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Sikken voldsom trængsel og alarm
Af sognepræst Peter Hauge Madsen
Julen står for døren med al dens lys, glæde,
glimmer … og måske stress! Derfor vil dette
kirkeblads indhold være en påmindelse til os
alle om, at geare ned og søge stilheden, freden
og roen midt i juletravlheden. Det tror jeg
kan betale sig. Og et godt sted at begynde er
i kirken. ”Som en helle midt i larmen står det
underligste hus”, hedder det om kirken i en ny
salme (DDS 331). Hvis den daglige trædemølle
har fanget dig og du føler, du trænger til at få
genopladet batterierne i dit liv og din tro, så har
kirken alle dage haft et godt tilbud. Mennesker
har trukket sig tilbage fra hverdagslivet i en ½
time eller i flere dage, og søgt stilheden og roen
f.eks. i kirken.
En historie fortæller om en konge, der udskrev
en konkurrence i sit land. Den kunstner, der
bedst kunne male et billede, som forestillede
sand fred, ville få en stor belønning. Der kom
mange bidrag ind, og efter mangen overvejelse

stod valget nu mellem to billeder. Det ene
billede forestillede et bjerg ved en sø og var
utroligt smukt. Den høje bjergtinde med den
sneklædte top og den dybblå himmel, spejlede
sig ned i søens blanke overflade. Kongen
kunne godt lide billedet. Det andet billede var
helt anderledes. Det forestillede et brusende
vandfald, hvor vandet styrtede ned over en
klippeskrænt. Himlen var dækket af mørke
skyer, som var der et uvejr på vej. Men den
der så rigtig godt efter på billedet, opdagede,
at helt ude i kanten af vandmasserne, på et
lille klippefremspring i bjergvæggen, havde
kunstneren malet en fugl, der lå i sin rede.
Fuglen lå stille og trygt på trods af uroen
omkring den. ”Det her er vinderbilledet” sagde
kongen til sidst. ”For sand fred er ikke fravær
af storm. Sand fred er at finde stilhed midt i
stormen.” I Guds hånd kan vi finde sand fred,
selv om det stormer omkring os. Glædelig jul.
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Kan ensomhed være
forlokkende?? Af Oddrun Aasebø Rønne
I en tid, hvor fællesskab,
relationer og socialt samvær er
noget af det som værdsættes
højt, kan det virke som en
spøjs ide at skrive en artikel
om ensomhed og stilhed. Vil
en sådan artikel overhovedet
blive læst?
Samtidig lever vi i en tid,
som kan føles forjaget, ikke
mindst her op til jul. Aktive
og engagerede mennesker
oplever perioder med stress,
en krop som giver signaler
om et (for) aktivt liv. Præstationer, effektivitet og kræ
vende opgaver gør, at mange
samtidig sidder med en
oplevelse af at mangle tid. Tid
til det som de synes er aller
mest vigtigt.
Kom med til et ensomt sted!
Invitationen ovenfor kommer
fra Jesus. Vi kan læse om det i
Markus 6. Jesus så disciplene,
og så at de var pressede og
stressede og behøvede tid væk fra alle opgaverne. Og
Jesus gjorde straks noget ved
det. Han inviterede dem afsides, sammen med sig selv.
Til et sted hvor de ikke be
høvede at præstere eller bære
maske. Til et sted hvor de ikke
skulle yde, men blot være!
Invitationen er ikke et
engangstilfælde. Fremdeles
bliver vi inviteret til at komme

afsides med Jesus. Til et sted
’uden for asfalten’ så at sige.
Til et sted med skabende
pause, med mulighed for at
fokusere og konkret erfare at
skuldrene sænkes. Til et sted
med tid til at blive opmærksom
på det som rører sig i vores
eget indre. I dag kalder vi
disse steder for en ’retræte’,
eller sagt på hverdagsdansk,
’at trække sig tilbage’.
’Uden for asfalten’
Retræter kan være forskellige.
Men fællesnævneren er stil
hed. På en retræte er man
sammen om at være stille.
For stilheden bliver nemlig
brugt som et virkemiddel for
at kunne lytte til Gud. Til forskel fra et kursus, hvor man
søger kundskab og kompetence, er retrætens hensigt at
søge Gud. Sådan skiller stilheden retræten fra andre op
byggelige samvær, samtidig
med at man, trækker sig tilbage fra hverdagens impul
ser, krav og gøremål. Et egnet
sted, afskærmet fra media,
markedskræfter og menings
udveksling giver de fysiske
rammer til ro, hvile og afspænding. Og mulighed for at
erfare det som ellers kan være
så svært, en følelse af værdi og
accept, for det jeg er, og ikke
for det jeg gør eller siger!

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

Under en åben himmel
I retræten bidrager en fast
dagsrytme til ro og til at
opnå indre samling. På en
forunderlig måde kan vi,
som ellers er så fokuseret på
frihed og individualitet, erfare
at sådanne ydre rammer
giver rum for et møde med
Gud og rum for at Han kan
virke. Dagsrytmen giver rum
for møde med bibeltekster,
alene og i fællesskab. Den
personlige bøn støttes af
jævnlige fælles tidebønner.
Der er tid til meditation, nad
ver og mulighed for personlig
vejledning.
Ensomhed – forlokkende??
Det kan lyde som volapyk.
Men på en retræte kommer
man sammen for at være i fred.
På en retræte kommer man
sammen for at styrke hinanden i at være alene med Gud.
For nogle er dette en smule skræmmende. For andre
kan det lyde spændende – ja
faktisk nærmest forlokkende.
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Stilhed og bøn
Af Gotfred Larsen
Bladets tema er stilhed. Det  kan måske synes
en smule ironisk i denne travle og på mange
måder larmende adventstid, hvor vi over
dænges med lyde af så mange slags. Hvor især
de unge dårligt kan bevæge sig uden propper
i ørene, hvor musik vælder ud, og en tid hvor
julesalmer og julemusik blandes med trafikstøj
og kasseapparaternes klimten. Men netop her
kan vi have brug for ekstra opmærksomhed på
værdien af og glæden ved stilheden.
Vi lever i et samfund og i en tid, som er fyldt
med så mange lyde og billeder, at alt bliver
flimrende, og det er svært at bevare roen og
fokus på det, som er væsentligt.
Meget vil stjæle vores opmærksomhed og får
vores opmærksomhed. Og vi bliver forjagede
og måske stressede, så det kan være svært
at se og prioritere, hvad der er væsentligt og
vigtigt.
Derfor kan det
opleves som en
befrielse at være
i en situation,
hvor det afgø
rende ikke er
aktivitet, påvirk
ning og præsta
tion, men hvor
det ”at være
til”, at have tid
og ro, giver det
daglige liv nye
perspektiver. At
opleve det kan være en forløsende glæde.
Men man skal ville det og vælge det. I en
fortravlet tid kommer det ikke af sig selv.
Man skal vælge stilheden, som man kan finde
den i en andagt og i en bøn til Gud.
I kirken holder vi i vinterhalvåret nogle

stillegudstjenester, hvor nogle minutters
stilhed i fællesskab med andre er en del af
gudstjenestens ingredienser.
Vi tilbyder en række koncerter, hvor musik
og sang, uden blanding med andre lyde, kan
stemme sindet til adventstidens forventning til
den kommende højtid.
Men også i de mange almindelige guds
tjenester kan man opleve en times andagt og
opladning. Især hvis man er helt tilstede, både
fysisk og åndeligt, og lader alt det, der vil stjæle
vor opmærksomhed, blive udenfor.
Naturligvis kan man også vælge og finde
stilheden og andagten derhjemme. Også her
skal den villes og vælges. Den kommer ikke
af sig selv. Man skal prioritere. Derfor kan det
være nyttigt med et dagligt ritual, helt praktisk,
så man afsætter tid
til stilhed, til tanke
på og bøn for sine
kære.
For som antydet
før, er bøn til Gud
det vigtigste red
skab til stilhed og
eftertanke. Det er
godt at tænke på
sine kære og på
mennesker,
som
har det svært. Det
gør vi alle, det
kan vi ikke lade
være med. Men denne tanke får en ekstra og
værdifuld dimension, hvis tanken formes som
bøn til Gud. Bøn med tak for alt godt. Det er
vigtigt, vi ikke glemmer det og tager det som
en selvfølge. Men også bøn som forbøn for
dem, der har det svært.
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Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Kontemplativ bøn
- stille fordybelse med Gud i centrum
Anders Carlsson planlægger til vinter temadage i kristen meditation.
Han har bedt Niels Erik Jørgensen skrive om sine erfaringer.
Niels Erik Jørgensen flyttede for et år siden fra Svaneke til Rønne
og kommer jævnligt i Sct. Nicolai Kirke.

Af Niels Erik Jørgensen
”Gud Helligånd, kom ind
hvor jeg er åben, og åbn mig
hvor jeg endnu er lukket.”
Sådan begynder min dag. Det
er indledningen til 20 minutters komtemplativ bøn morgen og aften.
Som ung lærte jeg Transcendental Meditation (TM). Det
er en teknik, jeg havde glæde
af, hvor jeg fik energi og overskud. Senere gled TM dog ud
af mit liv.
For nogle år siden ønskede
jeg at genoptage meditation,
men nu henvendt til Gud.
Med google som opslagsværk
er der adgang til talrige kilder.
Der er lang tradition for kontemplativ bøn i den katolske
og den ortodokse kristendom.
Munke i dag har også erfa-

ringer med TM og vejleder i
indre bøn. Den protestantiske
kirke har ikke samme rige tradition for kontemplativ bøn.
Målet med kontemplativ
bøn er en radikal omvendelse
fra en jeg-centreret holdning
til afhængighed af og tillid til
Gud. Forskellen til TM er, at
man vender sig mod Gud, og
at der ikke bruges mantra. Jeg
har i stedet brugt korte bønner
fx Jesus-bønnen: ”Herre Jesus
Kristus, Guds Søn, forbarm
dig over mig synder”. Bønnen hjælper med at fastholde
fokus.
Jeg var i sommer på retræte
i et karmaliterkloster for at
opleve kontemplativ bøn sammen med munke, der har stor
erfaring. Der holdes en times
indre bøn til laudes kl. 6 og ½
time til vesper kl. 17. I den in-

dre bøn følger vi radikalt Jesu
råd: ”Søg først Guds rige og
hans retfærdighed, så vil alt
andet gives dig i tilgift.”
Det er et godt initiativ Anders Carlsson har taget.

I forlængelse af temaet for dette kirkeblad, vil der i løbet af foråret blive mulighed for at deltage i to gudstjenester af meditativ karakter. Vi vil med hjælp fra
erfarne kræfter udi denne gudstjenesteform søge at praktisere en protestantisk
gudstjeneste med bøn og meditation. Der vil være yderligere oplysninger om
tidspunkterne for disse gudstjenester i næste kirkeblad, ligesom det vil være en
god idé at orientere sig i dagspressen, hvor tidspunkterne også vil fremgå.
A. Carlsson
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Ny indgangsbøn og udgangsbøn
Med det nye kirkeår vil vi indføre en lille fornyelse i gudstjenesten,
nemlig en ny indgangsbøn og udgangsbøn formuleret af Anne Sofie Seidelin.
Indgangsbønnen lyder sådan:

Og udgangsbønnen:

Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, hør os, som er samlede her i dit hus.
Luk vore ører op, så vi hører dit ord,
luk vore øjne op, så vi ser din herlighed,
luk vore hjerter op, så vi omvender os,
giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig,
du Herre, som skabte os,
du frelser, som forløste os,
du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden
Amen

Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi jeg går ud herfra som et frit menneske
med mine synders forladelse og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred
og giv mig mod til at leve, som du har lært mig
Amen

MENIGHEDSRÅDET - VALGTE 2008
Nr: Navn
Liste
Pers.
				
Stemmer
1
Ellis Louisen Aakermann
Socialdemokratiet
207
2
Hanne Tindborg
Kirkeligt Centrum
108
3
Anette Kaas
Evangelisk Luthersk Missionsforening
61
4
Ole Hansen Rønne
Socialdemokratiet
66
5
Inge Birthe Foss
Kirkeligt Centrum
90
6
Randi Marie Andersen Veje
Socialdemokratiet
64
7
Leif Bruno Hansen
Kirkeligt Centrum
76
8
Knud Erik Schmidt Juhl
Luthersk Missionsforening
62
9
Kirsten Raith Lyberg
Socialdemokratiet
58
10
Inge Lise Jersborg
Kirkeligt Centrum
60
11
Anne-Marie Kronberg Christensen
Socialdemokratiet
24
12
Holger Pii
Kirkeligt Centrum
33
13
Poul Henrik Bech Hansen
Indre Mission / KFUM og K
53
				
Stemmer
Mandater
		
Liste nr 1
Kirkeligt Centrum
458
5
		
Liste nr 2
Socialdemokratiet
473
5
		
Liste nr 3
Luthersk Mission
84
1
		
Liste nr 4
Indre Mission / KFUM & KFUK
81
1
		
Liste nr 5
Evang. Luth. Missionsforening
88
1
				
		
I alt		
1184
13
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Stemmeprocent

14,09

Sang i Sognegården Rønne Syd
Nye datoer: 28. januar og 25. februar

Kommende
arrangementer

Kirkefrokost
Søndag den 15. februar kl. 11.30, umiddelbart efter højmessen, er der kirkefrokost i
Præstegaardsladen. Alle er velkomne.

Salmestafet
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe den første søndag i måneden i
Præstegaardsladen, dog ikke den 7. dec. Der er
åbent fra 9.00 til 10.30 og der er kaffe/the/saftevand og morgenbrød for 10 kr, børn gratis.
Alle er velkomne. Efter fromessen kan man
gå til kirkekaffe – og de, der skal til højmessen
kl. 10.00 kan komme før gudstjenesten.

Vi fortsætter med Salmestafetten i det nye år
således.: Onsdage den 21. jan., 11. februar, 18.
marts og slutter den 15. april.

Hellig Tre Konger 2009
Det er efterhånden blevet en tradition at holde
Hellig Tre Kongers Aften er den 5. jan. Vi begynder på Bornholms Museum kl. 18.30, hvor
der vil være julesang og fortælling om de hellige tre konger.
Derefter går vi i optog med flagermuslygter
med de hellige tre konger og stjernebæreren
foran til Rønne Kirke. Arrangementet afsluttes
med en andagt i kirken, hvor bl.a. Nylars koret
medvirker.
Er du ikke så glad for at gå i optog, er du også
velkommen til bare at deltage i kirken.

Søens Folk

2. søndag i advent, 7. december kl. 15.00, er
der i Sct. Nicolai Kirke gudstjeneste for ”Søens
Folk”, hvor vi sædvanen tro vil mindes omkomne på havet i det forgangne år og alle årene. Gudstjenesten bliver i år ved sognepræst
Anders Carlsson.
Efter gudstjenesten vil vi føre kirkens skib,
Thetis, i procession til Bornholmstrafikkens
Terminal, hvor skibet så vil stå indtil helligtrekonger og samle penge ind til sognets julehjælp.
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.

Gudstjeneste nytårsaften

Mange bryder sig ikke om at gå ud så sent som
midnat. Derfor vil vi som noget nyt i år erstatte
midnatsgudstjenesten med en gudstjeneste
nytårsaftensdag kl. 16.30. Så kan man slutte det
gamle år med at sige tak og bede i kirken for
det nye år. Og gudstjenesten slutter så tidligt,
at man kan nå hjem og fejre nytårsaften med
dronningens nytårstale og hvad der hører til.

Bibelmaraton
- fortsætter mandage i Præstegaardsladen kl. 19.00 til 21.30 således:
1 dec. – 19. jan – 9. febr – 9. marts – 27. april.
Anne-Lise Fuglheim
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Adventsfesten 28. november

Kirkens jul for børn

Fredag den 28. november kl. 19.30 i Præstegårdsladen
fejrer
vi adventsfest, hvor
provst Knud Henning
Hansen, Østerlars, vil
fortælle om advent og
jul og på den måde
føre os ind i adventstiden med dens forberedelse og forventning
til jul.
Kaffebord á 20 kr.

Foruden familiegudstjenesten søndag den 7.
december kl. 10.00 og juleaften kl. 12.00, plejer
kirken at være fyldt af børn ved julegudstjenesterne for dagplejere og børnehaver, som er
mandag den 8. december kl. 10.00 og kl. 11.00.
For skolernes indskolingsklasser er det tirsdag
den 9. december kl. 10.00 og kl. 11.00.
Interesserede forældre, bedsteforældre og alle
andre er meget velkomne til også at være med.

Sogneaftner

Familiegudstjenester
- er gudstjenester med særlig tanke på børnene
og med børns medvirken. Således har vi i december to familiegudstjenester: d. 7. december
kl. 10.00, hvor der vil være Lucia-optog og sang
ved kirkens børnekor, samt medvirken af Minikonfirmander fra Åvangsskolens 3. klasse. Derefter inviteres på lidt mad i Præstegårdsladen
til rimelige priser.
D. 24. december kl. 12.00 vil der være en særlig jule-familiegudstjeneste, hvor børnekoret
også vil medvirke.
Søndag d. 8. febr. kl. 10.00 er der ligeledes
familiegudstjeneste, og efterfølgende frokost i
Præstegårdsladen. Vel mødt.

Rejse til Israel uge 18

Sinikka og Gotfred Larsen
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Hvis der er fornøden
tilslutning, har vi lovet
at være rejseledere for
Unitas på en tur til Israel i dagene 25. april
– 2. maj 09. Interesserede fra Bornholm er
meget velkomne til at
deltage. Der kan læses mere om turen på
Unitas´ hjemmeside:
www.unitasrejser.dk

Første sogneaften i det nye
år bliver torsdag den 15. januar, hvor tidligere vicekriminalinspektør Niels Kjøller,
der stammer fra Bornholm,
vil berette om sit spændende
liv ved politiet og om spektakulære kriminalsager, deriblandt nok også bornholmske kriminalsager, som han i
2008 har udgivet en bog om.
Sogneaften torsdag den 19.
februar bliver ved sognepræst Per Munch, Nyker. Per
Munch har netop haft orlov
for at studere den lutherske
kirke i Etiopien og i Kenya,
hvor han og hans kone, Signe, tidligere var
missionærpar. Derfor bliver temaet for aftenen
den lutherske kirke i Østafrika og missionens
vilkår.
Til begge aftner er alle interesserede velkomne. Entré incl. kaffe. 20,00 kr.

Evangelisk alliance bedeuge
Igen i januar 2009 samles kristne over hele
jorden til en uge med bøn. I Rønne har vi fra
Sct. Nicolai kirke deltaget sammen med missionsforeninger og frikirker. Tidspunktet denne
gang er d. 13.-18. januar, hvor man samles hver
aften i forskellige kirker og missionsforeninger.
Et fuldstændigt program kan ses i dagspressen
og ved opslag i kirken.

MUSIK & SANG
Vi synger efter
Højskolesangbogen i
PRÆSTEGÅRDSLADEN
søndag den 18. januar 2009
samt søndag d. 22. marts 2009
fra kl. 14,30 - 16,30
Alle er velkomne.
Telebussen kan benyttes.
Kaffe/te/kage: Kr.10. –
Sct. Nicolai - Rønne

Studiegrupper
Diana Setterfield: ”Den trettende fortælling” og
Alaa Al-Aswany: ”Yacoubians hus” fortsætter
med aftenhold mandage 8/12 – 12/1 – 2/2 – 2/3
– 20/4 og eftermiddagshold fredage 12/12 – 16/1
– 6/2 – 6/3 – 24/4.
Anne-Lise Fuglheim

Kristendomkursus.dk
Et introduktionskursus til den kristne tro, hvor forskellige centrale emner behandles gennem oplæg
og samtale. Der kræves ingen forudsætninger for
at deltage. Hver samling begynder med middag kl.
18.30 og aftenen slutter senest kl. 21.00. Det koster
20 kr pr. gang at deltage og foregår i Præstegården
Rønne Nord, Åvej 2 på følgende datoer: d. 8. dec.
– d. 12. jan. – d. 2. febr. – d. 16. febr. – d. 9. marts – d.
23. marts. Kurset ledes af sognepræst Peter Hauge
Madsen til hvem man også skal tilmelde sig.

Kirkens Dagligstue
Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl. 13.00 til 16.30.
Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab.
Der er mulighed for at læse i aviser og blade, spille spil, snakke og synge sammen.
Der serveres kaffe/te med brød á 10.00 kr. pr. pers.
Nogle torsdage er der særligt program en del af eftermiddagen – fra omkring kl. 14.00.
Disse kan I læse om herunder:
27. nov.: Anne-Lise Fuglheim fortæller
4. dec.: Aase Svendsen og Maj-Britt Svendsen vil lave julepynt med os
11. dec.: Anders Carlsson fortæller
18. dec.: Julehygge ved Poul Lykke Nielsen
Herefter holder Kirkens Daglistue juleferie
til d. 8. jan. 2009.
8. jan.: Kirkens Dagligstue åbner igen.
15. jan.: Månedens gæst: Gitte Hansen
22. jan.: Spisning kl. 13.00. Pris 30.00 kr. pr. pers.
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85
29. jan.: Peter Hauge Madsen fortæller
12. feb.: Månedens gæst: Jørgen Butzbach
19. feb.: Spisning kl. 13.00. Pris 30.00 kr. pr. pers.
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85
26. feb.: Gotfred Larsen fortæller
Velkommen til alle!

TELEFONKÆDER

Kirkens dagligstue var på løvfaldstur med 34 deltagere

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

Babysalmesang

Pigeaftener er for alle piger/kvinder fra konfirmationsalderen
l Der kan lide et afslappet fællesskab.
l Der har lyst til at tale med andre om det, de
er optaget af.
l Der nogle gange vil lave noget kreativt.
l Der har lyst til at lære noget nyt.

Tirsdag d. 13. jan. begynder et nyt hold babysalmesang. Babysalmesangen foregår i kirken
hver tirsdag kl. 10.30. Efter ca. 45 min. i kirken,
er der mulighed for at drikke en kop kaffe/te,
pusle og give børnene mad.
Babysalmesangen vil være for børn i alderen 0 – 8 måneder ved begyndelsestidspunktet sammen med deres forældre. Vi slutter ved
udgangen af marts.
Det er gratis at deltage.
Hvis du har lyst
til at være med eller
kender en, der har
lyst til at være med,
er du velkommen til
at tilmelde dig. Der
er plads til ca. 10
børn med forældre
på holdet.
Du kan enten ringe eller sende en mail til
sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf. 56
95 00 85. Mail: karenbodil@sctnico.dk. Næste
hold begynder medio april.

I forårshalvåret holder vi tre pigeaftener:
18. feb., 11. marts og 13. maj.
Den 18. feb. vil det komme til at handle om tøj
– tøj gennem tiderne, modeshow m.m. Aftenen
vil foregå i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12
kl. 19.30. Der vil være en betaling på 10 kr.
Den 11. marts handler det om påskedekorationer og d. 13. maj bliver en Jons aften. I næste
kirkeblad kan I læse mere om disse aftener.

Sogneindsamling 2009
SNUK - SNYK
l
l

Kan du li´ at være sammen med andre og
have det både hyggeligt og sjovt?
Har du lyst til at høre om Gud?

Går du i 3.- 6.kl., er du velkommen i SNYK
(Sct. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
Går du i 6.- 9.kl. er du velkommen i SNUK
(Sct. Nicolai Kirkes ungdoms klub).
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan
du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085
eller sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

Søndag den 1. marts 2009 sender flere end 1.200
sogne frivillige på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde.
Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses
yderligere af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har
Sogneindsamling 2009 fokus på Sult.
I Rønne sogn begynder dagen kl. 9.30 med
morgenkaffe og krydderboller i Præstegårdsladen. Ca. kl. 10.00 bliver de første indsamlere
sendt fra Præstegårdsladen i Pistolstræde ud i
byen med hver sin indsamlingsbøsse og hver
sin rute.
Meld dig som indsamler ved at skrive dig
på den opsatte liste i Sct. Nicolai kirke eller tilmeld dig pr. tlf. eller mail til sognemedhjælper
Karenbodil Madsen. Tlf 56 95 00 85 og mail: karenbodil@sctnico.dk
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Det frivillige ”personale”

Juleaften i Sagahuset
Nu da vinteren banker på døren, er det tid til at tænke på, hvor og hvordan Juleaften fejres. En af mulighederne er igen i år at fejre den i Sagahuset sammen
med en masse glade feststemte mennesker.
Traditionen tro bliver der serveret traditionel julemad, danset om juletræ, mens vi synger de elskede
julesalmer. Og lur mig, om ikke julemanden kigger
forbi med en gave til alle.
Julefesten starter kl. 18.00 og slutter kl. 21.45.
Har du lyst til at komme med så meld dig til, når du
ser tilmeldingsblanketten i avisen.
Og har du lyst til at give en hånd med så kontakt én
af kirkens præster eller henvend dig til kirkekontoret.
Vi er glade for enhver form for hjælp.
Anne-Lise Fuglheim

Menighedsrådet
Med det nye kirkeår begynder også det nye
menighedsråd sin funktionsperiode for de næste fire år. I skrivende stund er valget endnu
ikke afholdt, hvorfor menighedsrådets sammensætning og konstituering må læses i avisen
eller på opslag i våbenhuset.
En stor del af det tidligere menighedsråd har
ikke genopstillet, men valgt at holde efter dygtigt og veludført gerning, for nogle medlemmers vedkommende gennem en del år. Derfor
er der anledning til at sige dem en rigtig stor og
varm tak for deres engagerede indsats og for
deres bestræbelse for at gøre godt for sognet og
menigheden og for kirken og de ansatte her.
Medlemmerne har været parate med både
gode idéer og praktisk indsats og bærer en stor
del af æren for, at kirken er velfungerende og
velrenommeret i sognet.

Skal man vove at trække én frem, må det
være formanden gennem de to sidste perioder,
Erna Hansen, som med ildhu har brugt en stor
del af sin tid på sognet og kirken. Erna har stået
i spidsen for genbrugsbutikken, har med varme ledet salmestafetten, har taget initiativ til
Kirkens Dagligstue, været med til at sætte det
nye kirkeblad i søen. Desuden har Erna været
formand for Distriktsforeningen af Menighedsråd på Bornholm. Meget mere kunne nævnes.
Men her skal bringes en varm og velment tak
til Erna Hansen og til hele menighedsrådet for
gode og frugtbare år i den forgangne periode.
Og samtidig skal der lyde et varmt velkommen
til godt fællesskab til det nye menighedsråd,
som begynder deres funktionsperiode med det
nye kirkeår.
De ansatte ved Sct. Nicolai Kirke

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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Koncerter og kor
Lad det klinge sødt i sky!

Julen nærmer sig med hastige skridt. Men hvad
var julen uden sang? Allerede englene ved Betlehems marker sang – og der har været sunget
lige siden i forbindelse med Jesu fødselsdag.
Her ved kirken synger også kirkens børne-og
ungdomskor. Både før og efter jul.

Før

Der er mange opgaver for koret i december.
Jeg tænker på de mange Lucia-optog rundt
om i byen. Det gælder f.eks. Pensionistforeningerne på Sagahuset, det gælder Rebeccalogen
og et sted ude på øen. Men jeg tænker også
på familiegudstjenesten og De ni Læsninger.
Sidstnævnte skal opføres sammen med kirkens
kantori 4. søndag i advent. Endelig er der Garnisonsgudstjenesten, hvor det er fast tradition,
at koret deltager.

Efter

Der er 15 medlemmer i koret i alderen 9-14. Enkelte er også med i FUK´s landskor. De får en
særlig erfaring og er med til at inspirere de andre i koret. Vi regner med igen at sende nogen
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afsted til audition efter nytår og håber på optagelse. I korskolen søger vi at dygtiggøre sangerne til at gå videre (Læs mere om FUK på
www.fuk.dk).
I begyndelse af foråret afholdes et korstævne
for alle øens kor. Det er med til at styrke sammenholdet og højne niveauet. Det glæder vi os
til og forventer en del af.
Skal kirken have et såkaldt ”Spirekor”? Et
kor for børn fra indskolingsalderen til og med
3. klasse? Tilkendegiv gerne, om det var noget
for dit barn (dreng/pige). Det kunne måske
starte i løbet af januar, hvis der er tilslutning…

Deltagelse

Vi kan sagtens være flere i koret. Lyst at være
med? Kontakt korlederen eller se kirkens
hjemmeside www.sctnico.dk Der er optagelsesprøve og prøvetid. Deltagelse er gratis. Alder: ca. 9-14 år.
Glædelig jul – og godt nytår!
Poul Lykke Nielsen
korleder

Sommeren 2009
Bornholms 4. internationale orgelfestival er nu flyttet til uge 35
(24.-30. august). Skriv den i din kalender nu!

Kantoriet
I september sang kantoriet Choral Evensong
(engelsk aftensgudsteneste) i Østerlars Rundkirke. Det var sjovt at synge et andet sted end
i Rønne. Smukke omgivelser og en fin akustik
– men et svært sted for folk at se hinanden!
Kevin Duggan var i Hong Kong i oktober/november, og Jesper Pedersen var vikar i denne
periode.
Kantoriet har et travlt program i juletiden. Ud
over de sædvanlige gudstjenester synges ”De
ni læsninger” søndag den 21. december – en
stemningsfuld blanding af Christmas Carols,
læsninger og salmer. I år synger børnekoret
også med, så bliver det ekstra specielt!

Sct. Nicolai

GENBRUG

I 2009 er der planer om flere Choral Evensongs
og om endnu en rejse – væk fra Bornholm, måske til udlandet …
To nye og dygtige korister er begyndt at synge
hos os – Lili Agerskov og Maren Barlien.
Er du interesseret i at synge med i kantoriet,
kontakt da venligst Kevin Duggan på organistkontoret (tlf. 56953495, e-mail kevintheorgan@
mail.tele.dk)

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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Rossini:
Petite Messe Solenelle

Eva Hinterreither

Bornholmske Musikamatørers Kor’s julekon
cert i år indeholder en dejlig sangbarmesse
skrevet af operamesteren Gioacchino Rossini - en
festlig messe, som er ikke særlig ”petite”(lille)
eller ”solenelle”(højtidelig)! Den er skrevet for
kor, solister og med en usædvanlig kombination af harmonium og orgel. De to instrumenter
spilles af henholdsvis Hattie Andersen og Anita
Barlien – sidstnævnte har været afløserdirigent
det meste af efteråret, mens Kevin Duggan har
været væk. Solisterne består af sopranen Carin
Coll (Sverige), alten Eva Hinterreither (Østrig)
og to englændere, som optrådte sammen med
koret for 3 år siden – Rupert Bevan (tenor) og
Christopher Sheldrake (bas).
Koncerten afholdes søndag den 7. december
kl. 19.30

Rubert Bevan

Carin Coll

"Fra Ungarn til Danmark“

Den 30. november er der
Odd-Fellow koncert med
Tony Landi og Tove Hyldgaard
med Kevin Duggan ved orglet

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2008
Side 14

H
HH

H

H

- koncert d. 22. febr. kl. 16.00 i Sct Nicolai
kirke med András Adorjan (tværfløjte) og
Tove Lønskov (Klaver).
András Adorján er født i Budapest, opvokset
i København og har siden 1974 været bosat i
München. Parallelt med uddannelsen til tandlæge studerede han fløjte hos bl. Aurèle Nicolet og Jean-Pierre Rampal. Adorján blev tildelt
Jacob-Gade-prisen i 1968, lige som han har
vundet priser i Montreux
i 1968 og „Premier Grand
Prix“ ved „Concours International de Paris“ i
1971.
Tove Lønskov er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium med
Alma Jørgensen og Georg
Vasarhelyi som lærere. Senere studier er gjort i Paris
hos Magda Tagliaferro og
Vlado Perlemuter, i Rom hos Guido Agosti,
samt hos den verdensberømte pianist Wilhelm
Kempff. Siden 1981 ansat som docent ved Det
Kgl.Danske Musikkonservatorium.
Der bliver opkrævet entré
Arr.: Bornholms Musikforening.

Julematinéer
Vi forsætter den gamle og hyggelige tradition med at holde korte, daglige koncerter i ugen
før jul. De er med levende belysning og varer ca. en halv time – entréen er gratis. I år kommer
musikgudstjenesten ”De ni læsninger” midt i det hele, så man kan glæde sig over hele 7
musikbegivenheder i træk …
Onsdag den 17.12.08 kl.16
Torsdag den 18.12.08 kl.16
Fredag den 19.12.08 kl.16
		
Lørdag den 20.12.08 kl.16
		
Søndag den 21.12.08 kl.16.30
Mandag den 22.12.08 kl.16
Tirsdag den 23.12.08 kl.16

Kevin Duggan (orgel)
Bornholmske Musikamatørers Kor
Poul Lykke Nielsen (orgel)
med Andreas Lykke Nielsen (sang)
Christina Gornitzka (blokfløjte)
med Kevin Duggan (orgel)
De ni læsninger
Kevin Duggan (orgel)
Kevin Duggan (orgel)

Christina Gornitzka

Lørdagsmatinéer
I begyndelsen af 2009 er der fem af de populære lørdagsmatiné koncerter.
De starter kl. 16.00 og varer ca. 45 minutter.
Alle musikerne bor på Bornholm.
Gratis entré, men med kollekt ved udgangen.
17.01.09: Winnie Frandsen (traversfløjte),
Rasmus Møller (guitar) &
Signe Scharling (violin)
31.01.09: ”Helt barokt” – musik for fløjte,
strygere og cembalo
14.02.09: Poul Lykke Nielsen og venner

Winnie Frandsen

28.02.09: Kevin Duggan, orgel
14.03.09: Zelenka-ensemblet – musik for
obo, fagot, fløjte og cembalo

Rasmus Møller
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
For detaljeret program,
kontakt Indremissionær:
Jørgen Bloch,
Virkelyst 6, tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk
DECEMBER
02. kl. 19,30
Adventsmøde
v. Niels Henrik Lyngbye
09. kl. 18,00
Julefrokost
13. kl. 14,30
Senioreftermiddag
v. Jacob Houler
Børneklubben medvirker
28. kl. 14,30
Julefest v. Jørgen Bloch
JANUAR
10. kl. 14.30
Senior eftermiddag
v. Jørgen Bloch
23. kl. 19.30
Vinterstævne Aakirkeby
v. Jørgen Bloch
27. kl. 19.30
Søren Skovenborg
FEBRUAR
06. kl. 19.00
Bibelundervisning i
Klemensker v. Sprint
10. kl. 19.30
Niels Henrik Lyngbye
14. kl. 14.30
Senior eftermiddag
v. Karenbodil og
Rebekka Madsen
17. kl. 19.30
Ordet og Israel.
Torben Mathisen
FASTE
ARRANGEMENTER
Legestue
torsdag kl. 9.30- 11.30
Børneklub
onsdag kl. 16.00-17.30
Teenklub
onsdag kl. 19.00 – 21.00
Ungdomsmøde
tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
mandag kl. 14:30
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LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12A
Formand: Birger Pedersen.
Tlf. 5695 0504.
Velkommen til:
Adventsfest
tirsdag den 2. december.
Kl. 17,00: Jens Kaltoft taler
Kl. 18,00: Spisning
Kl. 18,45: Sang og vidnes
byrd. Man kan deltage
uden tilmelding.
Julefest arrangeret af
LM-Kids
lørdag den 20. dec. kl. 15,00
Julefest
lørdag den 27. dec. kl. 19,00
Søndagsmøder kl. 14,00
7/12; 25/12 (1. juledag);
11/1; 8/2; 22/2.
Fællesmøde
tirsdagene den 6/1 og 3/2
Kl. 17,00:
Bibelundervisning
Kl. 17,50: Spisning
Kl. 18,30: Sang og
Vidnesbyrd.
Man kan deltage uden
tilmelding.
Seniortræf
lørdage den 28/2 kl. 14,30
Teenklub:
Tirsdage kl. 16,45
Børne- og juniorklub:
Tirsdage kl. 16,45
Legestue:
Onsdage kl. 9,30.
Yderligere oplysninger:
Formand: Birger Pedersen
Tlf. 5695 0504
www.lm-roenne.dk
EvangeliskLuthersk Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Gunnar Rasmussen,
Sejersvej 9, tlf. 5695 6447,
Møder søndag kl. 14.00
eller kl. 19.30

Bedemøder
onsdag kl. 19,30
Søndagsskole
kl. 14.00 i Tværstræde 6
Café Elmer
fredag kl. 14.00-17.00
Husmoderklubben
i Rønne
Møderne afholdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne.
Alle damer er velkomne.
Vera Henriksen
Tlf. 56 95 27 27
Onsdag den 10. december
kl. 14.30: ”Julehygge”
Kaffe med julekage.
Sang og musik ved Randi
Langskov og Kurt Hansen.
Uddeling af pakke, julehistorie. Juleafslutning ved
Peter Hauge Madsen. Med
bring pakke til ca. 20 kr.
Onsdag den 28. januar
kl. 14.30
Sangeftermiddag med
Karin Hansen
Onsdag den 25. februar
kl. 14.30
Perleprojektet for
kvinderne i Ghana ved
Pernille Bülow
FDF
Frivilligt Drenge- og PigeForbund.
Møde Torsdag kl. 19 - 20.30 i
Sognegården Rønne Syd.
Kredsens ledere er:
Kurt Jørgensen,
Tlf. 56 95 72 37
E-mail.: kurtj@FDF.dk
Leder: Lotte Roch,
Tlf. 56 97 54 44
E-mail.:  Lotteroch@FDF.
dk
Melanie Møller Andersen
Tlf. 28 73 34 74
E-mail.: melanie@
dennisogmelanie.dk
Jarlsgård:
www.FDF.dk/jarlsgaard

KFUM og KFUK
på Bornholm
Østergade 59, 3700 Rønne
tlf. 56 99 08 22
Formand Dorte Andreas
Kristoffersen, e-mail:
fyrrely@mail.dk
www.bornholm.kfumkfuk.dk
Foreningen har følgende
klubber i foreningens
bygning
Multi Mok (7-14 år)
torsdag kl. 18.30 – 20.00
En klub med bibelhistorie,
musical, leg og hobby.
Stine Ipsen, tlf. 3034 4378
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083
Grundtvigsk
forums møder i
Præstegårdsladen
i febr.-marts 2009
Tirsdag den 3. febr.
kl. 19.30:
Sognepræst Carsten Wind
Hansen: ”Samtalens
nødvendighed – Tanker
i anledning af et ophold i
Afghanistan”.
Tirsdag den 17. febr.
kl. 19.30:
Cand.scient.pol. Rune
Friberg Lyme, Dansk
Institut for Internationale
Studier: ”Hvad er
islamisme?”
Tirsdag den 17. marts
kl. 19.30:
Pastor Frederik Hjerrild:
”Frans – en profet for vor
tid”

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen.
Bestilles på ringbilen tlf. 56 95 23 01 senest 1 time før
gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Eftertanker
Af Erna Hansen
formand for menighedsrådet.
Nyt kirkeblad
Når jeg tænker efter, så er
det tredje form for kirkeblad, i den tid jeg har været
med i menighedsrådet.
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Tak og farvel efter
24 år i Menighedsrådet

den.
Alterbilledet, malet af Svend Havsteen Mikkelsen, er vi meget glade for i dag og mange
som kommer og ser kirken syntes det er flot.
Dengang vi skiftede var der rigtig mange der
tilkendegav deres mening, for og imod, det er
dejligt at folk følger med i hvad der sker med
deres kirke.
Vi har 4 præster, 2 organister, en kordegn , en
sognemedhjælper, 1,5 kirketjener 0,5 kasserer.
Med gode medarbejdere er det muligt at
have rigtig meget kirkeliv både indenfor og
udenfor kirkens mure. Gudstjenesterne er altid
velbesøgt, der er meget musikliv, koncerter,
orgelfestival, matineer, skolesalmeprojekt med

godt og positivt samarbejde. Tak til Menighedsrådet for samarbejde igennem årene. Der
er 8 som forlader menighedsrådet ved dette
valg, tak for jeres engagement i arbejdet, Lis
Stormly, Grete Landin, Birthe Fält-Hansen,
Hanne Henmar, Hans Mikkelsen, Ebba Christensen, Ingelise Sode.
Jeg ønsker det kommende menighedsråd
nogle rigtig gode
arbejdsår.
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Gudstjenester
November
30. november
(1. søndag i advent)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen

25. december (Juledag)
10.00: Gotfred Larsen

December
7. december
(2. søndag i advent)
10.00: Peter Hauge Madsen,
		 familiegudstjeneste
15.00: Anders Carlsson
		 (Søens Folk)

28. december: (Julesøndag)
8.30 Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen

26. december (2. juledag)
10.00: Anne-Lise Fuglheim

14. december
(3. søndag i advent)
10.00: Anne-Lise Fuglheim
16.30: Anders Carlsson
		 Stillegudstjenste
21. december
(4. søndag i advent)
10.00: Gotfred Larsen
15.00: Andagt på Torvet
16.30: Ni Læsninger

31. december
16.30: Gotfred Larsen
Januar
1. januar (Nytårsdag)
10.00: Anders Carlsson
4. januar
(Helligtrekongers søndag)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen
11. januar (1. s.e. h. 3 k.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson

24. december (Juleaften)
12.00: Peter Hauge Madsen
		 Julefamiliegudstjeneste
14.00: Peter Hauge Madsen
15.15: Anders Carlsson
16.30: Gotfred Larsen
23.30: Anne-Lise Fuglheim

18. januar (2. s.e. h. 3 k.)
10.00: Anne-Lise Fuglheim
16.30: Gotfred Larsen
		 Stillegudstjeneste
25. januar (3. s.e. h. 3 k.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen

Februar
1. februar (Sidste s.e. h. 3 k.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson
8. februar
(Septuagesima søndag)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Peter Hauge Madsen
		 familiegudstjeneste
15. februar
(Sexagesima søndag)
10.00: Peter Hauge Madsen
16.30: Anders Carlsson
		 Stillegudstjeneste
22. februar
(Fastelavns søndag)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim

Julegudstjenester udenfor kirken den 24. december:
Sygehuset MKO kl. 11.30, F.2 kl. 14.30 ved Anne-Lise Fuglheim
Slottet kl. 10.00 ved Anne-Lise Fuglheim
Lunden kl. 10.30 ved Peter Hauge Madsen
Sønderbo kl. 10.45 ved Anders Carlsson
Kystparken kl. 10.30 ved Gotfred Larsen

Sct. Nicolai - Nyt

NÆSTE NUMMER

Nr. 4. 2008
Side 18

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen og Ole Hansen. Tryk:
Burgundia tryk.

- udkommer i uge 8. Deadline: Fredag den 23. JANUAR.

Arrangementer

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

Dag Dato
Tid
Sted
Tors 27. nov
13.-17.00
Præstegaardsladen
Fre
28. nov
19.30
Præstegaardsladen
Søn
30. nov
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Man 1. dec
19.00 - 21.30
Præstegaardsladen
Søn
7. dec
10.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
7. dec
15.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
7. dec
19.30
Sct. Nicolai Kirke
Man 8. dec
10.00 og 11.00 Sct. Nicolai Kirke
Man 8. dec
19.00 - 21.30
Præstegaardsladen
Tirs 9. dec
10.00 og 11.00 Sct. Nicolai Kirke
Fre
12. dec
15.15 - 17.15
Præstegaardsladen
Ons 17. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Tors 18. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Fre
19. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
				
Lør
20. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
21. dec
16.30
Sct. Nicolai Kirke
Man 22. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Tirs 23. dec
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Ons 24. dec
12.00
Sct. Nicolai Kirke
Ons 24. dec
18.00 - 21.45
Sagahuset
Ons 31. dec
16.30
Sct. Nicolai Kirke
Søn
4. jan
9.00 - 10.30
Præstegaardsladen
Man 5. jan
18.30
Sct. Nicolai Kirke
Tors 8. jan
13.00 - 17.00
Præstegaardsladen
				
man 12. jan
18.30 - 21.00
Præstegården Rønne Nord
				
Tirs 13. jan
10.30
Sct. Nicolai Kirke
13 - 18. jan			
Tors 15. jan
19.30
Præstegaardsladen
Lør
17. jan
16.00
Sct. Nicolai Kirke
				
Søn
18. jan
14.30 - 16.30
Præstegaardsladen
Ons 21. jan
19.30
Præstegaardsladen
Ons 28. jan
19.15
Sognegården Rønne Syd
Lør
31. jan
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
1. febr
09.00 - 10.30
Præstegaardsladen
Søn
8. febr
10.00
Sct. Nicolai Kirke
Ons 11. febr
19.30
Præstegaardsladen
Lør
14. febr
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
15. febr
11.30
Præstegaardsladen
Ons 18. febr
19.30
Præstegaardsladen
Tors 19. febr
19.30
Præstegaardsladen
Søn
22. febr
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Ons 25. febr
19.15
Sognegården Rønne Syd
Lør
28. febr
16.00
Sct. Nicolai Kirke
Søn
1. marts
10.00
Præstegaardsladen

Emne:
Kirkens Dagligstue. Også: 4 - 11 og 18. december
Advent med Knud Henning Hansen
Odd-Fellow koncert. Entrè
Bibelmaraton. Derefter: 19. jan og 9. febr.
Familiegudstjenste med Luciaoptog
Gudstjeneste for "Søens Folk" m,ed procession
Bornholmske Musikamatørers Kor's Julekoncert
Julegudstjeneste for dagplejere og børnehaver
Studiegruppe. Derefter: 12. jan og 2. febr.
Julegudstjeneste for skolernes indskolingsklasser
Studiegruppe. Derefter 16. jan og 6. febr.
Julematiné. Kevin Duggan
Julematiné. Bornholmske Musikamatørers Kor
Julematiné. Poul Lykke Nielsen og
Andreas Lykke Nielsen
Julematiné. Christina Gornitzka og Kevin Duggan
De ni læsninger
Julematiné. Kevin Duggan
Julematiné. Kevin Duggan
Familiegudstjeneste med børnekoret
Juleaften i sagahuset
Nytårsgudstjeneste
Kirkekaffe
Hellig Tre Konger. Starter ved Bornholms Museum
Kirkens Dagligstue.
Også: 15-22-29 jan og 5 - 12 - 19 og 26 febr
Kristendomskursus
- fortsætter 2 og 16. febr - 9 og 23. marts
Babysalmesang starter. Derefter hver tirsdag.
Evangelisk alliance bedeuge, se dagspressen
Sogneaften med Niels Kjøller
Lørdagsmatiné. Winnie Frandsen, Rasmus Møller
og Signe Scharling
Musik og sang efter Højskolesangbogen
Salmestafet
Sangaften
Lørdagsmartiné. "Helt Barokt"
Kirkekaffe
Familiegudstjeneste - frokost i Præstegaardsladen
Salmestafet
Lørdagsmatiné. Poul Lykke Nielsen og venner
Kirkefrokost
Pigeaften om tøj
Sogneaften med sognepræst Per Munch, Nyker
Koncert Bornholms Musikforening
Entré
Sangaften
Lørdagsmatiné. Kevin Duggan
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: hver onsdag kl. 10.45. Kystparken:
den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Sygehuset: MKO (i dagligstuen) følgende
mandage kl. 11.00: 19. januar; 23. februar; 16. marts. F.2 (i dagligstuen) kl. 14.30 på
følgende onsdag: 21. januar; 25. februar; 18. marts. Slottet kl. 10.30 i dagligstuen på
B.2 på følgende fredage: 23. januar; 27. februar; 20. marts.
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Eftertanker
Af Lis Stormly

Byens vartegn, Sct. Nicolai Kirke, ligger flot og
meget synlig på bakken over havnen.
”Se kirken”, barnebarnets faste kommentar,
når vi kørte forbi.
Efter et besøg med børnehaven tilføjes: ”der
skal man være stille, men man må gerne synge
med”.
Ja, kirken lægges der mærke til og indenfor i
det flotte kirkerum, er der rart at være og plads
til mange. Store som små.
Her kommer der heldigvis mange til
gudstjeneste hver søndag, for at deltage i
salmesangen, lytte til koret og orgelmusikken,
høre hvordan præsten har valgt at tale
over dagens tekst eller bare sidde og nyde
atmosfæren, freden og roen og hengive sig til
sine egne tanker.
Der foregår masser af andre aktiviteter
i og omkring kirken, hvilket siderne her i
kirkebladet også vidner om. Såvel præster
som ansatte og menighedsrådets medlemmer
anstrenger sig således alle for i fællesskab at
styrke kirkens liv og vækst.
Jeg har været valgt til menighedsrådet i
8 år. Her har jeg haft plads i musikudvalget,

omsorgs- og aktivitetsudvalget og ikke
mindst kirkeudvalget. Der er mange og
meget forskelligartede opgaver, der skal
varetages og løses. Det har været spændende
og meget givende, men til tider også særdeles
anstrengende.
Jeg har udvidet og ændret mit udsyn, fået
ny viden og indsigt i mange ting. Fået nye
og anderledes udfordringer og lært nogle
fantastiske mennesker at kende.
Vi har været meget forskellige, men har
altid samarbejdet på tværs af rådet, når
opgaverne skulle løses. Netop bredden i
rådets sammensætning, er vigtig for mig, så
flest mulige i sognet føler sig repræsenteret i
menighedsrådet.
Når dette læses er menighedsrådsvalget
overstået og det nye råds funktionsperiode
starter den 1. søndag i advent.
God arbejdslyst og tak for denne gang.
Men også på gensyn. Jeg vil stadig komme i
kirken og måske tager jeg mit barnebarn med.
Hun er nu 7 år og er stadig meget glad for at
synge.

