteforældre.
vandet.
døbe betyder simpelthen: "at ned2	Vi synger salmer og børnesange. Laver fagdyppe".
ter, danser
eller spiller
til. Viat
hører en fortælMen
Johannes
forlangte,
ling fra bibelen.
Vi hører liv
musik.
de angrede
deres tidligere
og
at ville leve ander3	lovede
Der er småbørnssang
den 2. tirsdag i hver
ledes
efterkl.16.00.
dåben.DeDet
vargange er den 13.
måned
næste
altså
en 10.
bodsdåb.
Ogfeb..
dåben
dec.,
jan. og 14.
blev
et billede: det
var
4	Småbørnssang
varer
ca.som
30 min. Derefter serom veres
dén,lidtder
skulle
døbes,
frugt
og vand.
druknede
- og så kom
deriet
helt
5	Småbørnssang
foregår
Skt.
Nicolai Kirke i
nytRønne.
menneske op af floden. Den
gamle,
gik ud
i floden,
6 Det der
er gratis
at være
med.var død og
dén,
der
kom
op
af
floden,
7	Tag sutsko, gymnastiksko
el. lign. på til småvar børnssang.
som født på ny. De kristne
så senest
dåbendagen
som en
8	overtog
Tilmelding
før kl.12.00 til sogindvielse.
Men
der
skete
dét,Madsen, tlf. 5695
nemedhjælper Karenbodil
at man
begyndte at døbe små
00 85, mail: karenbodil@sctnico.dk.
børn. Og det gav en helt anden mening. For
af børnene kan man jo ikke forlange et løfte
om, at de vil leve anderledes, end de før har
levet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
sådan kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
omkranse af forældres og andres kærlighed
og omsorg.
Men ved at døbe børnene understreger
man, at det ikke er et spørgsmål om menneskets holdning, meninger eller vilje - men at
det tilsagn, der gives ved dåben, er det afgørende: at den almægtige Gud har antaget dig
til sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
opfylde nogen betingelser.
Så når et lille barn holdes over dåben, spørges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? hvad ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med

kan - men det kan én ting: det kan være
elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
er omgivet af kærlighed og arme, der vil
bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
Hvis
i 3. -6.ogkl…..
detHej!
udvikler
sigdu
og går
kan handle
forstå sådan
er
dåben
altså
et
udtryk
for
den
kærlig….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai
hed,
der
kommer
før
alt
andet.
Kirkes yngste klub).
Det
er
begyndelsen.
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i
Slutningen
er 2.allerede i
sognegården Rønne
Nord, Åvej
begyndelsen,
er
detog blevet
I SNYK hører og taler vi om Gud
laver
sagt.
For
døden
er
givet
som et
forskellige sjove aktiviteter.
livsvilkår,
før livet
sig
Der er SNYK
hver mandag
til ogfolder
med den
ud.
Vi
lever
på
tilintetgørelsens
19. dec. før jul. Efter jul begynder vi igen
vilkår.
Men netop i dåben siges
mandag den
9. jan.
der
noget
en anden
slutning,
der
Har du lyst til om
at være
med, kan
du bare
allerede
er
i
begyndelsen.
Ligesom
komme en mandag eller kontakte sognekærlighedens lys var det første ved
medhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.:5695
skabelsen, sådan er kærlighe0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk
dens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Rønne
Teenklub
Luther fremhæver
dåbsløftet om at drive
synden
ud er
ogfor
slådig,
dender
gamle
Adam ud - slå
Teenklub
går i 6.-9.kl.
arvesynden
ud. foregår som regel onsdag afTeenklubben
Både
Grundtvig
ten
kl. 19.00
til 21.00.og Luther siger først
nogetEnom,
hvad
dåben
er - teen-træf,
og først efter
gang imellem
er der
hvor dét
vi
behandler
de
barnedåben.
Her
ligger
formødes med teenagere andre steder fraenøen.
skel
til den moderne dåbsopfattelse, der først
Det kan være en anden aften end onsdag.
siger noget om, hvad det vil sige at være et
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtbarn - og efter dét taler om barnedåben.
mannsvej 42 (Indre Missions Hus) og i lokaDer er en indre spænding i den danske,
lerne i Sognegården Rønne Nord på Åvej 2.
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
er der teenklub
sidste gang
søgerI dec.
at fastholde
spændingen,
derden
har14.at
dec..
Vi
begynder
igen
den
11.
jan.
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
Hardet
du også
lyst tilafatos.
være
du henkræver
Dermed
måkan
derfor
også
vende
dig
til:
snakkes om skyld og ikke kun om "det lille1	Christian
Hansen,
christianwh@
bitte
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Skt. Nicolai kantoris
turné til England
Af organist Kevin Duggan

Fredag den 2. september samledes 11 forventningsfulde korister under uret i Kastrup lufthavn – alle havde samme dag rejst med færge
eller fly fra Bornholm, undtagen to som nu bor
på Sydfyn. Så fløj vi med Easyjet til Londons
travle Gatwick lufthavn.
Vi havde besluttet os til at leje en minibus,
så vi kunne være samlet i en gruppe, og Stuart Goodale og jeg delte kørslen. Vi bevægede
os langsomt igennem den propfyldte M.25, og
det var en lettelse 3 timer senere at nå frem til
den lille cathedralby der ligger ved Mendipbakkerne i Somerset, opkaldt efter sine brønde
-”Wells”. Overnatningen under vores ophold
fandt sted i et rigtig dejligt hus vi havde lejet i
Vicars Close, som er fra det 13. årh. og Europas
ældste beboede gade.
Om lørdagen havde vi en friformiddag til
hygge og lidt sightseeing i Wells, så var det for
alvor om eftermiddagen, hvor vi kørte til byen
Frome og øvede i en skolesal med 12 engelske
sangere som havde øvet programmet i forvejen. Alle var spændte på, hvordan det hele ville
fungere, men øvelsen gik forbavsende godt og
vi var i godt humør da vi gik til en lækker ”afternoon tea” hos Ann Burgess, som er organist
ved Christ Church i Frome.
Kirken var rammen for en aftenkoncert med
Ursula Bambuch og mig selv, plus en kantoriindsats. Publikummet var meget lille – de fleste
var andre sangere! Men det var en god oplevelse alligevel. Bagefter spiste vi allesammen
i en gamle vandmølle som er lavet om til en
restaurant, før turen gik til Wells, og en lille kig
på byens særprægede natteliv!
Søndag den 3. september kørte vi til den historiske romerske badeby Bath, hvor vi overværede sidste del af højmessen i klosterkirken
og gik rundt i byen. Så forsatte vi til den hyg-

gelige lille by Bradford-on-Avon, hvor vi skulle
synge Choral Evensong. Kirken er smuk, men
pudsigt nok var den ikke så let at synge i som
skolen dagen før. Vi mødte organisten David
Coram som kæmpede med et nedslidt orgel og med min svære musik! Der kom en rimelig stor menighed, og bagefter var vi klar til en
skøn tur langs Kennet & Avon-kanalen til den
hyggelige Cross Guns pub i Avoncliffe. Problemet var – det regnede en masse! Men med god
mad og hjemmebryggede øl kom stemningen
op på dupperne igen.
Turnéens højdepunkt var nok om mandagen, da vi sang Choral Evensong i den smukke
Wells Cathedral.
Det skal måske nævnes her at sådan en gudstjeneste (den er ikke en koncert!) foregår hver
eneste dag i engelske domkirker, næsten altid
med et kor. Der bliver sunget korsvar, dagens
davidssalme, Magnificat & Nunc Dimittis (Maria og Simeons lovsange) og sunget en motet.
Desuden er der læsninger fra det gamle og det
nye testamente, plus fribøn og velsignelse. Prædiken kommer generelt kun om søndagen og
andre helligdage. Bænkene i domkirkernes kor
er altid på tværs, så koret er delt i to afdelinger,
og davidssalmer er sunget som vekselsang.
Det udvidede kantori sang responses af William Smith, Magnificat & Nunc Dimittis af mig
selv (skrevet i år) og som motet Buxtehudes
”Der Herr ist mit mir” - det hele blev også sunget til Choral Evensong i Rønne i august. Koret
og organisten gav sit allerbedste og der var en
rigtig inspirerende stemning.
Vi var alle sammen glade efter denne fantastiske oplevelse, som blev vel modtaget af
myndighederne i Wells.
De har inviteret os til at synge der igen i
fremtiden – det glæder vi os til!
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Fra mørke til lys!
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Det er overskriften på det undervisningsmateriale, som er udarbejdet til brug for årets salmesangsprojekt.
(Børne- & Ungdomskoret har medvirket ved
at indsynge en øve-cd til brug for de deltagende klasser.)
I skrivende stund går vi den mørke tid i
møde. Nattens faldne dug bliver til rim og må
skrabes af bilruderne. Kulden er kommet. Men
samtidig ved vi, at der ikke er længe til advent
– tiden, hvori lyset fordriver mørket. I korarbejdet er vi allerede begyndt at arbejde med Luciaoptog og julesange.
Den kommende tid afspejler jordens skabelse. Sagt med et salmevers af Johs. Johansen:
Det første lys er Ordet, talt af Gud, det skabte liv,
hvor alt var øde, med fuglesang, med blomster, der
sprang ud, med glæde over markens grøde. (DDS 87)
Fuglesang! Til stor overraskelse hørte vi fuglesang hin vinterdag, hvor vi for 6 år flyttede
til Rønne! Men når fuglene synger selv i den
mørke tid, hvor meget skal vi mennesker da
ikke gøre det? Der er da grund til glæde, når
der tændes et lys i mørket. Det gælder også på
det åndelig plan.

Ordet – stavet med ”stort O”, dvs, Kristus –
er verdens lys. Det er det, vi fejrer advent og
jul for.
Derfor synger de to kor, Spirekoret og Ungdomskoret, ikke mindst i den mørke tid på året.
Der vil nu være en meget travl periode med
spaghetti-gudstjeneste, familiegudstjenester,
Lucia-optog og koncertdeltagelse. Fuglesang,
javel, men altså også korsang!
Der er glædeligvis kommet flere i Spirekoret
igen. Begge kor har nu 14-15 medlemmer. Men
der er brug for flere, især i Ungdomskoret. Derfor en kraftig opfordring til at søge optagelse
nu og til at tilskynde børn/unge fra 9-14 til at
komme med nu. Så kan man nå at blive rustet
til de opgaver og oplevelser, som kalder sang
og glæde frem i årets mørke tid.
Det første lys er kommet. Kom og vær med
at at bringe det videre!
Se kirkens hjemmeside www.sctnico.dk eller
ring til undertegnede korleder på organisternes
telefon 5695 3495. Man kan også blot møde op
på korenes øvedage (se dette blad).
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De Ni Læsninger

Søndag den 18. december kl. 16.30
En stemningsfuld og intim musikgudstjeneste, hvori kirkens kantori og børnekor medvirker.
Alle deltager i en række fællessalmer, og korene synger Christmas Carols plus bl.a. Mozarts Missa Brevis.
Der bliver også læsninger fra forskellige menighedsmedlemmer.

Julematinékoncerter
Disse hyggelige koncerter er en vigtig del af
jul i Skt. Nicolai Kirke. I år skal der være syv
- mere end nogensinde! De starter kl. 16.00
og varer ca. en halv time. Kirken bliver halvmørk, og der bliver levende belysning. Adgang er gratis, men der bliver i år kollekt for
velgørende formål.
Tors. 15. dec.	Bornholmske Musikamatørers Kor
Fre. 16. dec.	Ursula Bambuch, sang
& Kevin Duggan - orgel
Lør. 17. dec.	Trine Dahl, tværfløjte; Laila
Knudsen, bratsch & Bodil
Westergaard, klaver
Man. 19.
Tirs. 20.

Ons. 21.
Tors. 22.
Fre. 23.
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Per Nielsen
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Normalpris kr. 175,-. Medlemmer af Klub Tidende kan købe billetter til kr. 145,i Bornholms Tidendes ekspedition i Nørregade, Rønne fra fredag den 21.
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Julekoncert

oktober kl. 8.00. Billetter kan også reserveres på telefon 5690 3000 fra samme

tidspunkt.kr.
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175,
. Medlemmer
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med Bornholmske
Musikamatørers Kor
melodier.

Publikum i Skt. Nicolai Kirke er garanteret en hyggelig og stemningsfuld aften,
Per Nielsen, der til daglig er trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester, blæser
når Per Nielsen på sit charmerende sønderjyske uformelt præsenterer julens
for 8. år i træk julen ind og det er efterhånden blevet en tradition for Per
melodier.
Nielsens store trofaste publikum at fylde bænkene til sidste plads i kirkerne

Lørdag den 10. december kl. 16.00

rundt omkring i det ganske land. Med sig til julekoncerterne har Per Nielsen

Perstjerneviolinisten
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er trompetist
Sønderjyllands
Symfoniorkester,
Alexandru
Radu, somi nu
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publikumblæser
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harpianist
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fra koncerten
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til
desuden
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Mads Granum,
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Nicolai
Tjenestens
juleaften
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Som i tidligere år laver BMK en festlig julekoncert i Skt. Nicolai Kirke. Denne gang er
dec.	Wenke Möbus & Titiaan van
programmet meget varieret.
Gilse, klaver
Vi starter med adventsmusik – hvis man skal
være helt rigtig starter julen den 25. dec.!
dec.	Hans Askou, violin; FlemDer bliver to satser af den gamle latinske salming Berg, cello
øvrige humanitære formål på Bornholm.
me ”Veni Emmanuel” og en sats fra Händels
& Hattie Andersen, klaver
Overskuddet fra koncerten går primært til
”Messias”.
Skt. Nicolai
Tjenestens juleaften for
ensomme samt i øvrigt i fuldt omfang til
dec. Poul Lykke Nielsen, orgel
Så
kommer
kirkelige tekster i to meget forøvrige humanitære formål på Bornholm.
skellige stilarter – spirituals og georgisk foldec. Kevin Duggan, orgel
kemusik.
Koncerten slutter af med Christmas Carols
dec. Kevin Duggan, orgel
fra Böhmen, Norge og England.
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Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Velkommen til:

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Yderligere oplysninger:
www.lm-roenne.dk
eller formand: Jens Chr. Hansen,
tlf. 5695 1868.

Onsdag den 25. januar kl. 14.30
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Programmetde
er endnu
ikke her.
fastlagt
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Evangelisk luthersk
KFUM og KFUK
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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
27. november (1. søndag i advent)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen
December
4. december (2. søndag i advent)
10.30: 	Matilde Nordahl Svendsen (Kirkekaffe)
15.00: 	Gotfred Larsen (Søens
Folk)
11. december (3. søndag i advent)
10.30: 	Peter Hauge Madsen,
familiegudstjeneste
16.30: 	Katrine Blinkenberg
og Kristoffer Nielsen,
temagudstjeneste om
”Engle”
18. december (4. søndag i advent)
10.30: 	Katrine Blinkenberg
15.00: 	Andagt på torvet ved
Gotfred Larsen
16.30: 	Ni læsninger ved Matilde Nordahl Svendsen
24. december (Juleaften)
12.00: 	Matilde Nordahl Svendsen
Jule-familiegudstjeneste
14.00: Katrine Blinkenberg
15.15: Peter Hauge Madsen
16.30: Gotfred Larsen
25. december (Juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen
26. december (2. juledag)
10.30: Katrine Blinkenberg
31. december
16.30: Gotfred Larsen
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Januar
1. januar (Nytårsdag)
10.30: 	Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
5. januar (Helligtrekongers aften)
18.30: 	Procession fra museet til
kirken og i forlængelse
deraf musikgudstjeneste.
8. januar (1. s. e. h. 3 k.)
09.00: Gotfred Larsen
10.30: Matilde Nordahl Svendsen
15. januar (2. s. e. h. 3 k.)
10.30: Katrine Blinkenberg
19.30: 	Peter Hauge Madsen
		Gudstjeneste i forbindelse med Evangelisk
Alliances Bedeuge
22. januar (3. s. e. h. 3 k.)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.30: 	Matilde Nordahl Svendsen

29. januar
(Sidste søndag efter h. 3. k)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
Februar
5. februar (Septuagesima søndag)
10.30: 	Peter Hauge Madsen
(Kirkefrokost)
14.00: 	Matilde Nordahl Svendsen, temagudstjeneste
om ”Diakoni”
12. februar (Seksagesima søndag)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
19. februar (fastelavns søndag)
09.00: 	Matilde Nordahl Svendsen
10.30: Gotfred Larsen
26. februar (1. søndag i fasten)
09.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen

NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 7. Deadline: fredag den 20. januar.
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer
Tid

Sted

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

Dag

Dato

Emne:

Man

21. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Man

21. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Ons

23. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Ons

23. nov 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

24. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Tor

24. nov 19.30

Præstegaardsladen

Adventsfest m/sognepræst Hans Vestergaard Jensen

Søn

27. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert m/Per Nielsen

Lør

10. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Bornholmske musikamatørers Kor: Julekoncert

Man

12. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer, dagplejere og børnehaver

Tir

13. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Tir

13. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

15. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematineerne starter, se mere i bladet

Lør

24. dec

18.00

Sagahuset

Juleaften i Sagahuset

Tor

5. jan

18.30

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongers aften. Optog fra Bornholms Museum

Tir

10. jan		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter nyt hold

Tir

10. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

12. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Peter Hauge Madsen

Man

15. jan

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Man

6. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Tir

14. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tors

16. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Gotfred Larsen

Salmesangsprojekt: Afsluttende fællessang

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Hver mandag kl. 10.30.
Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00. Den 28. dec. med champagne (Nytårsgudstjeneste).
Juleaftensdag kl. 11.00 julegudstjeneste.
Slottet:
Onsdag den 7/12, 11/1, 8/2, alle dage kl. 11.00 samt 24/12 kl. 10.30.
Hospitalet: 1/12, 23/12, 11/1 og 15/2 alle gange kl. 14.30 – skiftevis på MKO og F1.
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Eftertanker
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Engang rejste en mand ud
for at finde et sted på jorden, hvor mennesker var
virkelig lykkelige. Det var
en svær opgave. Så hørte
han rygter om en storby,
hvor mennesker var virkelig lykkelige. Han skyndte
sig af sted og kom endelig
til byens port. Han spurgte,
om det virkelig var sandt,
at der i denne by var et sted, hvor der boede
lykkelige mennesker. Ja, blev der svaret. Han
skulle blot gå ned ad den og den gade, så ville
der være et skilt, hvorpå der stod ”Lykkens
hus”.
Men, han fik også at vide, at ville han ind
dér, måtte han først henvende sig i huset overfor. Her hang et skilt, hvorpå der stod ”Sorgens
hus”.
Manden skyndte sig af sted. Fandt husene
og med bankende hjerte meldte han sin ankomst i ”Sorgens hus”. Her blev han venligt
modtaget og vist ind i en meget stor, aflang
sal, med et meget langt bord. På bordet var
den dejligste mad. Det bugnede af mad. Der
var intet at klage over. Men på hver side af
bordet sad kun tynde, blege og forsultne mennesker. ”Jamen kan de da ikke spise noget?”,
spurgte manden. ”Jo, det kan de”, blev der

svaret, ”men hos os er der, som du ved, totalt forbud mod at spise med hænderne. Man
skal selvfølgelig spise med pinde. Enhver, der
kommer her i huset, får udleveret et par spisepinde”, og så viste han et par frem. Man da
manden så, at de spisepinde var ganske tynde
og over en meter lange, forstod han, at med
så lange pinde, var det ganske umuligt at få
maden op til munden.
Så fik manden lov til at gå over på den anden side af vejen, til ”Lykkens hus”. Her blev
han også taget godt imod og vist ind. Her var
der også en meget lang sal med et meget langt
bord. Og også her bugnede det med den lækreste mad, man kunne drømme om. På hver
side af det lange bord sad en masse mennesker,
men menneskene i ”Lykkens hus” så tykke og
glade, mætte og lykkelige ud. Det mærkelige
var bare, at her lå der også lange spisepinde på
over en meter, som ovre i ”Sorgens hus”. ”Jamen hvordan kan de klare det her?”, spurgte
manden undrende. ”Jo”, svarede man ham.
Her har de fundet ud af, at man kan bruge de
lange spisepinde til at bringe maden op til de
andres munde, til dem der sidder overfor. På
den måde får alle mad”. Manden smilede. Han
havde mødt nogle mennesker, der havde fundet ud af, at være virkelig lykkelige.
(Fra ”Fortællinger om Gud og hvermand” af Jakob Rønnow.).

