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Fester og ritualer på Jesu tid
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Grundlovsmøde med
biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

Fester har altid hørt til i menneskers liv og tro. Egypten. Det er en stor festdag, da den symboAt vi har fester i kirken hænger meget sam- liserer Guds frelseshandling mod folket. Sammen med, at fester var meget almindelige for tidig bærer den løftet om, at Gud vil gribe ind,
jøderne. På Jesu tid og mange år før, og for når det ser mørkest ud. En lang række ritualer
dens sags skyld endnu den dag i dag, holdes og handlinger knytter sig til denne fest. Da isvi hen i forlod
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børnene.
Inde i tig Shavuot
– ugefesten
mange har
lyst til at
Erikmed
Norman
Svendsynagogen var der et sen,
særligt
skab, hvorhar
bog- være
Shavuot
med. er et modstykke til den kristne pinse,
København,
tilfælde
af dårligt
lovet at
komme
rullerne Skrifterne (bøgerne
i Det
Gamleog
Tes Iidet
den fejres
50 dage efter påske. Oprindeligt
ind i I dag fejrer jøderne ved
grundlovstalen.
tamente) opbevaredes.holde
I midten
stod en læse-vejr,
varrykker
det envihøstfest.
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
pult, hvorfra mændene
af Skriften.
denne
fest,
de modtog Toraen på Sinaibjerget
Sinikka
ogat
Gotfred
i årlæste
er enhøjt
søndag,
vil vi
Under gudstjenesten sang
mændene
også salmer. tre måneder Larsen
efter udgangen fra Egypten
begynde
eftermiddagen med en kort gudsSabbat
Sukkot - løvhyttefesten
tjeneste
i kirken
Sabbatten var og er den
vigtigste
festdagklokfor jø- Sukkot er en glædesfest, når frugten er høstet.
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ikke kan møde op en
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præst,
Tlf. ved
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Juletraditioner

Af Gotfred
Af provst Gotfred Larsen
Larsen
En ny tendens de seTradition kommer
fra latin og betyder over
neste årtier
levere. Derer,eratisær
tænkt på overlevering fra
der er
slægt til slægt.
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er i det
vigMathias
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dig?ikke mange
var
godt,vi at
vartil tigt
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års
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som
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kirkegården.
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
		

Julefest
børnekoret?
Børnekoret har haft en god
isæsonstart!
Sagahuset
Vi har medvirket ved

nogle familiegudstjenester, og vi
har
en været
god hyggetur
til ved
Nexø
Efterhaft
at have
”med-vært”
Evangelisk Præst: ”Vil du fortsætte som hjælper”?
kristne
Skatecenter.
Foran
os
ligger
Alliances juleaftensfest i Sagahuset i 10 år, Britt: ” Ja da! Og jeg varmer op til julestemningen,
fl
ere familiegudstjenester,
hvilket
har været en stor ogheriblandt
glædelig oplevelse det vil sige, den bliver bygget op ved de dejlige
en
spaghettigudstjeneste;
men vi mig om, julematineer i Sct. Nicolai Kirke, som Kevin
for mig, fik jeg lyst til at forhøre
besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal
også
henne
i
december
udgæst
at På
hvordan en frivillig hjælper og en
oplever Duggan giver hver dag i ugen op til jul.”
kunne synge rent. Det er gratis at være med.
»gå
Lucia« i forskellige foreninger samt holde og
aftenen.
Britts ord var naturligvis sød musik i mine ører.
Koret
øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
en
julematiné.
LigeSå
nujeg
er tog
vi 13
piger, men
der Men mon
Som
sagt, så gjort.
følgende
samtale
gæsterne har det på samme måde?
Kontakt
korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
er
plads
flerehar
– givet
også drenge!
nå at Jeg fik Karen
med
Britttil
, som
en hånd Du
medkan
de sidste
Pedersen til at stille op til mine
34 95 eller 56 95 62 28.
komme
to-tre år:med, hvis du melder dig meget snart. ”nærgående” spørgsmål:
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du
skal
være fik
mellem
15 år,dig
kunne
Præst:
”Hvad
dig til9atog
melde
somlæse
frivillig Præst: ”Karen, hvor mange år har du nu deltaget

hjælper”?
i Evangelisk Alliances julearrangement”?
Britt: ”Jeg havde tidligere deltaget i Evangelisk Karen: ”I ti år”.
Odd Fellow Logens
Alliances julearrangement, da det blev holdt Præst: ”Hvad fik dig til at beslutte dig for at
i Krypten, og jeg havde hygget mig med alle melde dig til”?
DEdejlige
NI LÆSNINGER
de
mennesker. Og så ville jeg gerne selv Karen: ”Jeg havde egentlig ønsket at deltage i
Som
i tidligere
år skal
deltage
give en
hånd med,
hviskirkens
der varkantori
brug for
det. i den
mange år, men detGospelsangeren
ønske delte min nu afdøde
stemningsfulde
aftengudstjeneste
søndagen
før
jul.
Den består
Etta Cameron
Præst: ”Hvad forventede du dig så”?
mand
ikke. Men efter
at jeg var blevet enke,
af læsninger,
Christmas
Carols, fællessalmer
og orgelmusik,
i Sct. Nicolai
Kirke
Britt:
”Den glæde
og stemning
der var med
med børn og
og børnebørn
boende
i udlandet,
fi
nder
sted
søndag
den
17.
december
kl.
19.30.
Søndag
den
3.
december
så mange mennesker samlet. Og så min egen tilmeldte jeg mig fluks”.
kl. 16.00.
glæde ved at gøre den aften til en festlig og god Præst: ”Hvordan oplever
du så aftenen”?
JULEMATINÉER
aften for alle.
Karen: ”Som en dejlig, vidunderlig og hyg
Entre.
Man kan
glæder sig
koncerter
Præst:
”Levede
det tilsåi alt
opseks
til matinéer
dine forivår
ent- korte
gelig
aften med rigelig og god mad, god
med levende belysning. De finder sted hver dag fra
mandag den dans
Overskud
til bl.a. gaver,
ninger”?
underholdning,
om går
juletræet,
18.
til
lørdag
den
23.
december,
begynder
kl.
16.00
og
varer
ca.
en
Juleaften
i
Sagahuset.
Britt: ”Ja, fuldt ud. Jeg frydede mig over den godter, ja til og med en godtepose til at tage
halv time.
I årgode
består
de ikke kun
orgelmusik:
glæde
og den
stemning,
somafblev
skabt af programmet
med hjem”. ser
sådan
ud:
alle såvel jævnaldrende som ældre mennesker Præst: ”Er der noget du savner ved arran
som familier med børn, og juleaften er vi jo alle gementet”?
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgelKaren: ”Nej, for jeg træffer og sludrer dér med
børn”.
Tirsdag
den 19.
Kirkens børnekor bekendte og venner”.
i Sct. Nicolai Kirke
Præst:
”Noget
dudecember:
især vil fremhæve”?
Onsdag
den
20.
december:
Kevin
Duggan,
klaver
og
orgel
onsdag
den 13.dig”?
december
Britt: ”Glæden, stemningen og så især dette, Præst: ”Er der noget,
der generer
Torsdag
den
21.
december:
Poul
Lykke
Nielsen
kl.
19.30
at når der er rigtig mange hjælpere, så er der Karen: ”Nej”.
Kevin
Duggan,
også rigtig god tid til at alle, og
såvel
gæster
som orgel
Præst: ”Vil du fortsat
jul iRavn
Sagahuset”?
medholde
Kurt
,
Fredag
den
22.
december:
Bornholmske
Musikamatørers
hjælpere, kan hygge sig sammen”. Jo, og så den
Karen: ”Ja”.Kor
sopran Signe Asmussen,
Lørdag jeg
denfår,
23. ved
december:
Kevin menneskes
Duggan, orgelJamen så er det blot en opfordring til alle om at
glæde,
at se et andet
Carl Ulrik Munk-Andersen
glæde, når jeg byder det op til en dans rundt tage arbejdshandskerne
på, så
atter i år kan
på klaver
ogdet
orgel,
2007
om
juletræet”.
blive jul i Sagahuset.
Birgitte Lindum på obo og
Der bliver
nok endu
delkunne
lørdagsmatinéer
i løbet
af foråret – kig på
Præst:
”Noget
tænke dig
gjort
Mikael Frank Møller på
plakaterne
og
i
avisen
for
mere
oplysning.
Planer
er også i gang
anderledes”?
Med venlig ”forjul hilsen”
trompet.
for en”Næ,
spændende
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt Britt:
det kører
fint, det praktiske kører
Anne-Lise Fuglheim
endnu en orgelfestival!
Entré. Sygehus- og sognepræst
bare”.
Kevin Duggan
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JULEKONCERT
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Hvad betyder dåben?
Er der et liv efter døden?
Hvad gør Helligånden?
Hvordan skal jeg tro?
Gør bøn en forskel?
Er bibelen til at forstå?
Hvordan skal jeg leve?

Kontor- og Datahuset på Bornholm

Snellemark 45
Du er velkommen til at deltage i hele kurse
3700 Rønne • Tlf.
5695 1269
ler på enkelte aftner.
ledes
telefax: 5695 6950 Kurset
sognepræst
P
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Hauge Madsen
hvem man også
tilmelde sig på
5695 8395 el. m
aavej2@mail.tele

Helligtrekonger 2010
Sogneaftner

De starter alle dage kl. 19.30 og deltagelse i sogneaft
ner koster 20 kr. incl. kaffebord.
Alle er velkomne.

14. januar: Reflektioner over en pilgrimsfærd

I perioden maj/
juni 2009 foretog
Bjørn Thomsen,
sammen med en
ven, over en periode på 35 dage, en pilgrimsfærd (775 km)
fra St. Jean Pied
de Port i Frankrig til Santiago de Compostela i Spanien.
Med udgangspunkt i de syv begreber: Langsomhed,
enkelhed, stilhed, frihed, bekymringsløshed, spiritualitet og fællesskab, vil han fortælle om turen.
Hvorfor gør man det? Hvorfor påtager man sig, i
en moden alder, opgaven at vandre 23/24 km om
dagen med 4-5 km i timen? Er det mental pleje, som
mange moderne mennesker i en fortravlet hverdag
har behov for? Er det den fysiske udfordring?
Bjørn Thomsen vil fortælle om, hvordan han efterfølgende har reflekteret over vandringen.
Hvad gik han efter? Hvad har vandringen givet
ham? Var de tanker, han på forhånd havde gjort sig
om turen, også de, der vejede tungest, da han nåede
frem til pilgrimsmessen i domkirken i Santiago? Blev
det, som pilgrimshilsnen lyder en ”Bon Camino”?

11. februar: Utilpassede unge

Vi får besøg af politiassistent Torben Kofoed-Nielsen. Han skulle
være kommet i oktober, men blev
forhindret.
Derfor kan vi nu denne aften
glæde os til at høre Bornholms
kriminalpræventive koordinator
Torben Kofoed-Nielsen berette om
øens utilpassede unge og give et
bud på:
Hvornår er man utilpasset? Hvor mange er der på
Bornholm? Hvorfor havner nogle i denne kategori?
Og hvordan kommer de ud af den igen?

Det er efterhånden blevet en tradition at holde Helligtrekongers Aften. Helligtrekongers Aften er den
5. januar. 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. Nylarskoret medvirker.
Er du ikke så glad for at gå i optog, er du også velkommen til bare at deltage i kirken.

Evangelisk Alliance, bedeuge
den 12.-17. januar

En uge hvor kristne over hele jorden samles til bøn.
I Rønne sker det på følgende steder:
Tirsdag den 12. i Missionskirken. Indleder: Lone
Møller-Hansen, Baptistkirken.
Onsdag den 13. hos Frelsens Hær. Indleder: Jens
Kaltoft, Sct. Knuds Kirke.
Torsdag den 14. (eftermiddag kl. 14.30) i Indre Mission. Indleder: Flemming Frandsen, Missionskirken.
Fredag den 15. ungdomsaften i Pinsekirken.
Lørdag den 16. i Metodistkirken. Indleder: Birger
Pedersen, Luthersk Mission.
Søndag den 17. i Sct. Nicolai Kirke. Indleder: Dean
Andersen, Metodistkirken. Nadver.
Bortset fra torsdag, er det hver aften kl. 19.30.

Sangaften Rønne Syd

Som hidtil gennem 10 år er der fællessang efter Højskolesangbogen den sidste onsdag klokken 19,15 i
hver måned, bortset juli, august og december.
Det foregår på den måde, at p.t. Gunver Juul Hansen
forud for hver enkelt sang fortæller om sangen og
dens forfatter. Det er meget lærerigt og har, ud over
at have haft en glad og hyggelig aften, givet os godt
kendskab og forståelse for det, vi synger.
Deltagelse er gratis. Kopper og kaffe står på bordene, og det koster 5 kroner at nyde den i pausen.
I kaffepausen er der frit slag til at foreslå, hvad der
skal synges næste sangaften. De foreslåede numre
fra Højskolesangbogen skrives op på tavlen og bliver så forberedt.
Vi er ca. 40 deltagere pr. gang, men kan sagtens være
50.
Så mød bare op. Kom, syng og bliv glad.
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Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i Præstegaardsladen den første
søndag i måneden, når der er fromesse (se gudstjenestelisten).
Der er åbent fra kl. 9.30 til 10.30, og der er kaffe/te/
saftevand og morgenbrød for 15 kr., børn gratis.
Alle er velkomne. Efter fromessen kan man gå til kirkekaffe – og de, der skal til højmessen kl. 10.30, kan
komme før gudstjenesten.

Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen og opad:
• Der kan lide et afslappet fællesskab.
• Der har lyst til at tale med andre om det,
de er optaget af.
• Der nogle gange vil lave noget kreativt.
• Der har lyst til at lære noget nyt.
I forårshalvåret vil der være pigeaften den 20. jan.,
17. marts og 19. maj.
Den 20. januar: Strikkeaften.
Vi mødes hos ”Fanny garn & broderi” på Lille Torv 2
kl. 19.30. Der vil blive vist forskellige ideer til inspiration. Har du et strikketøj, du er i gang med, er du
velkommen til at tage det med. Har du et strikketøj,
du er gået i stå med, er der mulighed for at få hjælp
til at komme videre. Der bliver mulighed for at købe
garn, hvis man har lyst til det. Der gives rabat denne
aften. Sidste del af pigeaftenen vil vi være i Præstegaardsladen, hvor vi drikker kaffe/te og hygger os.
17. marts: Fodaften ved Irene Trip.

19. maj: Ude/inde krukker med planter og blomster
ved Lilliendal.

De to sidstnævnte aftener vil I kunne læse mere om i
det næste nummer, der udkommer til marts.
Alle aftener serveres der kaffe og te med brød for 10
kr. pr. pers.
Velkommen til alle piger!

Sct. Nicolai - Nyt
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Kirkens dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl. 13-16.30 i Præstegaardsladen. 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. Ca. en
gang om måneden, er der mulighed for at deltage i en
fællesspisning. Det koster 30 kr. pr. pers. at deltage i
spisningen. Tilmelding til spisning kan ske i Kirkens
Dagligstue eller til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.
26. nov.: Vi får besøg af Peter Hauge Madsen.
3. dec.: Vicky Bruun laver juledekorationer sammen
med os.
10. dec.: Simon Abrahamsen fortæller om Færøerne.
17. dec.: Spisning kl. 13.00 Efterfølgende leger vi
pakkeleg.
Herefter holder Kirkens Dagligstue juleferie.
7. jan.: Helligtrekongers eftermiddag.
14. jan.: Vi får besøg af Bent Ole Hansen.
21. jan.: Spisning kl.13.00. Vi spiller banko.
28. jan.: Vi får besøg af Anne-Lise Fuglheim.
4. feb.: Per Munch fortæller om sin tur til Afrika.
11. feb.: John Krone Larsen fortæller om sine 35 år
blandt børn og unge.
18. feb.: Spisning kl. 13. Herefter underholder Aase.
m.fl.
25. feb.: Vi får besøg af Gotfred Larsen.
4. marts:. Helmer Olsen fortæller om sikkerhed i trafikken.
11. marts: Inga Olsen kommer og synger og spiller
med os.
Velkommen til alle!

BB-Hotels tilbyder overnatninger til rimelige priser i
Rønne — Herning — Kastrup
Lej også et helt hotel til dit bryllup, konfirmation, barnedåb.
Se mere på www.bbhotels.dk
eller ring til Jens Wendell 70225530

Grundtvigsk forum
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Hej! Har du lyst til at være med i
SNYK eller SNUK?
• 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. Sidste gang inden jul er den 14. dec. Herefter holder vi
juleferie til den 11. jan., hvor vi begynder igen.
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.
Sidste gang inden jul er den 17. dec. Herefter holder vi
juleferie til den 14.jan., hvor vi begynder igen.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller sende
en mail: karenbodil@sctnico.dk

Jul for børn
i Sct. Nicolai Kirke
Hver jul foregår der forskelligt for børnene i
kirken her i Rønne.
Mandag den 7. dec. holder vi jul for vuggestuer og dagplejen kl. 10.00 samt for børnehavebørnene kl. 11.00.
Tirsdag den 8. dec. er indskolingsklasserne
(bh.kl.-2.kl.) fra Rønne Sogns skoler inviteret
til at komme. Østre Skole og Privatskolen er
inviteret kl.10.00 og Søndermarksskolen og
Åvangsskolen er inviteret kl.11.00. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede,
er også velkomne til at være med disse dage.
Hvis man har lyst til at være med som familie, er der også en anden mulighed.
Søndag den 13. dec. kl. 10.00 er der familiegudstjeneste med Luciaoptog ved kirkens
børne- og ungdomskor.
Tirsdag den 24. dec. kl. 12.00 er der familiejulegudstjeneste.
Velkommen til børn og voksne!

Bladene falder ...

- men ikke sangbladene! Vi øver på livet løs i kirkens Børne- & ungdomskor. Ja, der er kommet endnu et
kor: Spirekoret, som siden september har været i en opstartfase.
Det var en stor oplevelse midt i september at få besøg af Syngedrengene fra Assens. Drenge-koret
var på ryste-sammen-tur på øen, men benyttede lejligheden til at øve og synge sammen med os og
børnekoret fra Hasle ved en familiegudstjeneste her. Vi lærte meget af dette kor og dirigenten, Finn
Pedersen. Vi er blevet inviteret til Assens efter påske næste år og håber meget, det kan lade sig gøre.
Nu ligger julens store program foran. Koret skal medvirke ved en matiné i dagene ind under jul, og
der er igen en række Lucia-optog rundt om i byen.
Når dette læses, har Spirekoret medvirket ved sin første familiegudstjeneste. Der er pt. 10 børn i koret
i alderen børnehaveklasse til og med 2. klasse. Vi lærer at bruge stemmen, at holde takt og rytme og
at læse noder. Der er øvelse hver mandag fra 16.15 – 17.00 i Præstegaardsladen. De fleste følges frem
og tilbage af forældre eller bedsteforældre, som i øvrigt gerne må lytte med.
For begge kor gælder det, at der er plads til flere! Hvis bladets læsere enten har eller kender børn,
der har lyst til at synge i kor, så kan man kontakte undertegnede. For Børne- & ungdoms-korets
vedkommende er alderen omkring 9-15 år, og der er en mindre optagelsesprøve. Man kan læse mere
om de to kor på kirkens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Poul Lykke Nielsen, korleder
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Koncerter i Sct. Nicolai Kirke
JULEMATINÉER

17., 18., 19., 21., 22. og 23. december, alle gange kl. 16.00

Matinékoncerterne er blevet til en fast juletradition – en halv times musik med
levende belysning. I år kan vi se frem til en musikalsk mangfoldighed!
17. dec.
18. dec.
19. dec.
21. dec.
22. dec.
23. dec.

Bornholmske Musikamatørers Kor
Wenke Möbus (flygel) og Kevin Duggan (orgel)
”Helt barokt”: Musik for blokfløjte, violin, cello og cembalo.
Trine Dahl (tværfløjte) og Poul Lykke Nielsen (orgel)
Kevin Duggan (orgel)
Kevin Duggan (orgel)

Odd Fellow Logens
julekoncert 2009
Søndag den 29. november 2009
kl. 16.00 afholder Odd Fellow Logen
i Rønne sin årlige julekoncert.
I år er det med
kongelig operasanger Niels Jørgen Riis
akkompagneret
af kirkens organist Kevin Duggan på piano og
orgel.
Billetpris: kr. 150,00.
Overskuddet går primært til
Sct. Nicolai Tjenestens juleaften
for ensomme samt i øvrigt i fuldt
omfang til øvrige humanitære formål på Bornholm.

Årets
Julekoncert
2009 med
Stig Rossen
Fredag den 20. nov.
kl. 19.30
Traditionen tro byder Stig Rossen på
et bredt repertoire fra ind- og udland
når han i løbet af november/december måned afholder sine julekoncerter
rundt om i landet. Det er ultimativ jul,
der indhyller Stigs julekoncerter, med
traditionelle og elskede sange - mest
fra Danmark, men passende krydret
med de bedste fra udlandet.
Forsalg af billetter finder sted hos:
Rådhuskiosken i Rønne

VINTERRUM - lørdag den 23. januar kl. 16.00

En koncert med komponeret nordisk kammermusik samt stemningsfulde billeder.

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2009
Side 11

DE NI
LÆSNINGER
søndag den 20. december
kl. 16.30

Endnu en hyggelig juletradition!
Kirkens kantori og børnekor
synger Christmas Carols, præs
ten og medlemmer af kirkens
menighed læser julehistorien,
og alle synger julesalmer.

Kantoriet

Kantoriet havde en spændende tur til England i september. Vi
lavede koncert i Christ Church i Frome sammen med 15 sangere
fra Kevins gamle kor og sang Choral Evensong i den smukke,
næsten domkirkeagtige Edington Priory. Desuden havde vi en del
socialt samvær og sightseeing, besøgte et par pubs og gik en tur på
Westbury White Horse – en kæmpe hest lavet af kalk, som ligger på
en stejl bakke!
Koret har rigeligt at lave hen over julen. Vi synger til to koncerter
sammen med BMK, deltager i De ni læsninger og er med tre gange
juleaften.
Næste år har vi planer om en tur til Fyn/Ærø – og måske et andet
projekt sammen med vores engelske korvenner.
Nye sangere er altid velkomne! Hvis du er imellem 14-20 år gammel,
kan læse noder og synge rent, kontakt da venligst Kevin Duggan på
organistkontoret (tlf. 56953495, e-mail kevintheorgan@mail.tele.dk).
Der er også brug for vikar i de andre stemmer.

BMKs JULEKONCERT

lørdag den 5. dec. kl. 16.30

(Bornholmske Musikamatørers Kor)

I år fremfører BMK bl.a. Benjamin Brittens smukke og lyriske Ceremony of Carols med
medlemmer af kantoriet som
solister. Værket, oprindeligt skrevet for drengekor og
harpe, blev komponeret på
et skib fra U.S.A til England
midt i anden verdenskrig. Den
bruger stemningsfulde viselignende melodier og kanons,
og teksterne er på middelalderengelsk. Opførelsen i Rønne foregår i et arrangement for blandet kor, med Hattie Andersen på flygelet.
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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.
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TELEFONKÆDER

Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.
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Gudstjenester
NOVEMBER
29. november
(1. søndag i advent)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen
December
6. december
(2. søndag i advent)
10.30: Anne-Lise Fuglheim
15.00: Gotfred Larsen
		 (Søens Folk)
10. december
14.30 Gotfred Larsen
		 Garnisonsgudstjeneste
13. december
(3. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen,
		 familiegudstjeneste
16.30: Gotfred Larsen
		 stillegudstjeneste
20. december
(4. søndag i advent)
10.30: Gotfred Larsen
15.00: Andagt på torvet ved
		 Peter Hauge Madsen
16.30: Anne-Lise Fuglheim,
		 De ni læsninger
24. december (Juleaften)
12.00: Peter Hauge Madsen
		 Julefamiliegudstjeneste
14.00: Peter Hauge Madsen
15.15: Gotfred Larsen
16.30: Anne-Lise Fuglheim

25. december (Juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen
26. december (2. juledag)
10.30: Gotfred Larsen
27. december: (Julesøndag)
10.30: Anne-Lise Fuglheim
31. december
16.30: Peter Hauge Madsen
Januar
1. januar (Nytårsdag)
10.30: Gotfred Larsen
3. januar
(Helligtrekongers søndag)
14.00: Festgudstjeneste
		 ved biskop
		 Peter Skov-Jakobsen.
		 Ordination af
		 Katrine Blinkenberg
5. januar
(helligtrekongers aften)
18.30: Procession fra museet
		 til kirken og
		 i forlængelse deraf
		 musikgudstjeneste
10. januar (1. s. e. h. 3 k.)
9.00: Jens Kaltoft
10.30: Katrine Blinkenberg
17. januar (2. s. e. h. 3 k.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Anne-Lise Fuglheim
19.30: Gudstjeneste i
		 forbindelse med
		 Evangelisk Alliances
		 Bedeuge

24. januar
(Sidste søndag efter h. 3. k)
10.30: Peter Hauge Madsen
16.30: Gotfred Larsen,
		 stillegudstjeneste
31. januar
(Septuagesima søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
Februar
7. februar
(Seksagesima søndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
		 (Kirkekaffe)
10.30: Peter Hauge Madsen,
		 familiegudstjeneste
14. februar (Fastelavnssøndag)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Gotfred Larsen
21. februar (1. søndag i fasten)
10.30: Katrine Blinkenberg
16.30: Peter Hauge Madsen,
		 stillegudstjeneste
28. februar (2. søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim

Julegudstjenester uden for kirken den 24. december:
Lunden: kl. 10.30. Sønderbo: 10.45. Kystparken: 10.30. Slottet: 10.00.
Sygehuset: MKO kl. 11.00. F.2 Kl. 14.30.
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 7. Deadline: Fredag den 22. januar.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: hpii@city.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Tor

19. nov.

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Tor

19. nov.

19.00

Sognegården Rønne Nord

SNUK derefter hver torsdag

Man

23. nov.

15.00

Sognegården Rønne Nord

SNYK derefter hver mandag

Ons

25. nov.

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Tor

26. nov.

19.30

Præstegaardsladen

Adventsfest, Jesper Stage

Søn

29. nov.

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Man

30. nov.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Lør

5. dec.

16.30

Sct. Nicolai Kirke

BMK julekoncert

Man

7. dec.

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer og dagplejere

Man

7. dec.

11.00

Sct. Nicolai Kirke

Jul for børnehaver

Man

7. dec.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tir

8. dec.

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Jul for Østre Skole og Privatskolen

Tir

8. dec.

11.00

Sct. Nicolai Kirke

Jul for Søndervangsskolen og Åvangsskolen

Tor

17. dec.

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Julematinekoncerterne starter

Søn

20. dec.

16.30

Sct. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Tor

24. dec.

18.00

Sagahuset

Juleaften i Sagahuset

Tir

5. jan.

18.30

Sct. Nicolai Kirke

Helligtrekongers Aften. Optog fra Bornholms Museum

Man

11. jan.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tir

12. jan.

10.30

Sct. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold

Tor

14. jan.

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Refleksioner over en pilgrimsfærd

Tir

19. jan.

19.30

Præstegaardsladen

Grundtvigsk Forum, Theodor Jørgensen

Ons

20. jan.

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, Strikkeaften

Lør

23. jan.

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Koncert, Vinterrum

Ons

27. jan.

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Man

1. febr

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tir

2. febr

19.30

Præstegaardsladen

Grundtvigsk Forum, Frederikke Kjeldsen

Tor

11. febr

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Utilpassede unge

Man

22. febr

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tir

23. febr

19.30

Præstegaardsladen

Grundtvigsk Forum, Ruth van Gilse

Ons

24. febr

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 10.45. Kystparken: Den
anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: Kl. 10.30 i dagligstuen på B.2 på følgende
fredage: 8. januar; 19. februar; 19. marts og 23. april. Sygehuset: MKO ( i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 4. januar; 15. februar; 15. marts og 19. april. F.2 ( i
dagligstuen) kl. 14.30 på følgende onsdage: 6. januar; 17. februar; 17. marts og 21. april.
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Eftertanker

Af Maj-Britt Svendsen

Eftertanker hedder denne side, og eftertanker
må man sige, det er for mit vedkommende.
Når dette kirkeblad udkommer, er jeg ikke
længere ansat ved Sct. Nicolai Kirke. I knapt
tre år har jeg været ansat som regnskabsfører.
Det har været tre gode år med nogle fantastiske
kolleger. Det har været et meget selvstændigt
arbejde, nogle gange måske lidt ensomt, da vi
hver især har vores arbejdsområde at passe.
I dagligdagen ses vi kun et kvarters tid til en
fælles kop kaffe.
I den tid jeg har været ansat i kirken, er jeg
flere gange blevet spurgt om, hvordan det er at
arbejde i kirken og have bl.a. fire præster som
kolleger. ”Det må da være stift og højtideligt”.
Jeg er da glad for at kunne fortælle, at sådan er
det slet ikke, hvis der er nogen der har humor,
nogle gange endda lidt ”syg” humor, så er det
mine kolleger i kirken.
Sct. Nicolai Kirke kan sammenlignes med
en virksomhed. Vi har et budget på ca. kr.
4.000.000,-. Der skal bruges penge til lønninger,

Ændringer i menighedsrådet

vi har tre præsteboliger, Præstegaardsladen
og kirken, der skal drives og vedligeholdes.
Det går en stor del af pengene til. Så det er
kun en lille del af budgettet, der går til det, vi
allerhelst vil bruge penge til, nemlig aktiviteter
til glæde for os alle i Rønne, hvad enten vi er
barn, ung eller gammel. En aktivitet som jeg
selv er blevet engageret i er pigeaftenerne
i Præstegaardsladen. Vi mødes seks gange
i vinterhalvåret til en kreativ aften eller et
foredrag om et interessant emne. Det arbejde
fortsætter jeg med. Jeg håber også, at jeg kan
være til hjælp ved konfirmationerne, hvor jeg
har haft den store glæde at hjælpe til med at
sortere telegrammer.
Den største forskel på at være ansat ved den
danske folkekirke og være ansat i en privat
virksomhed har været, at min arbejdsgiver har
været et helt menighedsråd og ikke en enkelt
virksomhedsejer, hvor chefen sidder på et
kontor ved siden af.

Af menighedsrådsformand Knud Erik Juhl

På menighedsrådsmødet den 4. november blev det godkendt, at Leif B. Hansen, Kirkeligt Centrum, udtræder af menighedsrådet. I stedet indtræder Listens 1. suppleant Tom I. Nielsen i menighedsrådet.
Endvidere blev det godkendt, at Ole Rønne Hansen, Socialdemokraterne, udtræder af menighedsrådet, og
da denne Liste ikke har flere suppleanter, kommer der ingen erstatning for Ole Rønne Hansen.
Vi byder Tom I. Nielsen velkommen, og samtidig siger vi tak til Leif B. Hansen og Ole Rønne Hansen for
deres arbejde for Menighedsrådet.

