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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
Sognemedhjælper:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk
Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
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kevintheorgan@mail.tele.dk
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5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk
Kender læserne
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Sdr. Allé 22, 5695 3895, fax 5695 3875.
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Hjemmeside: ronnekirkegaard.dkfra
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Åbent hverdage kl. 9-12
og 13.30-15.

Personnyt i Rønne Sogn
Velkommen til ny præst i Rønne
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sin familie. Vi glæder osSom
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og møde
Jeg er
34 årgang
og gift
fredagen
første
d. med Peter Madsen, og vi har at jeg kan blive til glæde for jer. På gensyn.
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glæde og fred og Guds velbehag og vores hverdag
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Mathias, at sige ja til
En af de unge drenge, Mathias, har vi sat - Var der noget du for Mathias som en trosbekendelsen? –
stævne sammen med tænkte meget over slags kontrakt, man Eller var det godt at få
har sluttet. For sådan lov til?
sin mor, Damaris Lau, inden dagen?
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da vi
kikkedede
vores
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på nye. så det gjorde lede. Men hvorfor blev så er det som om, man
hvilke
tanker
I kirkeudvalget var vi enige
om, atnoget. Det var Mathias så ikke døbt tror lidt mere på Gud.
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2 i brug,
læg
det kunne
lade sig
gøre,var
mendøbt.
opgerne,lidt
hvisflov
Dita ved.
kunnePå
væve
vores
de har
talt så
viser
vel, atat hun
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Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Kirkens julekrybbe

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af provst Gotfred Larsen
nogle familiegudstjenester,
og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
En
er en
op til advent, så den
fl
erejulekrybbe
familiegudstjenester,
heriblandt
opstilling,
der
med
også står der, når
en spaghettigudstjeneste; men vi
figurer
forestiller
børn fra børnehaver
På
besøg
i
Skatecentret
lige
inden
efterårsferien.
skal også henne i december ud at
stalden
i
Betlehem,
og
skoler
kommer
og
kunne
synge
rent.
Det
er
gratis
at være
med.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
hvor
Jesus
blev
født.
til
julegudstjenester
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
Tableauet
i december.
Nielsen på 56 95
er
plads tillaves
flere ofte
– også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke
af
små
figurer
skåret
Nogle
af figurer
34
95
eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart.
iDu træ,
undertiden
ne
er
derNielsen
nok
Mvh.
Poul
Lykke
skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
oliventræ fra Betle
blevet lavet flere
hem, eller støbt i
eksemplarer af, men
Odd Fellow
Logens
andet materiale, som
julekrybben
som
så er bemalet.
helhed er et unikum
Midtpunkt
for opog meget værdifuld
DE
NI LÆSNINGER
stillingen
er
altid
Jesus
b
arnet
i
kryb
for
kirken.
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
ben
samt Mariaaftengudstjeneste
og Josef. Dertil søndagen
kommer før
så jul. Den
Kunstneren
bag
figurerne er den tjek
stemningsfulde
består
Etta Cameron
staldens
dyr,
hyrder,
engle
og
betlehems
koslovakiske
billedhugger
Gertrud Kudielka.
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i Sct.
Nicolai
Kirkeunder det
stjernen,
undertiden
også
de
tre
vise
mænd.
For
Hun
er
født
i
1896,
da
landet
hørte
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag
den
3.
mange er det skik år for år at samle og udbygge østrig-ungarske kejserrige; og december
de politiske
kl. 16.00.
julekrybben
med
flere
figurer.
forviklinger
i
første
halvdel
af
århundredet
JULEMATINÉER
Traditionen
med
julekrybben
går
helt
tilbage
bevirkede,
at
hun
kom
til
at
leve
et ganske
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
til
middelalderen
og
har
især
været
udbredt
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Helligtrekonger
Velkommen
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Af sognepræst Katrine Blinkenberg

Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Tilflytterjul
Af menighedsrådsmedlem
Holger Pii
For ca. 20 år siden fik vi et tilbud, som vi ikke kunne sige
nej til. Jeg fik tilbudt et godt
job i Rønne og selv om vi på
det tidspunkt boede i eget hus
uden for Hjørring, tog det ikke
ret lang tid at beslutte os for at
sige ja tak, selv om der er langt
fra Hjørring til Bornholm.
Der var dog nogle praktiske
problemer i denne forbindelse.
Vores ældste søn arbejdede i
Fjerritslev og havde fundet en
kæreste fra byen og var derfor ikke opsat på at flytte fra
Jylland. Vores yngste søn var
halvvejs gennem 10. klasse og
skulle have lov at færdiggøre
denne. Og så var der også lige
den lille detalje med at få solgt
hus. Men i sommeren 1990
faldt det hele på plads, huset
var solgt og skolen færdig. Så
min hustru og søn kunne flytte til Rønne og jeg kunne flytte
ud af et midlertidigt værelse
og ind i en lejebolig.
Efter yderligere et år faldt
vi for vort nuværende hus i
Storegade, tæt på Skt. Nicolai
Kirke. Og dermed begyndte
vores tilknytning til en ny sognekirke.
Når børnene begynder at
blive voksne, begynder også
problemerne med, hvor julen
skal fejres. Men i de første år
var der ikke så meget diskussion, det skulle være hos mor
og far i Rønne, også efter at
den yngste var startet på universitetet i København, men

der skulle dog snart laves en
plan og aftale om, at juleaften
skulle deles mellem de 2 og siden har det været den ældste
i ulige år og den yngste i lige
år. Så nu skulle vi lige pludselig til at rejse bort og langt
i hver anden jul, som skulle
fejres hos den ældste i Hobro,
med hvad det medfører af
hektisk aktivitet, men det var
også dejligt at komme der og
kunne tage sine første børnebørn med til julegudstjeneste
i Hobro Kirke.
Den yngste søn derimod
fandt hurtigt ud af, at det var
meget mere belejligt at spørge
om han og hans lille familie
ikke lige så godt kunne komme til Rønne, i stedet for at vi
skulle rejse til København. Og
det har vi faktisk nydt godt af
lige siden. Derfor har vi haft
den store glæde at komme til
julegudstjeneste i Skt. Nicolai
Kirke lige siden. De år, hvor vi
var bortrejst i julen, blev det
kun til den stemningsfyldte
garnisonsjulegudstjeneste,
men øvrige år blev det til begge gudstjenester.
Der skete dog en ændring,
da det dengang yngste barne-

Med forventning vi til kirke går

barn i 2006 kom til jul. Da gik
vi for første gang til julefamiliegudstjenesten kl. 12.00. Og
hvilken helt anden og livsbekræftende gudstjeneste dette
var. Her var vægten lagt på, at
børnene skulle have en oplevelse af julen og de fik lov til at
kunne høres. Jeg husker specielt Overheadshowet oppe i
loftet over døbefonden, hvor
børnene lå på gulvet og kiggede op på historien om Jesu
fødsel. Så nu er det lige pludselig blevet julefamiliegudstjenesten, der er blevet vores
foretrukne julegudstjeneste,
når vi fejrer jul i Rønne.

Glade vi fra kirke går

Men som regel bliver julen
på Bornholm kort, da den lille
familie også skal nå at besøge
svigerforældrene på Sydsjælland, inden juledagene er
ovre. Så 2. juledag er der atter
ro i Storegade og vi kan læne
os tilbage og glæde os over, at
vi har haft en dejlig givende
tilflytterjul.
Så på gensyn til julefamiliegudstjeneste i Skt. Nicolai
Kirke.

Skt. Nicolai - Nyt
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Kommende
arrangementer
Adventsfest
Torsdag den 25. november kl. 19.30
er der adventsfest i Præstegaards
laden. Vi kan i år glæde os til besøg
af sognets tidligere sognepræst, Anders Carlsson, som nu er valgmenighedspræst i Vejstrup på Fyn.
Anders har kaldt sit emne: ”Hjemfalden fra ø til ø” og vil ud fra denne
overskrift causere om at savne uden
at miste, om at leve blandt blomster og bier og med
Grundtvig i baghaven, og han vil delagtiggøre os i
noget af det, han har oplevet i det bornholmske og
fynske kirkeliv.
Det bliver en rigtig god aften med gensyn med en
afholdt præst. Så kom i god tid, der bliver fuldt hus.
Alle er velkomne. Entré incl. kaffe 20,00 kr.

Søens Folk
2. søndag i advent, som i år er den 5. december, er
der kl. 15.00 i Skt. Nicolai Kirke en gudstjeneste for
”Søens Folk”, hvor vi sædvanen tro vil mindes omkomne på havet i det forgangne år og alle årene.
Efter gudstjenesten fører vi så kirkens skib, Thetis, i
procession og med Bornholmergarden i spidsen til
Bornholmerfærgens Terminal. Der vil skibet så 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.

Familiegudstjenester i december
D. 12. kl. 10.30 og d. 24. kl. 12.00 er der familiegudstjeneste i Skt. Nicolai kirke. Det betyder at gudstjenesten på en særlig måde er lagt til rette med tanke
på børnene. Kirkens spirekor og ungdomskor vil
medvirke. Vel mødt.

Juleaften i Sagahuset
Der er ingen grund til at sidde alene juleaften. En
masse feststemte mennesker i alle aldre samles igen
i år til julefest i Sagahuset. Traditionen tro bliver der
serveret traditionel julemad, danset om juletræet og

Skt. Nicolai - Nyt
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sunget de kendte og elskede julesalmer. Og mon ikke
også julemanden kigger fordi med en gave til alle.
Julefesten begynder kl. 18.00 og slutter kl. 21.45. Har
du lyst til at deltage så meld dig til, når du ser tilmeldingsblanketten i avisen.
Vi har også brug for hjælpere til at afvikle festen på
en god måde. Har du lyst til at give en hjælpende
hånd så kontakt én af kirkens præster eller henvend
dig på kirkekontoret.
Peter Hauge Madsen

Kirkens jul for børn
Foruden familiegudstjenesterne søndag den 12. december kl. 10.30 og juleaften kl. 12.00, plejer kirken
at være fyldt af børn ved julegudstjenesterne for
dagplejere og børnehaver, som er mandag den 6. december kl. 10.00 og kl. 11.00.
For skolernes indskolingsklasser er det tirsdag den
7. december kl. 10.00 og kl. 11.00.
Interesserede forældre, bedsteforældre og alle andre
er meget velkomne til også at være med.

Diakoniens dag
I flere sogne rundt omkring i landet er det ved at
være en tradition at afholde diakoniens dag den første søndag i februar.
Diakoni betyder tjeneste. Det handler om at gøre
gode gerninger mod vores næste. Diakoni skulle
meget gerne være en naturlig del af en menigheds
liv. Derfor afholder vi også diakoniens dag for derigennem at synliggøre vigtigheden af diakoni og gøre
opmærksom på sognets diakonale arbejde.
Diakoniens dag vil blive markeret i forbindelse med
højmessen kl. 10.30 søndag d. 6. feb. Efter gudstjenesten vil der være kirkefrokost i Præstegaardsladen,
hvor vi fortsætter med diakoniens dag.

Kirkefrokost
Søndag den 6. februar 2011.
Lige efter højmessen i Skt. Nicolai kirke er der Kirkefrokost i Præstegaardsladen.
Frokost og 1 øl/vand : 35 kr.

Kirkekaffe
Efter at vi i en periode har forsøgt os med kirkekaffe
i Præstegaardsladen første søndag i måneden efter
fromessen, vil vi fra januar 2011 vende tilbage til, at
der er kirkekaffe i Skt. Nicolais kirkes nordfløj første
søndag i måneden efter højmessen. Første gang søndag den 2. januar 2011.

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

Ungdomsgudstjeneste
D. 12. februar kl. 19.00 er der igen gudstjeneste særligt tilrettelagt for konfirmander og alle andre unge.
Orglet holder fri, kirkebænkene bliver heller ikke
brugt, men vi får nu alligevel anledning til både at
synge og siddeAfeller
liggeCarlsson
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siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn - og efter dét taler om barnedåben.
Der er en indre spænding i den danske,
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snakkes om skyld og ikke kun om "det lilleNæste sogneaften i året bliver torsdag den 10. februbitte
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Til begge aftner er alle interesserede velkomne.
og til kærlighed.
Entré incl. kaffe 20,00 kr.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Helligtrekonger 2011

Sangaften Rønne Syd

Det er efterhånden blevet en tradition at holde Helligtrekongers Aften. Helligtrekongers Aften er d. 5.
jan. Vi begynder på Bornholms Museum kl. 18.30,
hvor der bl.a. vil være 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.
Er du ikke så glad for at gå i optog, er du også velkommen til bare at deltage i kirken.

Som hidtil gennem 10 år er der fællessang efter Højskolesangbogen den sidste onsdag
kl. 19.15 i hver måned, bortset fra 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 10 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 del
tagere pr. gang, men kan sagtens være 50.
Så mød bare op.
Kom, syng og bliv glad.

Hej! Hvis du går i 3.-6. kl.
... er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub). Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i
sognegården Rønne Nord, Åvej 2. I SNYK hører og
taler vi om Gud og laver forskellige sjove aktiviteter.
I september lavede vi en overnatningstur, som du
kan se billeder fra. Har du spørgsmål om SNYK, kan
du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller
sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

Babysalmesang
Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder ved
holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til
babysalmesang synger vi salmer, børnesange, danser og laver fagter til. Der er ingen krav om, at man
skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis at være med. Du kan læse lidt om baby
salmesang på kirkens hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder d. 18. jan. Vi mødes hver tirsdag til og med udgangen af marts undtagen uge 10.
Næste hold begynder sidst i april.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – gerne inden d. 20. dec. Tlf. 56 95 00 85
Mail: karenbodil@sctnico.dk
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Kantoriet
Kirkens udvidede kantori var på udflugt i september – til Lunds Domkirke! Vi lavede en koncert
med musik af Batten, J.S. Bach, Händel, Purcell,
Duggan og Holst, og der kom et stort publikum til
den. En stor oplevelse for os alle sammen, som har
den betydning, at dette lidt større kor mødes igen
i det nye år plus et par ekstra sangere og synger
noget rigtigt spændende.
Jeg har været i Hong Kong i en del af efteråret, og
kantoriet har været under ledelse af Svetlana Prip –
jeg er meget glad for, at hun vil være vikar.
Det er flot, at Mette Nielsen og Louise Holm Nielsen, som har været væk fra øen i et års tid, har fået lyst til
at synge med os igen!
Koret medvirker til alle højmesser og kan høres til De ni læsninger den 19. december kl. 16.30.

Syng, syng for Jesus Krist ...
Sådan lyder omkvædet i en af de
julesange, som ungdomskoret
skal synge her ind under jul.
I grunden er det ham, der synges
om året rundt i landets kirker.
Men julesangene er alligevel noget specielt, fordi mange af dem
fortæller om det ufattelige, at
Gud blev menneske – og at det
var et fredsbudskab, han kom
med. Ikke en ydre, politisk fred,
men en hjertets fred, ja, en himmelsk fred, som det udtrykkes i
salmen ”Glade jul”.
Når dette læses, har vi haft besøg
af Klezmer Duo, som især har
sunget med Spirekoret. Det er
glædeligt, at Spirekoret er vokset,

så der nu i skrivende stund er 13
medlemmer. Heraf er de to drenge. Skulle flere drenge (men også
piger) have lyst til at være med,
så er der fortsat plads. Børnene
synger af hjertens lyst og lærer
særdeles hurtigt, så det er en fornøjelse at arbejde med dem. Spirekoret medvirker ved familiegudstjenesten d. 24. december.
Når det gælder ungdomskoret,
så venter en nok så travl tid nu.
Museet vil gerne bruge koret ved
åbningen af dets juleudstilling
sidst i november, og der er ganske
mange Lucia-optog i pensionistforeningerne, på plejehjemmene
og andre steder. Som det er tradi-

tion, så deltager koret også i De 9
Læsninger sammen med kirkens
kantori. Hvad foråret byder på,
vides endnu ikke, men man kan
følge med på kirkens hjemmeside
under ”Børn og Unge”.
Det er en stor glæde, at også ungdomskoret er vokset, så det nu
tæller 20 medlemmer. Efter jul
optages gerne flere. Tak til forældrene bag begge kor, som bakker
op og ofte også giver en hånd med
ved de særlige korarrangementer
året igennem!

Glædelig jul og godt nytår!
Poul Lykke Nielsen,
korleder
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JULEMATINÉER
Jul i Skt. Nicolai Kirke vil ikke være den
samme uden julematinéer - og i år bliver
der syv! Som altid bliver der gratis adgang,
men denne gang også kollekt til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp. Alle koncerterne
starter kl. 16.00 og varer ca. 30 min.
Tors 16. dec.
Fre
17. dec.
Lør 18. dec.
Søn 19. dec.
		
		
		
Man 20. dec.
		
Tirs 21. dec.
		
		
		
Ons 22. dec.
Tors 23. dec

Kevin Duggan, orgel
Poul Lykke Nielsen og venner
Kevin Duggan, orgel
kl. 16.30. De ni læsninger.
Skt. Nicolai Børne- og
ungdomskor og Skt. Nicolai
Kantori medvirker.
Ursula Bambuch, sang,
og Kevin Duggan, orgel
Trio-koncert.
Trine Dahl, tværfløjte,
Robert Willbrandt, cello
og Hattie Andersen, cembalo
Kevin Duggan, orgel
Kevin Duggan, orgel

LØRDAGSMATINÉER I 2011
Der bliver fire hyggelige matinékoncerter
i vintermånederne, som foregår hver anden
lørdag kl. 16.00
Sæt disse datoer ind i din kalender nu:
22. jan., 5. febr., 19. febr. og 5. marts.

BORNHOLMSKE
MUSIKAMATØRERS KOR

Odd-Fellow Logens
Julekoncert 2010
Sct. Nicolai Kirke, Rønne
Søndag den 28. november 2010 kl. 16.00
Medvirkende:

Lene Siel
Klaver:
Palle Juul Hansen
Fløjte/saxofon:
Morten Øber
Kapelmester/Bas:
Elo Lindhardsen

Billetpris kr. 150,-

Overskuddet går primært til Sct. Nicolai Tjenestens juleaften for ensomme
samt i øvrigt i fuldt omfang til øvrige humanitære formål på Bornholm.

Årets julekoncert

2010

BILLET OG PROGRAM

KURT
RAVN
Gæstesolist

Signe
Asmussen

Lørdag den 11. december kl. 16.00
Korets juleprogram består af Antonio Vivaldis
festlige Gloria samt lokale solister og
Bornholms Barokensemble.
Gloria er en forholdsvis kort kantate, som
indeholder mange kontraster, interessante
harmonier og en del dejlige lyriske passager.
Der bliver også sunget en del Christmas Carols
og – som hvert år – Anders Ørwalls fire julesange.

Akkompagneret af
Carl Ulrik Munk-Andersen, klaver /orgel
Birgitte Lindum, obo
Michael Frank Møller, trompet

Skt. Nicolai Kirke, tirsdag, den 14. dec. kl. 19.30
Forsalg af billetter hos: Rådhuskiosken – Musikexperten
samt på billetnet.dk og posthuset
415110 juleplakat A5.indd 1
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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. Kabells Vej 12 A

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Velkommen til:
Fællesmøder
Tirsdagene den 7. dec.,
4. jan. og 1. feb.
Kl. 17.00 Bibelundervisning
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 18.45 Lovsang og ordet
frit

Søndag, den 12. kl. 14.00
Tema: Julens hyrder
Provst Jørgen Trihøj
Onsdag, den 15. kl. 18.00
Julehygge, juletræspynt
ning
Søndag, den 19. kl. 14.00
Juletræsfest
v/G. Rasmussen
Onsdag, den 29. kl. 14.00
Cafe Elmer holder julefest
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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

JANUAR

28. november (1. søndag i
advent)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

1. januar (Nytårsdag)
10.30: Gotfred Larsen
2. januar
(Helligtrekongers søndag)
10.30: Peter Hauge Madsen
		 (Kirkekaffe)

DECEMBER
5. december (2. søndag i advent)
10.30: Katrine Blinkenberg,
15.00: Gotfred Larsen
		 (Søens Folk)

5. januar (Heligtrekongers aften)
18.30: Andagt, begyndende
		 ved museet.

12. december
(3. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
		 Familiegudstjeneste
16.30: Peter Hauge Madsen
		 Stillegudstjenste

7. januar
(Ordinationsgudstjeneste)
19.00: Biskop Peter Skov		 Jakobsen. Ordination og
		 indsættelse af Matilde
		 Nordahl Svendsen

19. december
(4. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
15.00: Andagt på Torvet
16.30: Ni Læsninger

9. januar (1. s.e. h. 3 k.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg

24. december (Juleaften)
12.00: Katrine Blinkenberg
		 Julefamiliegudstjeneste
14.00: Peter Hauge Madsen
15.15: Peter Hauge Madsen
16.30: Gotfred Larsen
25. december (Juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen
26. december (2. juledag)
10.30: Gotfred Larsen

16. januar (2. s.e. h. 3 k.)
10.30: Peter Hauge Madsen
16.30: Katrine Blinkenberg
		 Stillegudstjeneste

FEBRUAR
6. februar (5. s.e. h. 3 k.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
		 (Kirkefrokost)
		 Diakoniens dag,
		 familiegudstjeneste
12. februar
19.00: Peter Hauge Madsen
		 Ungdomsgudstjeneste
13. februar (Sidste s. e. h. 3 k.)
10.30: Katrine Blinkenberg
16.30: Peter Hauge Madsen
		 Stillegudstjeneste
20. februar
(septuagesima søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
27. februar (sexagesima søndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Matilde N. Svendsen

23. januar (3. s.e. h. 3 k.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Matilde N. Svendsen
30. januar (4 s.e. h. 3 k.)
9.00: Matilde N. Svendsen
10.30: Gotfred Larsen

FEBRUAR

31. december
16.30: Katrine Blinkenberg

Julegudstjenester uden for kirken den 24. december:
Slottet: kl. 10.00. Lunden: kl. 10.30. Sønderbo: kl. 10.45. Kystparken: kl. 10.45.
Sygehuset, MKO: kl. 11.00.
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NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 7. Deadline: Fredag den 21. januar
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: hpii@city.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer
Tid

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

Dag

Dato

Man

22. nov 15.00

Sted

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Emne:

Ons

24. nov 19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Tor

25. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Tor

25. nov 19.30

Præstegaardsladen

Adventsfest, m/valgmeninghedspræst Anders Carlsson

Søn

28. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert m/Lene Siel

Man

29. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Den Røde Tråd

Man

6. dec

10.00 + 11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer dagplejere og børnehaver

Tir

7. dec

10.00 + 11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Lør

11. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Bornholmske Musikamatørers Kor: Julekoncert

Tir

14. dec

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert m/Kurt Ravn

Tor

16. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematineerne starter, se mere i bladet

Fre

24. dec

18.00

Sagahuset

Juleaften i Sagahuset

Ons

5. jan

18.30

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongers Aften. Optog fra Bornholms Museum

Fre

7. jan

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Ordination af Matilde Nordahl Svendsen

Tor

13. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften:

Tir

18. jan		

Skt. Nicolai Kirke

Bybysalmesang begynder

Ons

19. jan

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, Origami

Lør

22. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Søn

23. jan

14.30

Præstegaardsladen

Sang&Musik, Vi synger efter højskolesangbogen

Ons

26. jan

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Man

31. jan

18.30

Sognegården Rønne Nord Den Røde Tråd

Lør

5. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Tor

10. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Svend Kramp

Lør

12. feb

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Ungdomsgudstjeneste

Lør

19. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Man

21. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Den Røde Tråd

Ons

23. feb

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

MUSIK & SANG
Søndag den 23. januar 2011

Søndag den 27. marts 2011

Vi synger efter Højskolesangbogen
i Præstegaardsladen.

Med Britta Kofoed,
som fortæller om sin tid i kongehuset
i Præstegaardsladen.

Telebussen kan benyttes. Alle er velkomne. Kaffe / te / kage: 15 kr.

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00.
Kystparken: Den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: kl. 10.30 i dagligstuen på
B2 på følgende fredage: 24. dec. 28. jan. og 25. feb.
Sygehuset: MKO i dagligstuen følgende mandage: 10. jan. og 7. feb.
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Eftertanker
Af menighedsrådsmedlem Poul Bech Hansen

Vil du skrive eftertanker til kirkebladet? Sådan lød
opgaven, og derfor sidder jeg nu og tænker på, hvad
der er vigtigt og som jeg gerne vil dele med jer.
Når vi er unge, føler vi ofte, at livet er uendelig langt
og fyldt med utrolig mange muligheder. Mange føler, at de nok skal klare livet uden at have brug for
hjælp, i hvert fald ikke fra Gud.
Men husk det var Gud, der kom først.
Han skabte verden. Hvordan han gjorde det, hvornår
han gjorde det, og hvor lang tid han brugte ved jeg
ikke, men jeg er overbevist om, at han gjorde det.
Da vi som små blev døbt til at tilhøre ham, var det
også ham, der kom først.
Det ser måske ikke ud af noget særligt, men det er
den største gave, vi nogensinde har fået. Den gave
må vi tage imod, for den har betydning både for livet
her og i evigheden. Vi har brug for hjælp til at pakke
gaven ud og finde ud af, hvad den indeholder. Den
hjælp får vi blandt andet ved at komme i kirken og
lytte til ordet og være med i lovsangen.
”Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!”
(DDS 448.v.6.)
Endvidere er nadveren vigtig for mig. Her møder vi
Jesus på en særlig måde. Her hører vi ikke kun ordet, men vi får også lov at ”smage” det. Jesus er selv
til stede i brødet og vinen. Her kan du modtage dine
synders forladelse og få den fornyet igen og igen.

Vi er der i et stort fællesskab, men samtidig kan vi
i stilhed komme med vor bøn og vor tak. Det giver
frimodighed til at gå ud i hverdagen igen.
”Jesus, livets sol og glæde,
se, her er jeg nu til stede!
Jesus, du al nådens kilde,
hør, hvad jeg så gerne ville;
Se, jeg falder dig til fode,
giv, at mig til gavn og gode
og dit frelsernavn til ære
jeg i dag din gæst må være.”
(DDS 462)
Kom frimodigt og vær med i
gudstjenesten. Du skal ikke være
tilskuer, men prøv at være med i
alt det, der foregår. Det kan blive
til velsignelse - også for dig.

