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Ansvarhavende redaktør:
Peter Hauge Madsen.

Kirkens kontor: Kirkepladsen 20,
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Katrine Blinkenberg Pedersen
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Træffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
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Barselsvikar:
Maria Dyrgart, 2477 9779,
m.dyrgart@gmail.com
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Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.

Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

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

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk
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personerne på
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en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Personnyt
Sogn
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du
skal være mellem 9 iogRønne
15 år, kunne læse

Odd
Fellow Logens
af Rønne Menighedsråd
– 2016
MUSIKMedlemmer
I SCT. NICOLAI
KIRKE 2012

JULEKONCERT

Da menighedsrådet endnu ikke har holdt konstituerende møde,

DE NI LÆSNINGER
er medlemmerne opført som på kandidatlisten
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.

JULEMATINÉER

Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.

Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år
- korte koncerter
Randi Veje
Kirsten Lyberg,
Lone Thrane,
Finn Nielsen
Johnny Winther Holbech
med
levende belysning.
De finder sted hver
dag fra mandagSocialdemokraterne
den Overskud går
Socialdemokraterne
Socialdemokraterne
til bl.a.
Socialdemokraterne
Socialdemokraterne
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sådan ud:

Julekoncert

Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
Lis Stormly,
Idon Nielsen,
Jørgen Kleener,
Poul Rostgaard
HolgerPoul
Pii, LykkeTom
Torsdag
den 21. december:
Nielsen
kl. 19.30
Socialdemokraterne
Kirkeligt
Centrum
Kirkeligt
Centrum
Kirkeligt
Centrum
Kirkeligt Centrum
og Kevin Duggan, orgel
med Kurt Ravn,
Fredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor
sopran Signe Asmussen,
Lørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel
Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver og orgel,
2007
Birgitte Lindum på obo og
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael Frank Møller på
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
trompet.
for en
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt
- Bech Hansen
Jens Chr. Hansen
Janspændende
Cirkola
Anette
Kaas
Poul
Luthersk Mission
Kirkeligt
Evangelisk Luthersk
Indre Mission
endnu
enCentrum
orgelfestival!
Entré.
Mission Kevin Duggan

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
Nr. 4.
4. 2012
2006
Side115
Side

Farvel – og Tak

Af afgående formand for menighedsrådet, Knud Erik Juhl

Velkommen
til nyt blad

Efter otte år i Rønne Menighedsråd har jeg nu
valgt at stoppe.
Det har været otte gode år. De sidste fire år,
hvor
jeg hartilværet
Velkommen
et nyt menighedsrådsformand,
kirkeblad. Det
har
også
været
mitpræsenvedkommende.
er med glæde attravle
vi nufor
kan
Det
har
indimellem
været
en
udfordring at
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
kombinere
et
fuldtidsjob
med
formandsjobbet
kirkes kvartalsblad.
ved
Vi siden
håberaf.det vil blive modtaget godt og
Det
har været
et aktivt
menighedsråd,
brugt flittigt.
Temaet
for dette
nummer jeg
er
har
været
formand
for.
Vi
har
haft
godt også
sam”dåb”, og handler derfor på en et
måde
arbejde
og etvelkommen.
godt fællesskab
i rådet, meni også
om
at være
Velkommen
kirmed
personalet
både
i
kirken
på kirkegårken. Dåben er indgangen til og
kirken,
til det
den - det
er en vigtigDerfor
forudsætning
et godt
kristne
fællesskab.
stod ifor
gammel
kirkeliv,
både
indenfor
og
udenfor
kirkens
tid døbefonten ved indgangsdøren til kirmure.
Der eråringen
tvivl
at Nicolai
jeg vil komme
ken.
Hvert
byder
vi om,
i Sct.
kirke
til
at
savne
de
mange
rare
mennesker,
jeg har
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne
mødtlader
i det kirkelige
fællesskab.
der
sig døbe.
Johannes Johansen
Menighedsrådets
arbejde
er mangfoldigt. Vi
skrev i 2001 i en salme
således:
har forsøgt
at
skabe
så
gode
rammer
”Vi kommer til din kirke,
Gud, for kirkens liv
og
vækst
som
muligt
ud
fra det, der
og finder døren åben,

det navn bliver aldrig slettet ud
vi fik hos dig i dåben.”
DEN DANSKE SALMEBOG 478
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.

Det betyder at vi altid er velkom-

har været
økonomisk
ne hos
Gud vores himmelske Far.
muligt. Vi Det
har betyder
arbejdet at vi altid er velfor, at kirken
skali være
komne
kirken. På de følgende
en god arbejdsplads
sider kan duforlæse om, hvad nogle
vores ansatte,
og det
harselv er blevet døbt
af dem
som
også været
vort
ønske,
eller har fået et barn døbt i Sct.
at kirkebygningen
skal fremtræde
og forvelNicolai kirke,
har tænktpæn
i den
holdt,
så
den
fortsat
kan
være
det
flotte
vartegn
bindelse.
for Rønne by og Bornholm, som beliggenheden
Børn op
vokser
lægger
til. og med dem også antallet af
tilbud.
I
kirken
er der også der
mange
Vi er nu fem medlemmer,
sigertilbud
farvel til
til
børnene,
f.eks.
børnekor,
ungdomsklub,
og
menighedsrådet: Ellis Aakermann, Inge-Birthe
iFoss,
sommerferien
tilbyderHanne
de kirkelige
Inge Lise Jersborg,
Tindborgforog
eninger
mange
forskellige
lejroplevelser.
jeg selv. Jeg ønsker at udtrykke en stor TAK
Læs
det i bladet
for etmere
godtom
samarbejde
i menighedsrådet, med
Ikke
alle
steder
verden
har børn
og
personalet i kirken ogi på
kirkegården,
i de forunge
det
lige
godt.
Derfor
er
det
også
værd
løbne år.
at omtale
Sct.
Kirkes
nye missionsSamtidig
vilNicolai
jeg ønske
det kommende
meprojekt
på
side
7,
der
drejer
sig
hjælp
til
nighedsråd alt godt fremover og om
Guds
velsigHIV-smittede
børn
i
Tanzania.
nelse over arbejdet.

Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Kommende arrangementer
Peter Hauge Madsen
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsdag kl. 17-18.
Fuglheim: Træffes på
Det
er
blevet
en
fin
tradition,
at
vi
til
adventsfesten,
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise
sygehuset,
som
i
år
er
torsdag
den
22.
november
kl.
19.30
i indg.
Præ- A, Med. Afd.:
Rønne.
Man.,
tirs.
og
ons. kl. 13-14. hjemstegaardsladen,
får
besøg
af
en
af
sognets
tidligere
Ansvarhavende redaktør:
me,
Ny
Østergade
præster.
Således
kommer i år Anne-Lise Fuglheim, 13, 5691 3732,
Peter
Hauge
Madsen.
fre. kl.sogn
17-18
og lørdag 8.30-9.30.
der var sygehus- og sognepræst i Rønne
indtil
Kirkens
kontor:
Kirkepladsen
for et par
år siden
og fortæller. 20. E-post: alf@postkasse.net
Åbent
tors- og Anders
Carlsson,
Detmandag-fredag
plejer at være en9-13,
hyggelig
fin aften,
hvortil Søndergårds Allé
dag
16-18,
tlf.
5695
3695,
fax
5695
1,
5695
3095,
andeby@post.tele.dk.
alle indbydes. Det koster 20,00 kr.
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften.

Sct. Nicolai-Nyt
Adventsfest
udgives 4. gange årligt af menig-

Juleaften i Sagahuset

Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist og leder af ungdomsDet river
og rusker
udenfor,
stræde
11, 5695
3195, fax
5691 og det bliver mørkor:
Kevinmørke
Duggan, 5695 3495, fax
kere
dag
for
dag,
men
midt
i
alt
dette
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
5695
4095.hastiOrganistassistent
skinner
lyset,
for
julen
nærmere
sig
med
tirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica
Vestervig.
ge skridt.
Det er ved
Peter
Hauge Madsen,
Åvejat2,være
tlf. tid til at overveje,
5695
8395, aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen, privat
hvordan
julen skal fejres.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795
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Nr.2.4.2005
2012
Side
Side26

Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
5691 3839.
Kirketjener: Christian Møller, tlf.
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.3015 undtagen lørdag.
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

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

Én mulighed kunne være at komme til juleaften i
Sagahuset sammen med en masse andre feststemte
mennesker.
Der vil traditionen tro blive serveret traditionel
julemad, danset om juletræ og ikke mindst sunget
de skønne og velkendte julesalmer.
Julefesten starter kl. 18.00 og slutter kl. 21.45.
Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig, når
du ser tilmeldingsblanketten i avisen.
Vi har også brug for frivillige. Har du lyst til at
give en hånd og på den måde være med til at gøre
det til en dejlig aften, så kontakt én af kirkens præster eller henvend dig på kirkekontoret.
Maria Dyrgart

Jul i kirken for børnene

Hvert år i december måned fejres julen i kirken på
en særlig måde for og med børnene. Mandag den
10. dec. holder vi julearrangement for vuggestuer
og dagplejen kl. 10.00 samt for børnehavebørnene
kl. 11.00.

kirken. Alle er selvfølgelig velkomne.

Søens folk

2. søndag i advent, den 9. december kl. 15.00, er der i
Skt. Nicolai Kirke gudstjeneste for ”Søens Folk, hvor
vi sædvanen tro vil mindes omkomne på havet gennem årene.
Efter gudstjenesten fører vi så kirkens skib, Thetis, i procession med Bornholmergarden i spidsen til
BornholmerFærgens terminal, hvor skibet vil stå i
sin montre til helligtrekonger og samle penge ind til
kirkens juleuddeling.
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.

Jul for totalforsvaret

Torsdag den 13. december kl. 14.30 er der gudstjeneste i kirken for alle med tilknytning til øens totalforsvar.
Gudstjenesten var tidligere for garnisonen på kasernen, men nu deltager foruden kasernens mandskab også mandskab fra Beredskabsstyrelsen, Politi,
Falck, Brandvæsen o.a.
Kirkens børnekor medvirker traditionen tro, og
enhver er velkommen til at være med.

Helligtrekonger

Tirsdag den 11. dec. er indskolingsklasserne (bh.
kl.-2. kl.) fra Rønneskolerne inviteret til at komme.
Østre Skole og Privatskolen er inviteret kl. 10.00,
Søndermarksskolen og Åvangsskolen er inviteret kl.
11.00. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede, er også velkomne til at være med.
For hele familien er der også andre muligheder.
Søndag den 9. dec. kl.10.30 er der familiegudstjeneste med Luciaoptog ved kirkens børne- og ungdomskor. Derudover medvirker minikonfirmander
fra Åvangsskolen. Og endelig juleaftensdag, den 24.
december kl.12.00, er der familiejulegudstjeneste i

Kom og hør om Helligtrekonger og syng om den
dejlige himmelblå! Helligtrekongersaften er den 5.
januar. Da det i år er en lørdag, begynder vi allerede
kl.16.00 på Bornholms Museum, hvor vi hører om de
hellige tre konger, og Skt. Nicolai Kirkes børne- og
ungdomskor synger.
Derefter går vi i optog med flagermuslygter sammen med de hellige tre konger og stjernebæreren til
Skt. Nicolai Kirke. Arrangementet afsluttes med en
liturgisk andagt i kirken. Her medvirker Nylarskoret og BMK koret.
Har du ikke mod på at gå med i optoget, er du
også velkommen til bare at deltage i kirken. Andagten begynder senest omkring kl.16.30.
Velkommen til Helligtrekonger!

Evangelisk Alliance Bedeuge 2013

Tirsdag den.8.- søndag den 13. januar. En uge hvor
kristne over hele jorden samles til bøn.

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943
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I Rønne sker det på følgende steder kl.19.30:
Tirsdag den 8. i Luthersk Missionsforening.
Onsdag den 9. hos Frelsens hær.
Torsdag den 10. NB! Kl. 14.30 i Pinsekirken
Fredag den 11. Ungdomsaften i Indre Mission
Lørdag den 12. i Skt. Knuds Kirke.
Søndag den 13. i Baptistkirken.
Se nærmere på opslag og løbeseddel i kirken.

Sogneaftner

Vi fortsætter rækken af sogneaftner under temaet:
Det svære liv og samliv.
Det svære liv for børn,
som bliver udsat for
svigt
Dette er overskriften
for sogneaften torsdag
den 17. januar 2013:
Det er klart for enhver, at børn har brug
for tryghed for at kunne formes og udfolde
sig. Men alt for mange
børn oplever svigt i
form af manglende omsorg på grund af forældres
misbrug, forældres skilsmisse, forældres optagethed
af arbejde, fritidsinteresser o.m.a. Hvad gør det ved
børn? Hvordan kan vi hjælpe de børn?
Det vil Marianne Jensen, Ibsker, forholde sig til.
Marianne Jensen er psykolog og ansat ved kommunens familierådgivning, hvor hun møder mange af
de børn, som lider under svigt fra deres voksne.
Et kunstværk af Guds finger
Sogneaften torsdag den 21. februar handler om ægteskab og samliv.
Jesper Stange, som er præst ved Københavns
Domkirke, vil ud fra sin bog af samme titel som
overskriften foredrage om ægteskabet. Han skriver
om emnet:
Jeg blev gift, fordi vi stod og manglede en lejlighed. Det glædede i øvrigt også familien, som længe
havde set med bekymring på mit liv ’på polsk’. Det
var i 70’erne. I dag ligger ægteskabet hverken under
for et socialt eller for et moralsk pres. Alligevel indgår vi ægteskab. Hvert andet par indgår ægteskabet
i kirken. Og det sker ofte under udfoldelse af stor
festivitas. Det kalder på en forklaring.
Når vi hverken gifter os for at få noget at bo i eller

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2012
Side 8

for at leve op til familiens moralske standard,
hvad er det så, vi fejrer
med vielsen? Er vielsen erindringen om
det grundvilkår, at vi
dybest set lever af det,
vi kun har ved at få det
givet?
Jesper Stange forsøger i sit foredrag at
give et bud på vielsens
samfundsmæssige og kirkelige betydning i dag.
Sogneaftnerne holdes i Præstegaardsladen.
Vi begynder kl. 19.30, og det koster 20 kr. for kaffe
og deltagelse.
Alle er meget velkomne, og vi håber, at mange
har lyst til at være med.

Bibelens persongalleri

I det nye år fortsætter vi med at rette fokus på nogle
af personerne i Bibelens store persongalleri. Studiegruppen, hvor også nye deltagere er velkomne, mødes i Sognegården Rønne Nord, Åvej 2, på følgende
datoer: Den 21. jan., hvor det handler om ”Ruth”,
den 18. feb. om ”Daniel”, og den 18. mar. om ”apostelen Peter”. Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning og slutter kl. 21.00. Prisen for mad og kaffe er
40 kr., men ellers er det gratis at deltage, og alle er
velkomne, også selv om man ikke spiser med. Tilmelding til spisning sker til Peter Hauge Madsen
seneste fire dage før arrangementet.

Spaghettigudstjeneste

Nu genoptager vi succesen med spaghettigudstjenester, så tag familien i hånden og kom i kirke.
Det bliver den sidste onsdag i måneden, og gudstjenesten vil være helt på børnenes præmisser. Vi vil
sammen gå på opdagelse i de gode og spændende
fortællinger fra Biblen, vi skal også synge og måske
danse; ja i det hele taget have en skøn tid sammen.
Efter gudstjenesten vil der være spaghetti og
kødsovs samt hyggeligt samvær i Præstegaardsladen, hvor børn selvfølgelig spiser gratis, og voksne
betaler 20 kr.
Så kom i kirke og få nogle gode stunder sammen
med børn og andre forældre og slip hurtigt og nemt
over aftensmaden.

Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaAltid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995

Datoer for spaghettigudstjenesterne er: 30. januar,
27. februar og 24. april.
Spaghettigudstjenesten starter kl. 17.00 og varer
ca. 35 minutter og derefter vil vi sammen gå over i
Præstegaardsladen til mad. Aftenen slutter senest kl.
19.00. Tilmelding
ikke nødvendig.
AferAnders
Carlsson

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Piden samme dåb: du
stolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, øntilhører herefter den
sker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
korsfæstede
Herre
Kristus.
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
Mansammen.
siger, atDer
detserveres
nyfødte
barn med
ingenting
synge
kaffe/te
brød á
kan
men
det
kan
én
ting:
det
kan
være
10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil
der
elsket.
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andet
end
tro
tro,
at
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være spisning kl.13.00 á 40 kr. pr. pers. Tilmelding
til
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omgivet
af kærlighed
deri Kirvil
hos Erna
Hansen tlf. og
5695arme,
2185 eller
bære
og hjælpe det på vej. Og ligesom det
kens det
Dagligstue.

Dåb betyder at neddyppe

Dåben går mindst et par tusinVi glæder
til se jer.
de år tilbage. Jesus
blevosdøbt
af
De
bedste
hilsner
præsterne
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
Vi mangler frivillige til at lave spaghetti og kødsovs,
ham
ved floden, og han tog dem med ud i
så hvis du har lyst og tid til at give en hjælpende
vandet
og lod dem døbe ved neddykning i
hånd en eller flere af onsdagene, så kontakt sognevandet.
At døbe betyder simpelthen: "at nedmedhjælper Karenbodil på tlf. 5695 0085
dyppe".
Men Johannes forlangte, at
Diakoniens
denliv
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de
angrede deresdag
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Detforvar
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gøreEtmed
at: Gud
skænker
ikke
livet,
han
nyt hold
begynder
tirsdag
denkun
8. jan.
2013.
Vi
kræver
det tirsdag
også af
os.med
Derden
må
også
mødes hver
til og
12.derfor
marts. Næste
snakkes
om skyld
ikke kun om "det lillehold begynder
den 9. og
april.
bitteHar
barn",
som
får
det
hele
foræret.
du lyst til at være med
sammen
medAt
ditblive
barn,
døbt
er
at
stå
både
under
Guds
tilsagn
og
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbounder
Guds
fordring.
et 22.
livdec..
af kærlighed
dil Madsen
– gerne
inden Iden
Tlf. 5695 0085og
til kærlighed.
Mail:
karenbodil@sctnico.dk .

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

•	Småbørnssang er for børn i dagpleje-/vugge
stuealderen(ca. 9 mdr. - 3 år) sammen med deres
forældre eller bedsteforældre.
•	Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter,
danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
bibelen. Vi hører musik.
•	Der er småbørnssang som regel den 2. tirsdag i
hver måned kl.16.00. Sidste gang i år er den 11.
dec.. I 2013 begynder vi den 8. jan. og mødes igen
den 5. feb. (bemærk 1. tirsdag), 12. marts, 9. april,
14. maj og 11. juni.
•	Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
•	Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne.
•	Det er gratis at være med.
•	Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
•	Tilmelding senest dagen før kl. 12.00 til sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085,
mail: karenbodil@sctnico.dk.

Hvad kan Handygruppen gøre
for dig?

Vi er en gruppe mænd, som kan bruge hænderne
på en praktisk måde. Vi er det, man kalder ”handymen”. Du er en person, hvor det at bruge hænderne
eller at stå på en stige kan være et problem. Du er
pensionist og/eller handicappet.
Vi reparerer små ting i hjemmet. Små ting, som
trænger til at blive sat på plads, hængt op, smurt el.
lign., og som kan ordnes indenfor cirka 1 time. Er
reparationen for omfattende, hjælper vi med at kontakte en håndværker.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke haveservice eller snerydning.
Hjælpen er gratis – du betaler kun for eventuelle
materialer.
Du kan kontakte Ole Hansen mandag til fredag.
Tlf. 5695 2185 eller Karenbodil Madsen tlf. 5695 0085.

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.
Vi ses hver mandag til og med den 17. dec..
Herefter holder vi juleferie indtil mandag den 7.
jan., hvor vi begynder igen.
Har du lyst til at være med, kan du bare komme
en mandag eller kontakte sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.: 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Rønne Teenklub

Teenklub er for dig, der går i 6.- 9.kl.
Teenklubben foregår som regel onsdag aften
kl.19.00 til 21.00.
En gang imellem er der teen-træf, hvor vi mødes
med teenagere andre steder fra øen. Det kan være
en anden aften end onsdag. Derudover tager vi
på lejr et par gange om året.
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtmannsvej
42 (Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården Rønne Nord på Åvej 2.
I december er der teenklub hver onsdag til og
med den 19. dec.. Herefter holder vi juleferie indtil onsdag den 9.jan., hvor vi begynder igen.
Har du lyst til at være med, kan du ringe eller
sende en sms til:
•	Christian Westh Hansen,
christianwh@gmail.com,
tlf. 3027 3899
•	Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085
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Velgørenheds
koncert
På initiativ af Rønne Rotary-klub
afholdes fredag den 23. november
kl. 20.00 en velgørenhedskoncert i
kirken, hvor entreindtægten går til
sognets juleuddeling.
Den berømte tyske baryton

Guido Baehr
og hans hustru,
sopran Judith Heinen
vil akkompagneret af organist Kevin
Duggan synge værker af MendelssohnBartholdy G.F. Händel og J.S. Bach
Alle er velkomne.
Entre ved indgangen kr. 75,00.

Marie
Carmen
Koppel
Odd Fellow Logens
Julekoncert 2012

^H`i#C^XdaV^@^g`Z
h³cYV\YZc'#YZXZbWZg'%&'`a#&+#%%
Den traditionelle og stemningsfulde julekoncert kan i år præsentere Danmarks
førende soul-diva, sangerinden Marie Carmen Koppel akkompaneret af Steen
Rasmussen på klaver.

i Skt. Nicolai Kirke
Søndag den
Normalpris kr. 175,-. Medlemmer af Klub Tidende kan købe billetter til kr. 145,- i
Bornholms
ekspedition i Nørregade,
Rønne kl.
fra mandag
den 22. oktober
2. Tidendes
december
2012
16.00
kl. 8. Billetter kan også reserveres på telefon 5690 3000 fra samme tidspunkt.

Marie Carmen Koppel har gennem en årrække har opbygget et stort og trofast
koncert-publikum. Med sin store stemme fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet over, med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau.

Der er max. 4 billetter til hver abonnent og reserverede billetter skal
afhentes
for en uge.og stemningsfulde julekoncert kan i
Deninden
traditionelle

år

præsentere
Danmarks
førende
soul-diva, sangerinden
Overskuddet
fra koncerten
går primært
til
Skt. Nicolai
for akkompagneret af Steen RasmusMariaTjenestens
Carmenjuleaften
Koppel
ensomme samt i øvrigt i fuldt omfang
sen på klaver.
til øvrige humanitære formål på Bornholm.

Julematinér

Traditionen tro afholdes fra d. 17. til 23.
december en række julematinéer.
Nærmere beskrivelse vil kunne ses i
dagspressen og på kirkens hjemmeside.
Alle dage kl. 1600 Gratis adgang.

Marie Carmen Koppel har gennem en årrække opbygget
et stort og trofast koncert-publikum. Med sin store stemme fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet
over, med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau.
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Tænd lys!

Af korleder Poul Lykke Nielsen
Nu går vi den mørke tid i møde. Det mørkner
tidligere og tidligere. Vi tænder mere eller flere
lys. Vi skal snart fejre ham, der er verdens lys,
Kristus. Han fødtes i en for Israel mørk tid.
Landet var besat af romerne. Romerlys var de
bestemt ikke! De undertrykte det jødiske og
flere andre folkeslag.
Freden havde trange kår. Vi lever også i en
mørk tid. Der er uro og krig mange steder. Selv
det fredelige Danmark har været i krig. I vort
folk går meget i svang. Vold og anden kriminalitet, ja, og fattigdom breder sig. Mange er
deprimerede. Børn skader sig selv.
I Ungdomskoret skal vi i juletiden synge en
norsk sang, der hedder ”Tænd lys”! Egentlig er
det en adventssang om de fire lys i kransen. De
skal minde os om lyset fra Gud. At mennesker
må tage imod dette lys. Kristus kom med fred,
ja, han er vor fred. Ikke en politisk fred, men
freden med Gud, som giver fred i hjertet. For
Jesus peger på, at det er fra hjertet, al uro og
ufred blandt mennesker udgår. Derfor er det
nødvendigt med hjertefred: Fred med Gud og
med vor næste. Det er den fred, vi rækkes og
får lov at tage imod. Så kan vi tænde lys! Lys
for dem uden håb, for dem, som græder, for
modløse – og et takkelys for barnet, som fødtes
os julenat. Hans er nemlig æren!
Alt det skal vi synge om ved årstidens gudstjenester, ved De 9 Læsninger og ved Luciaoptog rundt om. Til nytår er koret (igen) med i
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Helligtrekongermarchen med sang på museet.
Også Spirerekoret er i gang. Der bliver sunget ved familiegudstjenester og ved spaghettigudstjenester i det nye år.
Vi er lige nu en halv snes stykker i hvert kor.
Det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne blive
dobbelt så mange. Kender dette blads læsere
nogen, som ville synge med, så kunne en opfordring måske blive afgørende. Grib telefonen
og ring til mig eller mød blot op ved en øvelse.
Ingen optagelsesprøve til Spirekoret, men til
Ungdomskoret. Der er flere oplysninger på kirkens hjemmeside om korenes opgaver. Se webadresse, telefonnumre og øvetider andetsteds i
bladet.
Alle ønskes en god og lys juletid samt et
godt nytår! Lad os tænde lys!

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver mandag
fra 16.15-17.00 i Præstegaardsladen.
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 14.45-16.15
i Præstegaardsladen.
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.

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. 32 21 09 34
www.roenneim.dk

Ungdomsmøde
tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
mandag kl. 14:30

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

December
04. kl. 19.30 Adventsmøde
v. Jens Borg Splid, Nexø
sang v. Sunshine
08. kl. 14.30 Senioreftermiddag
v. Peter Aage Bak, Nylars
11. kl. 18.00 Julefrokost
28. kl. 14.30 JulefestAf Jørgen
v. Oddrun Rønne, Rønne

Luthersk Mission
Dr. Kabells Vej 12A
Formand Jens Christian Hansen
Tlf. 56951868.
Yderligere oplysninger: www.
lm-roenne.dk

Februar:
Tirsdag d. 5. kl. 17.00:
Fællesmøde med spisning
Søndag d. 10. kl. 14.00:
Fastelavnsfest
Søndag d. 17. kl. 14.00:
Møde
Tirsdag d. 26. kl. 19.30:
Kredsmøde

Onsdag den 28. november
de samles her.
kl. 14.30 i Præstegaardsladen:
Nogle
gange
Hanne Piorska
kommer og
fortæller omsammen
Polen og landets og
juleskikke.

andre

gange

hver for sig.
KFUM og KFUK
på BornholmNogle gange i
Østergade 59, 3700 Rønne
lytten til untlf. 5699 0822

dervisningen

Formand om hvem JeVelkommen til:
Dorte Andreas
Krister,
offersen,
sus
andre
Tirsdage:
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
Bloch
gange rundt
December:
• Junior- og børneklub kl. 16.45 www.bornholm-kfum-kfuk.dk
om i private
Tirsdag d. 4. kl. 17.00:
• Teenklub kl. 19.00
I Indre Missions
Januar
Fællesmøde m. julefrokost:
Foreningen har
følgende
klubber
hjem
til studie
08. - 13.
Knud Henning Onsdag
Hansen.
Onsdage
kl. 9.30:
i foreningens bygning:
Hus på Zahrtfra kl.
16 til
17.30 og drøftelse
af
bibelske
tekEvangelisk Alliances
bedeuge
mannsvej
42 er det lyden Legestue
af
lidt
større
ster.
Et
af
de
nyere
og
meget
12. kl. 14.30
Søndag d. 9. kl. 14.00:
Klub Amok
aktiv
børn lovsang.
der spreder
sig i lokalerSenioreftermiddaglever en Peter
Krak: Marias
EVANGELISK
LUTHERSK
Klub Amok
er for alleer
børnMatmelspændende
tiltag
del
af sognear- ne. Nu er det MISSIONSFORENING
v. Bjarne Kirkegaard,
Allinge
lem 6 og 12
Der er klubaftenkl.
børneklubben thæusaftner.
Viår. begynder
sang v. Gunver Svendsen
kl. 17.00:
Tværstræde 3, Rønne
den sidste lørdag i måneden
bejdet i Tirsdag
Sct.d. 11.Spiren
der fylder
huset. Her
spise
sammen,
18. kl. 18.00
Menigheden pynter juletræ
Formand: P. O. Kjøller 18 med
fraat
kl. 18.30
- 20.30
(dog ikke i og
Nikolai
kirke.
erbørnene.
lederne de eneste
voksne. klokken
19.30 juni
er og
der
et oplæg
Vinterstævne på Davidskolen
sammen med
Tlf. 5696 3331
december,
juli).
Arbejdet
er baseret på fri- De fortæller spændende på 20 –Kom
v. Kjeld
Olesen Nyker
vær med
at…aktuelt
spille
25 og
min.
omtilet
22. kl. 19.30
Lørdag d. 15. kl. 15.00:
Missionshuset i Rønne er under bordtennis, spille pool, lave
villig
arbejdskraft, og dækker
bibelfortællinger
og
skaber
emne. hobby, bage, spille på computer,
Simon Overgaard,
Lemvig
Kids julefest
ombygning, men skal efter
hele
aldersspektret.
PåLMbagengageret
aktivitet
børneHerefter
er høre
dermusik,
mulighed
29. kl. 19.30
v. Karen-Bodil
Madsen.
planenfor
stå færdigt
til
lege, hygge,
høre om
grund
af Jesu og apostlenes ne i halvanden 28.
time.
Bibelforkyndelse
december Cafe Elmer`s
Jesus og meget
meget
mere.
for at drøfte
emnet
i grupper.
ord
om,
at Jesus
v. Jørgen
Bloch
Rønne er den eneste
Torsdag d. 27. kl.
19.00:klokkenjulefest
Pris: gratis
medlemmer,
Når
bliver 19 ons- Samtalen
er etformeget
vigtigt
Andersen.
20 kr. for ikke-medlemmer.
der formår at bringe osJulefest:
i le-Finndag,
er
det
cyklerne
der
fylelement
denne
aften,
og
Februar
30. december
Kl. 20.20 må dine forældre den
vende
fællesskab med Januar:
Gud, der op på parkeringspladsen,
plejer også
livlig.
Det
05. kl. 19.30
Per Munch
komme,at
- vivære
giver en
kop kaffe.
og
han erRønne
den eneste
derd. 6.for
Finn at
Kappelgaard,
Søndag
kl. 17.00:
kl. 15.00 - møde kl.er
16.00
Stine Ipsen,
nu samlesKaffe
teenagerne.
ikkeKontakt
en forudsætning
at du
09. kl. 14.30
Peterdet
Techow: ”Glæd jer altid i
3034 43798.
kan
give os evigt liv, er
MusikanlæggetCafebliver
ofte ved entlf.
hel
masse om kristenSenioreftermiddag
Herren”.
Elmer i Tværstræde 6
vores
mål at skabe de bedste
tændt, og godt
det,
at dommen
for ati hjemmene:
deltage, men
v. Jørn Erik Larsen, Sorø
Hver er
fredag
kl.14.00-17.00
Derudover
rammer
22. kl. 19.00 for at vi som menneD. 8.-13.: naboerne ikke bor for tæt på det kunne
Seniorafdelingen
Rønne at du
vel tænkes
sker
kan møde
Jesus og
leve Alliances
Bibelundervisning
i Østermarie
Evangelisk
Ivar Munch
Hansen,
huset.bedeuge.
MenSe Kvindemøde
når klubben vil komme
til at vide en hel
v. Hans-Ole Bækgaard,
Århus
program.
1. tirsdag i måneden
tlf. 5695 6083
sammen
med ham.
begynder, er Den
teenagernes
del mere bagefter. Det er
26. kl. 19.30
kl.19.00.
Hver torsdag formiddag
koncentration
fanget. Nogle alene Jesus der kan gøre os
Skolemøde på Peterskolen
Tirsdag d. 15.
kl. 17.00:
udenfor
skoleferierne,
samles
v. Leif Andersen,
Hvidovre
Temamøde unge entusiastiske
Husmoderklubben
teenledere vis på livet og forberedt på
Møderne afholdes i
der en større gruppe mødre formår at engagere
denne al- evigheden.
Faste arrangementer
D. 18.–20.:
Præstegaardsladen,
og
fædre med deres mindste.
i Pistolstræde
gode sociale
Det kræver ikke medlemsBørneklub
Bibelkursus dersgruppe,
i Aakirkeby
12, Rønne
Når
nærmer sig 10, aktiviteter, og i Alle
onsdagklokken
kl. 16.00-17.30
damer erbibelvelkomne.skab at deltage i arrangemenlevende
genlyder
huset af glad sang undervisning, Vera
Teenklub
så Henriksen
teenagerne ter, og alle er velkommen.
onsdag
kl. 19.00
21.00
Tlf. 5695 2727
og
børn
og– voksne
der hop-

ikke er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiper og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er viteter ligger fremme i kirken
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
stille, for nu lytter børnene til sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
bibelfortælling. Lidt senere er
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im
der
legetøj,
glade
børn og aften.
Både
ungdomsarbejdet
Ønsker
du daglig
telefonkontakt,
kan du
kontakte:
Inger Aakerman,
tlf. 56 Rønne
95 26 02under lokalt
og finde
snakkende
forældre
overalt.
og det
egentlige
Sognemedhjælper Karenbodil Leth
Madsen,
tlf. 56voksenarbej95 00 85
arbejde.

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

31. december (Nytårsaften)
16.30: Maria Dyrgart

25. november
(sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Katrine Blinkenberg

JANUAR
1.januar (Nytårsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen

DECEMBER
2. december (1. søndag i advent)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Maria Dyrgart
(Kirkekaffe)
9. december (2. søndag i advent)
10.30: 	Peter Hauge Madsen,
familiegudstjeneste med
Lucia
15.00: Gotfred Larsen,
		 Søens Folk
16. december (3. søndag i advent)
10.30: Katrine Blinkenberg
15.00: Andagt på torvet ved
		 Katrine Blinkenberg
16.30: 	Maria Dyrgart: Ni læsninger
23. december: (4. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
24. december: (Juleaften)
12.00: Peter Hauge Madsen,
		 Jule-familiegudstjeneste
13.30: Katrine Blinkenberg
14.45: Gotfred Larsen
16.00: Maria Dyrgart

5. januar (Helligtrekongers aften)
16.00: 	Procession fra museet til
kirken og i forlængelse
deraf musikgudstjeneste.

FEBRUAR
3. februar (Sexagesima søndag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen,
Familiegudstjeneste og
		 Diakoniens Dag
(Kirkefrokost)
10. februar (Fastelavnssøndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Maria Dyrgart

6. januar (Helligtrekongers søndag)
10.30: Katrine Blinkenberg
(Kirkekaffe)

17. februar (1. søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen

13. januar (1. s.e. h. 3 k.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Maria Dyrgart

24. februar (2. søndag i fasten)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Katrine Blinkenberg

20. januar (2. s.e. h. 3 k.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen

27. februar
17.00:		 Spaghetti gudstjenste

27. januar (Septuagesima søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
30. januar
17.00:		 Spaghetti gudstjenste

Gudstjenesterne juleaften.
Bemærk venligst, at tidspunkterne for gudstjenesterne
juleaftens eftermiddag er rykket
en halv time frem i forhold til
tidligere år, så de i år er kl. 13.30,
kl. 14.45 og kl. 16.00.

25. december (Juledag)
10.30: Katrine Blinkenberg
26. december: (2. juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen
30. december (Julesøndag)
10.30: Gotfred Larsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 7. Deadline: fredag den 18. januar

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

Arrangementer
Tid

Sted

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

Dag

Dato

Emne:

Man

19. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

21. nov 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Ons

21. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Salmesangsprojektets fælleskoncert

Tor

22. nov 19.30

Præstegaardsladen

Adventsfest m/sognepræst Annelise Fuglheim

Fre

23. nov 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Rotary velgørenhedskoncert m/Guido Baehr

Man

26. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Tor

29. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Søn

2. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert m/Maria Carmen Koppel

Man

10. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer, dagplejere og børnehaver

Tir

11. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Tir

11. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

13. dec

14.30

Skt. Nicolai Kirke

Jul for Totalforsvaret

Man

17. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematineerne starter

Man

24. dec

18.00

Sagahuset

Juleaften i Sagahuset

Lør

5. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum

Tir

8. jan		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter

Tir

8. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

17. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Det svære liv og samliv v/Marianne Jensen

Man

21. jan

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Ons

30. jan

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tir

5. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Man

18. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Tor

21. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Det svære liv og samliv v/Jesper Stange

Ons

27. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 på følg. ons.: 12. dec., 9. jan., 23. jan, 20. feb., 27. feb. samt juleaften
Slottet:
Kl. 11.00 på følg. ons.: 12. dec., 16. jan., 13. feb. samt Juleaften kl. 10.30
Kystparken: Kl. 11.00 på følg. ons.: 8. januar og 5. februar
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker

Oswald Goulter var missionær i Kina i 30 år
– han sad under husarrest i tre år. Kommunisterne ville løslade ham, hvis han lovede at
tage hjem. Han telegraferede hjem, og Missionærernes Selskab sendte ham penge til rejsen,
så han kunne tage et skib til USA. Han måtte
til Indien for at komme ombord på skibet, og
mens han var i New Delhi og ventede på båden, hørte han, at der var en masse jøder, der
sov på hølofterne rundt omkring i byen. Pga.
Hitlers antisemitiske regime var de på flugt, og
de var blevet nægtet adgang til snart sagt hvert
eneste land i verden – men i Indien modtog de
jøderne, de var gået i land og sov nu på byens
hølofter. Det var ved juletid.
Oswald Goulter gik rundt til de forskellige
lader og sagde til jøderne: ”Det er jul. Glædelig jul”. De svarede: ”Glædelig jul? Vi er jøder!”
Han sagde: ”Jeg ved det, men det er jul”. Og
jøderne sagde: ”Vi holder ikke jul. Vi er jo ikke
kristne, men jøder”. Goulter svarede: ”Jeg ved
det, men hvad kunne I tænke jer til jul?”. ”Vi
holder ikke jul.” ”Jeg ved det, men hvad kunne
I tænke jer? Hvis nogen skulle give jer noget til
jul, hvad skulle det så være?” De svarede: ”Vi
kunne godt tænke os noget tysk wienerbrød”.
”Godt”.

Forsidebilledet

Goulter gik ud i New Delhis gader, og endelig fandt han noget tysk bagværk i en butik
der i byen. Han solgte sin billet hjem, og for
kontanterne købte han masser af kasser med
wienerbrød, tog dem under armen, gik rundt
og delte ud til jøderne i byen med et: ”Glædelig jul”. Da julen var ovre telegraferede han til
Missionærernes Selskab efter en ny billet hjem.
Dr. Goulter holdt siden foredrag om sine
oplevelser. Engang da han havde fortalt denne
historie, rejste en indigneret mand sig op og
spurgte: ”Hvorfor gjorde du det? De mennesker tror jo ikke på Jesus!” Og Dr. Goulter svarede: ”Nej… men det gør jeg”.

Af sognepræst
Katrine Blinkenberg

”Mor og barn på glasmosaik i Skt. Nicolai Kirke”

