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VelkommenGrundlovsmøde
til vores nye sognepræst
biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

Menighedsrådet byder velkommen til vores nye sognepræst Henriette Ry Nielsen, der også skal
virke som hospitalspræst. VI glæder os til samarbejdet med hende om kirkens liv og vækst i
sognet.
Af Johnny Winther Holbæk, menighedsrådsformand
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Mortens kirke
med Ole Espersen .

Præsentation af
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Vil du med i
børnekoret?

Cinema Paradiso

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester,
viRasmussen
Af sognepræst UllaogSkou
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
Mandag den 3. februar kl. 18.30. Amour.
en spaghettigudstjeneste; men vi
I Amour, som er en fransk film fra 2012, vises
lige inden efterårsferien.
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret
en del af menneskets tilværelse på randen af
og
kunne
synge og
rent.
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en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der om et ældre ægtepar, der skal håndtere livet
Poul Lykke
på 56Fil95
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt
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efter at konen
får et Nielsen
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34
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eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart. men er instrueret af den østrigske instruktør
Mvh.den
Poul
Lykke
Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
Michael Haneke og berører
del
af tilværel-

sen, som på en ene eller anden måde kommer
til at berøre os alle,
menFellow
som vi afLogens
forskellige
Odd
årsager ofte kan have svært ved at tale fyldestgørende om. Således berører den et emne som
DE NI LÆSNINGER
er gyldigt til enhver tid, men som for os, i dag,
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i denmåske er mere aktuelt,
end det har været før.
Gospelsangeren
stemningsfulde
aftengudstjeneste
søndagen
før
jul.
Den
består
Oplæg:
Sognepræst
Johannes Gregers JenEtta
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i
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kl.
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18.30
Apocalypse
Now.
kl.
16.00.
dokumentarfilmen ”Blodets bånd”, samt ”MiJULEMATINÉER
Apocalypse
Now
er
en
amerikansk
film
fra
funes sidste sang” Alle film vises i Rønne Bio.
Entre.
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alt
seks
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i
år
korte
koncerter
1979
instrueret
af
Francis
Ford
Coppola.
FilDer er oplæg inden filmen vises, og debat efmed levende belysning. De finder sted hver dag fra
mandag
den
men
handler
om Vietnamkrigens
og bliver
Overskud går tilgru
bl.a.
terfølgende.
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00generelt
og vareranset
ca. ensomJuleaften
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(anti-)krigsi Sagahuset.
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time. I år
bestårprogram
de ikke kun
ser
film der nogensinde
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Det
forårs
er: af orgelmusik: programmet
sådan ud:
kaptajnen Benjamin L. Willards (Martin Sheen)
rejse igennem Vietnam. Hans mission i filmen
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Brando).
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ger
til
dels
på
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Conrads
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Mørkets
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende arrangementer
Gudstjeneste for de mindste

Lørdag den 30. november kl. 11.00 er der gudstjeneste for de mindste børn.
Der bliver talt og sunget til sanserne når de små
samles i koret, hvor mange af dem har gået til babysalmesang.
Der bliver vandpjask, kæmpevifte og måske sæbebobler!
Søskende, fædre og bedsteforældre er meget velkomne.
Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning i
sideskibet.
Gudstjenesten holdes af sognemedhjælper Karenbodil Madsen og sognepræst Ulla Skou Rasmussen.

Hvor skal du fejre juleaften?

Ja, belært af tidligere års erfaring med sne, så kan
planerne for julen jo blive ændret. Dog har vi aldrig
aflyst julefesten den 24. december i Sagahuset. Den
traditionsrige julefest for alle, der måske ikke har
så mange andre at fejre jul med. Der vil blive serveret traditionel julemad, danset om juletræ og ikke
mindst sunget de skønne og velkendte julesalmer.
Julefesten begynder kl. 18.00 og slutter kl. 21.45.
Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig, når
du ser tilmeldingsblanketten i avisen eller henvend
dig på kontoret i Skt. Nicolai kirke eller til én af præsterne.

Jul for børn i Skt. Nicolai Kirke

Hver jul foregår der forskelligt for børnene i kirken
her i Rønne.
Søndag den 1. december kl.10.30 er der familiegudstjeneste med Luciaoptog ved kirkens børne- og
ungdomskor. Derudover medvirker Spirekoret og
minikonfirmander fra Åvangsskolen.
Mandag den 9. december holder vi jul for vuggestuer og dagplejen kl. 10.00 samt for børnehavebørnene kl. 11.00.
Tirsdag den 10. december er indskolingsklasserne (bh.kl.-2.kl.) fra Rønne sogns skoler inviteret
til at komme. Østre skole og Privatskolen er inviteret
kl.10.00 og Søndermarkskolen 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.
Tirsdag den 24. december kl. 12.00 er der familiejulegudstjeneste.
Velkommen til børn og voksne!

Søens Folk

2. søndag i advent, den 8. december kl. 15.00, er der
i Skt. Nicolai Kirke 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 til BornholmerFærgens Terminal,
hvor skibet så vil stå indtil Helligtrekonger og samle
penge ind til sognets julehjælp.
Alle er velkomne til at være med. Mange foreninger bakker hvert år op om denne højtidelige eftermiddag, hvilket er med til at gøre traditionen smuk
og meningsfyldt.

Garnisonsgudstjeneste

En af de mange gamle og gode juletraditioner ved
Skt. Nicolai Kirke er garnisonsgudstjenesten, i år
torsdag den 12. december kl. 14.30.
Men traditionen har de senere år udviklet sig, så
det er blevet en gudtjeneste for hele totalforsvaret,
hvor både kasernens folk, Beredskabsstyrelsen, og
repræsentanter for politi, Falck og brandfolk plejer
at deltage. Så ofte er kirken fyldt, og særligt når der
er værnepligtige på kasernerne, er der dejligt mange
unge mennesker i kirken til julegudstjenesten den
eftermiddag.
Men som ved alle andre gudstjenester er enhver
velkommen til at deltage.

Helligtrekonger

Kom og hør om Helligtrekonger og syng om den
dejlige himmelblå! Helligtrekongersaften er den 5.
januar. Da det i år er en søndag, 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.
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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 Nylars koret 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!

Bøn for verden.

Evangelisk Alliance, er navnet på den verdensomspændende organisation, der hvert år opfordrer til
bøn i begyndelsen af et nyt år. I Rønne har vi en lille
afdeling af Evangelisk Alliance bestående af de to
folkekirker, missionsforeninger LM og IM samt frikirkerne. På skift arrangerer disse en aften, i uge 2 i
januar, der indeholder sang, kort tale, fælles bøn og
til slut en kop kaffe. Det er gratis at deltage og alle er
velkomne disse aftener, der begynder kl.19.30, hvor
intet andet er anført. Se nærmere på opslag og løbeseddel i kirken.
Tirsdag den 7. i Indre Mission
Onsdag den 8. i Metodistkirken
Torsdag eftermiddag kl.14.30 i Baptistkirken
Fredag den 10. Ungdomsaften i Pinsekirken
Lørdag den 11. i Knuds kirke
Søndag den 12. i Missionskirken

Spaghettigudstjenester
den 15. januar og 12. februar

Er korte børnegudstjenester - ca.½ time - i Skt. Nicolai kirke onsdag aften kl.17.00 med efterfølgende
spisning af spaghetti og kødsovs i Præstegaardsladen. Ved gudstjenesten er der bl.a. bibelfortælling,
fællessang, dans og sang ved kirkens spire- og børnekor. Maden er gratis for børn, mens voksne betaler
20 kr. Vi er færdige ca. kl. 18.30.

Lille ændring i nadverritualet

Med det nye kirkeårs begyndelse, 1. søndag i advent, vil vi lave en lille ændring i nadverritualet.
I stedet for at synge de tre vers af salmen, nr. 439 ”O,
du Guds lam” efter indstiftelsesordene, vil vi synge
dem inden nadverbønnen. Dette betyder, at menigheden så fremover går op til altret umiddelbart efter
at indstiftelsesordene har lydt.

Skt. Nicolai - Nyt
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Sogneaftner

I det nye år fortsætter vi rækken af sogneaftner under overskriften: Synd og skyld, tilgivelse og soning.
Torsdag den 16. januar vil biskop Peter Skov-Jakobsen forholde sig til emnet politisk.
Der er mange aspekter ved temaet, det er muligt at tage op.
Hvordan er det med skyld nationer imellem? Vi nærmer os 150
året for slaget ved Dybbøl i 1864.
Hvad gør en måske tvungen
fredsslutning ved et folk?
Hvordan kommer et folk og en nation videre efter
en borgerkrig eller apartheid?
Sydafrikas biskop, Desmond Tutu, har skrevet en
bog med titlen: ”Ingen fremtid uden tilgivelse”. Men
er det altid muligt at tilgive?
Torsdag den 13. februar får vi besøg af fhv. justitsminister Ole Espersen og chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund. De vil forholde
sig juridisk til emnet: Vi idømmer
bøder. Vi spærrer mennesker inde
til afsoning, men hvorfor straffer
vi? Med hvilken ret straffer vi?
Er straf alene
hævn? Eller har
straf og afsoning en positiv, måske
nødvendig funktion?
Begge aftner er i Præstegaardsladen. Vi begynder kl. 19.30,
og det koster 20,- kr. for kaffe og
deltagelse at være med,
Alle er meget velkomne.

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
synge sammen. Der serveres kaffe/te med brød á
10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der
være spisning kl.13.00 á 40 kr. pr. pers. Tilmelding
til Erna Hansen tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.

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
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Skt. Nicolai kantori
Af organist Kevin Duggan

Kirkens kantori har haft en travl sæson! På billedet kan man se det udvidede kor efter uropførelsen af George Odams stemningsfulde korværk ”In love with God” ved festgudstjenesten
den 1. september, som afsluttede Skt. Nicolai
Internationale Musiksommer. Derefter var jeg i
Hong Kong i fem uger, og kirken fik glæden af
den dygtige organist Simon Steinaa som vikar.
To af vores friske unge sangere – Louise
Holm Nielsen og Mette Nielsen – er nu flyttet.
Jeg vil gerne bruge lejligheden til at takke dem
for deres flotte indsats over årene! Vi har mistet
Else Birgitte Nyholm, som har sunget med os
i år, og vi savner hendes sprudlende selskab.
Ære være hendes minde.
I november opførte kantoriet Maurice Duruflés smukke Requiem, både til en koncert i
Rønne og i England, hvor vi sang værket til
en højmesse og koncert henholdsvis i Bath og
Steeple Ashton.
I tillæg til deres medvirken til de fleste højmesser, kan kantoriet høres ved ”De ni læsninger” som foregår søndag den 15. december.
Korets næste store projekt er en opførelse af J.
S. Bachs store, dramatiske ”Johannespassion”

sammen med solister og orkester på langfredag.
Vi har brug for nye sangere! Gerne unge i
gymnasiealderen, men andre aldersgrupper er
også velkommen – især mænd! Vi er en venlig
gruppe, som synger et meget varieret og spændende repertoire! Hvis du skulle være interesseret i at synge med os, så kontakt mig gerne
for at arrangere en samtale.
Brug enten min telefon: 5695 3495 eller
mail: organist.sctnico@gmail.com
Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Bornholmske Musikamatørers Kors Julekoncert
lørdag den 7. december kl. 16.00

I år er det den engelske komponist Benjamin
Brittens 100-års jubilæum, derfor bliver en del
af hans musik opført i Rønne.
Det kan næsten ikke være mere passende at
have et stykke som hedder ”St. Nicolas” der
opføres i Skt. Nicolai Kirke! Det er en kantate
som beskriver livet og legenderne omkring
denne alsidige helgen, som er forbundet både
med jul og søfart. Værket er for kor, strygere,
klaverduo, slagtøj, orgel, et mindre kor og solister. To fællesssalmer er en del af værket, og

disse bliver øvet med publikum inden opførelsen går i gang. ”St. Nicolas” blev også opført
for syv år siden af BMK, og jeg er meget glad
for at tenoren Colin Howard tager solist-rollen
igen, samt at en hel del af ”vores” musikere,
bl.a Poul Lykke og medlemmer af ungdomskoret medvirker.
St. Nicolas er et meget farverigt og bevægende værk som indeholder både traditionelle og
moderne elementer. Absolut værd at høre!

Skt. Nicolai - Nyt
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DE NI LÆSNINGER

JULEKON
CERT2013

Søndag den 15. december kl. 16.30
En ”Carol Service” efter den engelske model, som består af kormusik og fællessalmer,
samt bibelvers læst af menighedsmedlemmer.
Kirkens ungdomskor og kantori medvirker.
Vel mødt!

JULEMATINÉER

Hver dag kl. 16.00 i perioden 16. december
– 22. december
Disse korte koncerter med levende belysning er en vigtig del af julen i Rønne!
Kom og hør stemningsfuld musik for orgel,
klaver og andre soloinstrumenter.
Som i tidligere år bliver der kollekt til velgørende formål.

Kirsten
Siggaard

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver fredag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
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.

Odd Fellow Logens
Julekoncert 2013
i Skt. Nicolai Kirke
Søndag den
1. december 2013 kl. 16.00
Den traditionelle og stemningsfulde julekoncert kan i
år præsentere Kirsten Siggaard.

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.

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

Pris 175,Skt. Nicolai - Nyt
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Bliv karsk og glad!
Af korleder Poul Lykke Nielsen

også siden blev naglet til et kors, hvor han ved
at bytte med os, bar vor synd, skyld og skam,
menneskenes dybeste problem, og gav os sit
liv - det levende håb - ved opstandelsen fra de
døde. Frit at få for enhver, som vil tage imod!
Det er julens egentlige og dybe glæde, at ”barn
Jesus” blev givet til os. Det er ikke eventyr, men
pure virkelighed. Gaven, man bliver karsk af!

Det forekommer ikke at være det letteste at
skrive om julen midt i oktober. Det er som
med de første juleting i butikkerne - for tidligt!
Og alligevel! Planerne for Spirekoret og Ungdomskoret er stort set allerede på plads, når
det gælder opgaverne i december. Det gælder
såvel familie- og spaghettigudstjenesterne som
Lucia-optogene, De 9 Læsninger samt enkelte
andre arrangementer.
Skal jeg sætte et nøgleord på korarbejdet
med børnene og de unge, så bliver det ”glæde”! Og det rimer ret godt med et af julens store
nøgleord, som netop også er ”glæde”. En hurtig gennemlæsning af julesalmerne bekræfter
dette. Tænk blot på ”Glade jul”, ”Hjerte, løft
din glædes vinger” og ”Nu vil vi sjunge og
være glad”.
Overskriften er fire løsrevne ord fra ”Barn
Jesus i en krybbe lå”, en H.C. Andersen-salme,
som kom med i salmebogen i 2003. Salmen er
skrevet til ”hver sorgfuld sjæl”. Der var dengang (1832) som i dag masser af ”julesorg”.
Jeg tror, at vi alle kender den. Men i dag som
dengang får vi lov til at høre om verdens frelser, som kom til os, blev lagt i en krybbe, men

Ordet ”karsk” er desværre på vej til ”ordkirkegården”. Men det er et godt ord for ”sund,
frisk og stærk”, og hænger altså sammen med
”glæde”. Glæden kommer af tilgivelse, så livet
er på rette plads for Gud og mennesker. Det er
kristendommens særkende, at det gives os som
gave af Gud - ikke som fortjeneste. Den store
julegave!
Den julegave er det børnekorenes opgave
(også) at synge om. Den giver glæden ved at
synge en ekstra dimension. Både for korene
selv og for dem, som hører. Og dette går korarbejdet så ud på: Hvordan kan vi bedst formidle glæden? Jo, ved selv at være glade! Jeg er
dybt taknemlig for, at sangerne har glæde med
hjemmefra, men også for, at de til øvelserne er
glade indbyrdes - og gerne vil give den videre!
Men det er også mit håb, at ikke blot ”den almindelige juleglæde”, men også ”den store juleglæde” ovenfra må være den, der samler os
og gør os ”karske og glade” - i denne skønne
juletid såvel som resten af året!
I skrivende stund har Spirekoret elleve medlemmer og Ungdomskoret fjorten. Efter jul vil
vi blive glade for endnu flere! Læs om korene
og deres opgaver på hjemmesiden, i kirkebladet og i de brochurer, som ligger fremme ved
kirkekontoret. Ungdomskoret kan tillige følges
på Facebook. Ring gerne til undertegnede korleder og få en snak om optagelse i korene.
Glædelig jul og godt nytår!

Skt. Nicolai - Nyt
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Snellemark 27, 3700 Rønne
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www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission:
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6, tlf. 3221 0934
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabells Vej 12A
Formand:
Niels Chresten Andersen
Tlf. 5695 8205.
Yderligere oplysninger:
www.lm-roenne.dk

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Evangelisk luthersk
Missionsforening
Tværstræde 3, Rønne
Formand P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331
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i
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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

25. december (Juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen

24. november (Sidste søndag i
kirkeåret)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen

26. december (2. juledag)
10.30: Ulla Skou Rasmussen

30. november
11.00: Ulla Skou Rasmussen
		Gudstjeneste
		 for de mindste

29. december (Julesøndag)
10.30: Gotfred Larsen
31. december (Nytårsaften)
16.30: Peter Hauge Madsen

December

Januar 2014

1. december (1. søndag i advent)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Peter Hauge Madsen
		Familiegudstjeneste
		 (Kirkekaffe)

1. januar (Nytårsdag)
10.30: Gotfred Larsen

8. december (2. søndag i advent)
10.30: Ulla Skou Rasmussen
15.00: Gotfred Larsen
		 Søens Folk
12. december
14.30: Garnisonsgudstjeneste
15. december (3. søndag i advent)
10.30: Henriette Ry Nielsen
16.30: Ulla Skou Rasmussen:
		 De ni Læsninger

5. januar (Helligtrekongers søndag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
		 (Kirkekaffe)
16.00: Peter Hauge Madsen:
		 Procession fra museet til
		 kirken og i forlængelse
		 deraf musikgudstjeneste.
12. januar (1. s. e. h. 3 k.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
15. januar
17.00: Spaghettigudstjeneste

19. januar (2. s. e. h. 3 k.)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
26. januar (3. s. e. h. 3 k.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
Februar
2. februar (4. s. e. h. 3 k.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
		(Kirkefrokost)
9. februar
(Sidste søndag efter h. 3. k)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
12. februar
17.00: Spaghettigudstjeneste
16. februar (Septuagesima søndag)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Peter Hauge Madsen
23. februar (Seksagesima søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen

22. december (4. søndag i advent)
10.30: Gotfred Larsen
15.00: Andagt på torvet ved
		 Peter Hauge Madsen
24. december (Juleaften)
12.00: Ulla Skou Rasmussen
		 Jule-familiegudstjeneste
13.30: Henriette Ry Nielsen
14.45: Gotfred Larsen
16.00: Peter Hauge Madsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 7. Deadline: fredag den 17. 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:

Ons

13. nov 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Ons

13. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

14. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue: Derefter hver torsdag

Tor

14. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften:”Synd og Skyld” v/Henrik s. Petersen

Man

18. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

20. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningssang, salmesangsprojektet

Tor

21. nov 19.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Bjarne Reuters Bibelen

Søn

1. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Man

2. dec

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Fødsel/dåb

Lør

7. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Man

9. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Tir

10/dec 10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Tir

10. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

12. dec

14.30

Skt. Nicolai Kirke

Garnisonsgudstjeneste

Søn

15. dec

16.30

Skt. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Man

16. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematinéerne begynder

Tir

24. dec

18.00

Sagahuset

Juleaften i Sagahuset

Søn

5. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum

Man

6. jan

18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Tir

7. jan		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

14. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

15. jan

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

16. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Biskop Peter Skov-Jakobsen

Man

20. jan

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Pubertet/konfirmation

Søn

2. feb

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen: Fokus på kirkens missionsprojekt

Man

3. feb

18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Lør

8. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Konfirmandmusical ”Virtual Reality”

Tir

11.feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

12. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

13. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Ole Espersen og Benthe Pedersen Lund

Man

24. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Ægteskab

Julekoncert med Bornholmske MusikAmatører Kor
Jul for vuggestuer, dagplejere og børnehaver

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag, samt den 24. december.
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdage.
Slottet:
Kl. 11.00 følg. onsdage: 11. dec., 8. jan. og 12. feb., samt den 24. dec. kl. 10.30.
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 3. december, 7. januar og 4. februar.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker

Hvad sker der i hverdagen for mig
i forbindelse med kirken?
Af menighedsrådsmedlem Tom I. Nielsen.

I 2008 blev jeg valgt som suppleant til menighedsrådet, efter 1 år kom jeg ind som fast
menighedsrådsmedlem.
På
dette tidspunkt, var jeg ikke
klar over hvilke opgaver, der
ventede mig.
Startede som medlem i 4 udvalg – kirkeudvalget, kirkegårdsudvalget, boligudvalget og arrangementsudvalget. Efter ca.
1 år blev jeg formand for boligudvalget.. Boligudvalget består af formand og 5 medlemmer.
Udvalget har blandt andet tilsyn med sognegårdene og præsteboligerne.
Den sidste store opgave, udvalget har haft, var
istandsættelsen af præsteboligen i Rønne syd.
Det var rigtig spændende, idet der skulle indhentes tilbud fra håndværkere. Dette arbejde
kan tage lang tid, men hvor er det dejligt at se
slutresultatet.
Den næste store opgave boligudvalget står for,
er udskiftning af tag på sidefløjene af provsteboligen. Da bygningen er fredet, kan der nemt
gå et par år, før arbejdet kan sætte i gang, da
alle ting skal gå gennem kulturstyrelsen.

Forsidebilledet

Vedrørende de andre udvalg vil jeg bl.a. nævne
kirkegårdsudvalget, der arbejder med en større
omlægning af kirkegården omkring højen. Til
kapellet - Kastels kirken - bliver der arbejdet på
at finde nye stole.
I det nye menighedsråd, start december 2012,
er jeg trådt ud af kirkeudvalget og kommet ind
i økonomiudvalget. Jeg glæder mig over, at
skulle være med til at fordele pengene i forhold
til ønsker/behov, de enkelte udvalg har.
Skt. Nicolai Kirke har rigtig mange arrangementer, så alle udvalg har mange opgaver at
løse, hvilket gør arbejdet interessant.
Dette et lille indblik i min hverdag, som menighedsrådsmedlem ved Skt. Nicolai kirke, hvor
jeg glad og gerne kommer. Men uden menighedsrådet, personalet i kirken og de ansatte
præster var arbejdet ikke gået så let. Derfor en
stor tak til alle i menighedsrådet og de ansatte i
kirken for godt samarbejde.
Citat:
Hellere forkert position og den rigtige kurs,
end rigtig position og den forkerte kurs.
Af Bertil Martinsson

Kirken fortæller historie: Her er det middagslyset i september.
Foto: Lis Stormly

