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Målsætning forGrundlovsmøde
Menighedsrådet imed
Rønne Sogn

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

Menighedsrådet har, siden februar, drøftet temaet: overordnet målsætning for menighedsrådets arbejde.
Vi har således haft emnet, som et fast punkt, til menighedsrådsmøderne.
Processen resulterede i ikke mindre end 33 forslag og emner til den kommende målsætning.
Et redaktionsudvalg, bestående af en repræsentant fra
hvert udvalg i menighedsrådet, bearbejdede herefter
Som sidste år vil vi går vi hen i præstede indkomne forslag og vores
målsætning
blev endelig
vedtaget på menighedsrådsmødet
den 27. august.
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i den
kristne
troi til så mange som muligt.
haven,
så vi håber,atrigdige, at stiftets
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Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
• Vi ønsker at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.
sen, København, har være med.
• Alt til glæde og gavn for
menigheden
i Rønneog
Sogn. I tilfælde af dårligt
lovet
at komme
vejr, rykker vi ind i
holde grundlovstalen.
De enkelte udvalg skal nu arbejde
med formulering
af visioner og mål for arbejdet i deres udvalg. MåPræstegårdsladen.
Og davidere
grundlovsdag
lene skal foreligge senest ved
Sinikka og Gotfred
i år årets
er enudgang.
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mandagen, første gang
den 5. september klokken 19.00 til 21.30 og
for eftermiddagsholdets vedkommende om
fredagen første gang d.
9. september fra klokken 14.15 til 16.45.
Men holdene er elastiske, d.v.s. selvom man
eksempelvis har meldt
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
mandag aften, ja så kan
man møde op om fredagen og vice versa, da
“holdene” følges ad
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at deltage, så meld dig til
undertegnede:
Anne-Lise Fuglheim
sygehus- og sognepræst, Tlf. 5691 3732

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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er Israels
døbt.
deligt,
siger
de sam- ikke
Så de har
formodentlig
vidst noget
Detsøn,
er jeg
for.født.
Gud og det var denne
derglad
nu var
stemmende,
ogGuds
Ifølge deres
religiøseDet
overlevering
betøder
det,
nårvigder
- Hvorfor
det
Mathias
tilføjer:
vistegodt,
sig en ny,
pådig?
himmelen, at en
tigt for
var
at skinnede
vi var stjerne
betydningsfuld
født.
- Jo,
for så er det som
mange
sammenkongesøn
om at var
Men
hvorfor
vælger
evangelisten
Mattæus,
er
bedreat det
ved,
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den
etc. her måde blev det forklarer, at de har talt
meget mere festligt og en del om det, og at
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
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Dermed fastslås det, at Gud ønsker at frelse alle,
- Var det svært for dig,
ikke kun de få udvalgte.
Mathias, at sige ja til
Her ser vi det universelle motiv, som vi kan se i hele
for
Mathias som en trosbekendelsen? –
evangeliet.
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at få
slags
kontrakt,
man
Jesus sender
jo også
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til?
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kun rundt
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Fori Israel.
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kan man vel også godt
opfatte dåbspagten?
- Ja, det er et godt billede. Men hvorfor blev
Mathias så ikke døbt
som spæd?
- Det var nok et opgør
med automatikken i
dåben. Det skulle være
ægte og betyde noget.
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at blive døbt. Faktisk
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spurgte hvorfor han
ikke var døbt. Det
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Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

- Det var fint at få lov
til. Der er ligesom en
stor tryghed i det, for
så er det som om, man
tror lidt mere på Gud.
- Har konfirmandundervisningen hjulpet
dig på vej?
- Ja, det er spændende
at høre de historier, og
jeg har jo fået meget
mere at vide om livet
og om kristendom og
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For os betyder handlinger meget, mere det,
end de store og fine
ord. Og det er vigtigt,
at være ægte i sin
adfærd.

DEN SIDSTE
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Vil du med i
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Helligtrekongers fejring som folkebegivenhed

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
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Sannefamiliegudstjenester,
Steenberg Hansen, Bornholms
nogle
og viMuseum.
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»gå Lucia«
foreninger
samt holde og kunne synge rent.
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34
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62
28.
komme med, hvis du melder digårsaften
meget snart.
Helligtrekongerslyset er nok den
gik børn og sang ved
at
beholder
juletræet
Mvh. Poul helligtrekongLykke Nielsen
Dunogle
skal være
mellem
9 og 15ogår, kunne
mest vedholdende
dørene.læse
Aftenbordet dækkedes
tænder det en sidste gang denne
aften.

da ligesom til juleaften, især hos
de mere bemidlede. Den aften
havde man den skik at sætte et
Knud
3-grenet tællelys på bordet. Indtil
I Danmark var en af de mest fol1830 havde det også været skik
kelige
sider
af
helligtrekonger
DE NI LÆSNINGER
helligtrekongersaften,
optog
og
lys.
Og
ikke
mindst
hiSom i tidligere år skal kirkens kantori
deltage i den at nogle af
de mest ansete borgere i byen, tre
storien om Knud, der bærer julen
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
i alt, gik gennem gaderne, fantaud. Optog er en gammel katolsk
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
stisk udklædt, forestillende de
skik, som blev holdt i ”live” til op
nder sted søndag
den 17. december
kl. 19.30. Foran dem gik
Helligtrekonger.
ifi1800årene.
Helligtrekongersopen mand med en lygte, som var
tog på Bornholm kendes kun fra
JULEMATINÉER
indrettet til at lyse som en stjerne.
Rønne
og blev holdt i hævd til
Man kan1830.
glæder
sig til i alt
seks matinéer
i årfast
- korte
koncerter
Den var sat
på enden
af en
omkring
Glarmester
Johan
med levende
De finderstang”.
sted hver dag fra mandag den
Hansen,
har i belysning.
sine optegnelser,
”En
18. tilbornholmsk
lørdag denHaandværkers
23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sådan ud:
Mandag den 18. december:
Tirsdag den 19. december:
Onsdag den 20. december:
Torsdag den 21. december:
Fredag den 22. december:
Lørdag den 23. december:

2007

Kevin Duggan, orgel
Kirkens børnekor
Kevin Duggan, klaver og orgel
Poul Lykke Nielsen
og Kevin Duggan, orgel
Bornholmske Musikamatørers Kor
Kevin Duggan, orgel

Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
for en spændende sommerkoncertprogram, og forhåbentligt endnu en orgelfestival!
Kevin Duggan

ersskik i Danmark. Det trearmede
lys – en arm for hver konge Odd Fellow Logens
var i gamle dage fyldt med lidt
krudt, der sagde bang, når lyset
næsten var brændt ud. Når det
lille knald lød, vidste alle, at julen
Gospelsangeren
var
forbi. Helligtrekongersdag,
Cameron
6.Etta
januar,
afsluttede julen. Dagen
i
Sct.
Nicolai
Kirke
efter, som
er Knud
Hertugsdag,
Søndag
den
3.
december
begyndtes alt dagligdagsarbejde.
Den
kl. første,
16.00. der kom i ærinde den
dag, kaldtes, for spøg, ”Knud, der
Entre.
kører
julen ud.”

JULEKONCERT

Overskud går til bl.a.
Juleaften i Sagahuset.

Julekoncert
i Sct. Nicolai Kirke
onsdag den 13. december
kl. 19.30
med Kurt Ravn,
sopran Signe Asmussen,
Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver og orgel,
Birgitte Lindum på obo og
Mikael Frank Møller på
trompet.
Entré.

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
Nr. 4.
4. 2014
2006
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Kommende arrangementer
Strikkedamerne afholder Basar
Velkommen
til nyt blad

Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
er med glæde at vi nu kan præsentere en ny udgave af Sct. Nicolai
kirkes kvartalsblad.
Vi håber det vil blive modtaget godt og
brugt flittigt. Temaet for dette nummer er
”dåb”, og handler derfor på en måde også
om at være velkommen. Velkommen i kirken. Dåben er indgangen til kirken, til det
kristne fællesskab. Derfor stod i gammel
tid døbefonten ved indgangsdøren til kirken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne
Den 21.
nov. sig
kl. 13døbe.
– 17 i Præstegaardsladen
vil der
der
lader
Johannes Johansen
være
salg
af
tæpper,
sokker,
trøjer
til
de
små
og
andre
skrev i 2001 i en salme således:
gode ting lavet af strikkedamerne. Det er også muligt
”Vi kommer til din kirke, Gud,
at købe en kop kaffe og et stykke kage til 10.00 kr.
og finder døren åben,
Strikkedamerne mødes hver mandag i Præstegadet hvor
navndebliver
aldrig slettet
ardsladen,
bl.a. strikker
lapper ud
og syr tæpvi
fik
hos
dig
i
dåben.”
per. For tiden gives tæpperne til Kirkens Korshær,
ANSKE
SALMEBOG
DENtilDde
som bruger tæpperne
hjemløse.
Pengene478
fra
Navnet
i dåben
vargarn
”Guds
basaren
vil vi
gå fik
til indkøb
af nyt
og tilbarn”.
at gøre

Det betyder at vi altid er velkom-

ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
ne hos Gud vores himmelske Far.
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
DetDer
betyder
vi altid
vel-á
synge sammen.
serveresatkaffe/te
mederbrød
komne
i
kirken.
På
de
følgende
10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der
sider
kan du
nogle
være spisning
kl.13.00
á 50læse
kr. pr.om,
pers. hvad
Tilmelding
til
af tlf.
dem
selvi Kirkens
er blevet
døbt
Erna Hansen
5695som
2185 eller
Dagligstue.

eller har fået et barn døbt i Sct.
Nicolai kirke, har tænkt i den forbindelse.

Børn vokser og med dem også antallet af
tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
i sommerferien tilbyder de kirkelige foreninger mange forskellige lejroplevelser.
Læs mere om det i bladet
Ikke alle steder i verden har børn og
unge det lige godt. Derfor er det også værd
at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede
i Tanzania.
27. nov.: Duft afbørn
gran og
risengrød.
4. dec.: Juleskikke i Polen ved Hanne Piorska.
Velkommen i kirken.
11. dec.: Julefrokost kl.13.00. Herefter julehygge.

Velkommen til at modtage og velkommen
til at
give.Kirkens Dagligstue juleferie og åbHerefter
holder

ner igen den
8. jan.
Peter
Hauge Madsen
noget for de damer, der uge efter uge syr og strikker.
Vi vil gerne benytte lejligheden til atkl.ønske
en rigtig
8. jan.:og torsGodt Nytår.
8.30-9.30
samt tirsdag
Sognemedhjælper Sara Mossin,
Sct.julNicolai-Nyt
glædelig
og et godt nytår til alle
jer,kl.der
sidder 15. jan.:	Om at være
Bodilsker Station ved
dag
17-18.
5695 barn
0085,på
saram@mail.dk
udgives
4. gange
årligt og
af kommer
menig- med garn og lapderhjemme
og strikker
Agnete Korsanger:
Hansen. Gitte Kofoed, privat tlf.
Anne-Lise
Fuglheim:
Træffes
på
hedsrådet
veder Sct.
Nicolai
Kirke,
per til os. Vi
rigtig
glade for
alt det,
vi får udefra.
jan.:	
fortæller om Martin
sygehuset,
indg. A, 22.
Med.
Afd.:Lillian Hjorth-Westh
5691 3839.
Rønne.
Strikkedamerne holder juleferie fra Man.,
den 8.tirs.
dec.og
2014
Andersen
Nexø.
ons.
kl.
13-14.
hjemKirketjener:
Christian
Møller, tlf.
Ansvarhavende
redaktør:
til den 12. jan. 2015.
Hvis I ønsker at
aflevere
garn, 13,
29. 5691
jan.:	
Spisning
kl.13.00.
Herefter får vi besøg af
me,
Ny
Østergade
3732,
4028
3595.
Peter
Hauge
Madsen.
lapper
eller
andet kan det ske på
Ulla Schou.
fre.nedenstående
kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Menighedsrådets
formand:
adresse.kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
5. feb.: 	Underholdning
ved Karenbodil
Madsen.
Kirkens
Erna
Hansen,
Thorkildsvej
31,
12. feb.: 	”Håbet
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds
Allé har vinger” ved Helmer Olsen.
tlf.
5695
2185,
erna.h@get2net.dk
Med
venlig
19. feb.: 	Inga Olsen spiller og synger sammen med
dag
16-18,
tlf.hilsen
5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
Hanne
Bager, leder af strikkedamerne
os.
4095,
roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
Godthåbsvej Andersen,
8, Rønne 5695 8295. 11-12 og evt. aften. 26. feb.: 	Spisning
vi besøg
KassererUlla
22,kl.13.00.
tlf. 5695Herefter
3895, faxfår
5695
3875. af
Tlf. 3514 9408 eller 5337 9408
Henriette
Ry
Nielsen.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
Præster: Gotfred Larsen, Søborgmarts: 	Henning
Bender fortæller om svensk indOrganist og leder af5. ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
stræde 11, 5695 3195, fax 5691
kor: Kevin Duggan, 5695 3495,vandring.
fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
Kirkens Dagligstue

3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
5695 4095. Organistassistent
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.30Hver torsdagkl.eftermiddag
er Kirkens Dagligstue
tirsdag-fredag
12-13.
Dagligstue!
Monica Vestervig. På gensyn i Kirkens
15 undtagen
lørdag.
åbenHauge
fra kl.
13.00 Åvej
til 16.30
Peter
Madsen,
2, tlf. i Præstegaardsladen,
Pistolstræde
12. Når vi kalder detKordegn:
for dagligstue,
5695
8395, aavej2@mail.tele.dk.
Martin Sørensen, privat
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.4.2005
2014
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Søens Folk

2. søndag i advent, 7. 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
kirkens skib, Thetis, i
Af Anders
Carlsson
procession til Dåben
BornholmerFærgens
hvor
går mindst Terminal,
et par tusinskibet så vil stå indtil Helligtrekonger og samle pende år tilbage. Jesus blev døbt af
ge ind til sognets julehjælp.
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Alle er velkomne til at være med. Mange foreninger
Johannes
døbte kun voksne. De kom ned til
bakker hvert år op om denne højtidelige eftermidham
ved
floden,
han
dem med
udogi
dag, hvilket
er medog
til at
gøretog
traditionen
smuk
vandet
og
lod
dem
døbe
ved
neddykning
i
meningsfyldt.

Jul for børn i Skt. Nicolai Kirke

Hver jul foregår der forskelligt for børnene i kirken
her i Rønne.
Mandag d. 8. dec. holder viden
jul samme
for vuggestuer
og
dåb: du
dagplejen kl. 10.00 samt fortilhører
børnehavebørnene
kl.
herefter den
11.00.
korsfæstede
Herre Kristus.
Tirsdag
d. 9. dec.
(bh.kl.-2.
Man siger,
at er
detindskolingsklasserne
nyfødte barn ingenting
kl.) fra Rønne sogns skoler inviteret til at komme.
kan - men det kan én ting: det kan være
Søndermarkskolen og Privatskolen er inviteret kl.
elsket.
Det kan ikke andet end tro - tro, at det
10.00 og Østre Skole og Åvangskolen er inviteret kl.
er11.00.
omgivet af kærlighed og arme, der vil
bære
det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er
erogså
afgørende,
elsker
barnet, før
velkomneat
til forældrene
at være med disse
dage.
det
udvikler
sigtilog
kan med
handle
og forstå
Hvis
man har lyst
at være
som familie,
er dersådan
dåben
et udtryk for den kærligogså eterpar
andrealtså
muligheder.
hed,
der er
kommer
før alt andet.
Søndag d. 7. dec.
kl. 10.30
der familiegudstjeneste.
Det
er
begyndelsen.
Ved
denne
gudstjeneste
medvirker
er allerede i
minikonfirmanderSlutningen
fra Åvangskolen.
det erblevet
Tirsdag d. begyndelsen,
24. dec. kl. er12.00
der
familiejulegudstjeneste.
sagt. For døden er givet som et
Velkommen tillivsvilkår,
børn og voksne!
før livet folder sig

Dåb betyder at neddyppe

vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Familiegudstjenester
julen
Men Johannes forlangte, iat
Den
7. dec. kl.
10.30tidligere
er der familiegudstjeneste,
hvor
de
angrede
deres
liv
mini-konfirmander
fra Åvangsskolen
vil medvirke
og
lovede at ville leve
anderog kirkens
og ungdomskor
ledes
efterbørnedåben.
Det var vil gå Lucia og
synge
for
os.
altså en bodsdåb. Og dåben
Den 24. dec. kl. 12.00 finder den efterhånden
blev
et billede: det var som
traditionelle familiejulegudstjeneste sted. I år får
om dén, der skulle døbes,
vi igen brug for børn, der har lyst til at medvirke
druknede
- og så kom der et helt
som engle ved fortællingen af juleevangeliet. Mød
nyt
menneske
opmeld
af floden.
Den Vi har kun
blot op i god tid og
dig som engel.
gamle,
der gik
ud”engledragter”,
i floden, var død
et begrænset
antal
men -alle der har
og
dén,
der
kom
op
af
floden,
lyst kan være med i englekoret.
var som født på ny. De kristne overtog så dåben som en
Nyt sanghæfte til
indvielse. Men der skete dét,
atjuleaften
man begyndte at døbe små
Jul i Sankt
Juleaften
kommer
børn.
Og det
gav en der
helt anden mening.
For
Nicolai Kirke
mange, atkan
vi man
ikke har
afsåbørnene
jo ikke forlange et løfte
salmebøger
i kirken.
om,
at de vilnok
leve
anderledes, end de før har
Derfor
har
vi
i
mange
år
levet. Man er vel et "pattebarn"
og kan som
brugt kun
et trykt
sanghæfte
sådan
ét: patte
mælk og så ellers lade sig
med julesalmer.
Nu er og andres kærlighed
omkranse
af forældres
beholdningen
imidlertid
og
omsorg.
sluppet
har fåetbørnene understreger
Men op,
vedogatvi døbe
trykt et nyt oplag. Denne
man, at det ikke er et spørgsmål om mennegang i farve med kirken i
skets holdning, meninger eller vilje - men at
vinter klædning udenpå.
det
tilsagn, der gives ved dåben, er det afgøIndeni er der den lille ændring, at vi har medtaget et
rende:
atjulesange,
den almægtige
antaget
dig
par af de
som ofte Gud
bliverhar
brugt
ved dansen
tilomsit
barn.
Sådan
siges
det.
Og
der
stilles
træet derhjemme juleaften. Vi håber, at hæftet på
ingen
betingelser,
for barnet
vil ikke
kunne
den måde
vil blive brugt
ved julefesten
ikke
blot i
opfylde
nogen
kirken, men
ogsåbetingelser.
i hjemmet.
når et lille
barn
dåben, spørPåSå
bagsiden
har vi
somholdes
tidligereover
juleevangeliet,
som
ges
der
ikke:
hvad
kan
du?
hvad
vil du? er det budskab, det hele drejer sig om i julen.
hvad ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med
julefolder.indd 1

30-10-2014 17:34:06

ud. Vi lever på tilintetgørelsens
netop i dåben siges
der noget om en anden slutning, der
allerede er i begyndelsen. Ligesom
kærlighedens lys var det første ved
skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
arvesynden ud.
Både Grundtvig og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
behandler de barnedåben. Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn
- og efter détertaler
•	
Småbørnssang
for om
børnbarnedåben.
fra ca. 9. md. til
Der
indre spænding
danske,
ca. er
4 en
år sammen
med deresi den
forældre
eller
folkekirkelige
dåbspraksis, som dybest set
bedsteforældre.
•	Vi at
synger
salmer spændingen,
og børnesange. der
Laverhar
fagter,
søger
fastholde
at
eller
spiller
til. Vi hører
fortælling
fra
gøredanser
med at:
Gud
skænker
ikke en
kun
livet, han
bibelen.
hørerafmusik.
kræver
det Viogså
os. Der må derfor også
•	Der er
småbørnssang
en tirsdag
hver
måned
snakkes
om
skyld og ikke
kun om
"det
lille-–
regelsom
den 2.
tirsdag.
De kommende
måneder
bittesom
barn",
får
det hele
foræret. At
blive
den 9. dec.,
13.tilsagn
jan., 10. feb.
døbtererderatsmåbørnssang
stå både under
Guds
og
og
10.
marts.
under Guds fordring. I et liv af kærlighed og til kærlighed.
vilkår. Men
Småbørnssang

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

Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Skt.
Nyt

Nr. 2.
Nr.
4. 2005
2014
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•	
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 til kirke- og
kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf.
5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk

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. Vi forventer,
at andagten begynder omkring kl.18.30.
Velkommen til Helligtrekonger!

Garnisonsgudstjeneste

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 babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder tirsdag den 6. jan. 2015. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 17. marts.
Næste hold begynder den 7. april 2015.

En af de mange og gode juletraditioner ved Skt.
Nicolai Kirke er garnisonsgudstjenesten, i år
torsdag den 11. 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 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
– En dejlig tradition

Babysalmesang

Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@
sctnico.dk .

Sogneaftner

I det nye år fortsætter vi rækken af sogneaftner under overskriften: Synd og skyld, tilgivelse og soning.

Kom og hør om de helligtrekonger og syng om den
dejlige himmelblå! Hellig Tre Kongers Aften er d. 5.
jan.. Vi begynder kl.18.00 på Bornholms Museum,
hvor vi hører om de hellige tre konger.
Derefter går vi i optog med flagermuslygter

Torsdag den 15. januar vil
biskop Peter Skov-Jakobsen
forholde sig til emnet politisk.
Der er mange aspekter ved
temaet, som det er muligt at tage
op.
Hvad gør en måske tvungen
fredsslutning ved et folk?
Hvordan lever et folk under
diktatoriske forhold?
I disse dage, hvor bladet her
udkommer, mindes vi 25 året for
murens fald i Tyskland i nov. 1989, som nok er den
vigtigste begivenhed i Europa siden 2. verdenskrig.
Hvordan er det med skyld nationer imellem?
I år 2014, har vi på forskellig vis mindedes 150 året
for slaget ved Dybbøl i 1864.
Hvordan kommer et folk og en nation videre efter
en borgerkrig eller apartheid?

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2014
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Sydafrikas biskop, Desmond Tutu, har skrevet en
bog med titlen: ”Ingen fremtid uden tilgivelse”. Men
er det altid muligt at tilgive?
Torsdag den 12. februar får
vi besøg af sognepræst Jens
Kaltoft, Knudsker, som også er
arresthuspræst. Det betyder,
at han regelmæssigt kommer i
arresten med tilbud om samtale
med indsatte.
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?
Når præsten kommer i arresten og i alle vore
fængsler, er det et stærkt signal om, at nok er
de indsatte dømte, men ikke fordømte. Det er
mennesker, som er kommet ud på et skråplan, men
som ofte er knuget af tanken om synd og skyld.
Derfor falder også denne aften naturligt ind under
temaet for sogneaftnerne: Synd og skyld, tilgivelse
og soning.
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.

Spaghettigudstjenester

Også i det nye år vil der være månedlige
Spaghettigudstjenester den 21. jan. og den 11. febr..
Vi begynder som altid i Skt. Nicolai kirke kl.17.00
med en kort gudstjeneste for børn, hvor kirkens
Spirekor bl.a. medvirker. Derefter går vi ned i
Præstegaardsladen, hvor der venter os spaghetti
og kødsovs, der koster 20 kr, for voksne og er gratis
for børn. Vi slutter ca. kl.18.30. Tilmelding er ikke
nødvendigt, men må gerne ske til Karenbodil@
sctnico.dk, tlf. 5695 0085

Nepal

Sognepræst Mette Dansøn, der er præst ved
Vestervang kirke, Helsingør, kommer og viser
billeder og fortæller om sin tur til Nepal, som hun var
på i oktober måned 2014, i egenskab, som såkaldt:
¨Vidensambassadør¨ for Folkekirkens Nødhjælp.
Dato: Torsdag den 22. januar kl. 19.00.
Sted: Præstegaardsladen.

Kirkehøjskole/Studiekreds

Søren Kierkegaard.
Vi forsætter vor lille studiekreds i det nye år om Søren Kierkegaard, hvor vi læser bogen: Min kære læser, af forfatterne Joakim Garff og Poul Götke.
Vi mødes to tirsdage:
Den 27. januar, 2015, hvor vi læser afsnittet om selvet.
Den 24. februar, 2015, hvor vi læser afsnittet om
ytringen.
Sted: Præstegaardsladen.
Tidspunkt: kl. 19 – 20.30.

Studiekreds

Kjerlighedens gjerninger af Søren Kierkegaard.
Hvis du har nogen eller megen viden om Søren
Kierkegaard, så er du velkommen til at være med
i vor anden studiekreds, hvor vi lige nu er i gang
med, at læse ¨Kjerlighedens Gjerninger¨ af Søren
Kierkegaard.
Vi mødes følgende tirsdage:
Den 13. januar.
Den 10. februar.
Den 10. marts.
Sted: Præstegaardsladen.
Tidspunkt: kl. 19 - 21.
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette Ry
Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail: hern@
km.dk

Cinema
Paradiso.

- Film i Rønne bio.
Kirkebio
afslutter
sæsonen:
«Verdens
bedste film», ved at vise
de to film, der har fået
filmkritikernes højeste
anerkendelse.
19. januar kl. 18.30 viser
vi Orson Welles ”Citizen
Kane” (Den store mand)
fra 1941. Filmen har
siden 1962 ligget på
førstepladsen
blandt
de bedste film. I år har
den dog måttet nøjes
med andenpladsen, idet

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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Alfred Hitchocks ”Vertigo” (En kvinde skygges) nu
indtager pladsen, som verdens bedste film.
Citizen Kane bliver introduceret af Johannes Gregers
Jensen.
16 februar kl. 18.30 vises Vertigo der introduceres af
Ulla Skou.
Biletter á 80 kr, købes på filmaftenen i Rønne Bio.
Studerende kan, mod forevisning af studiekort,
købe billet til 25 kr.

Studiekreds

– kristendommen og de andre religioner
En ufuldstændig gennemgang af nogle af de største
religioner i verden set med kristne øjne. Der vil være
et mundtligt oplæg med introduktion til aftenens
emne og efterfølgende debat. Religion er synlig. Vi
oplever mangfoldigheden af trosretninger gennem
TV, og vi træffer de mange religioner, når vi rejser
til fremmede og eksotiske lande, men vi møder også
mennesker på vores egen gade med en anden tro
end den kristne. Hvad tror de egentlig på? Denne
studiekreds kan give en smule kendskab til nogle af
de store religioner og kristne sekter, vi kan støde på.
Den 26. jan.: Hinduisme,
Den 23. febr.: Buddhisme,
Den 16. marts: Nye religiøse bevægelser.
Alle aftner foregår det på Åvej 2, Rønne. Vi begynder
kl.18.30 med spisning. Det koster ca. 40 kr. Selve
undervisningen begynder kl.19.15 og vi slutter
kl.21.00. Alle er velkomne, hvad enten man spiser
med eller ej. Tilmelding til spisning hos sognepræst
Peter Hauge Madsen.

Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl…..

….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i
sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver
forskellige sjove aktiviteter.
Vi mødes hver mandag til og med d. 15. dec. Vi
begynder efter juleferien igen d. 5. jan.
Har du lyst til at være med, kan du bare komme en
mandag eller kontakte kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen. Tlf.:5695 0085 Mail:
karenbodil@sctnico.dk

Rønne Teenklub.

Teenklub er for dig, der går i 6.-10.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.
Teenklubben mødes hver onsdag til og med d. 17.
dec. Efter juleferien begynder vi igen d. 7. jan.
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til:
•	Christian Westh Hansen, christianwh@gmail.
com , tlf. 3027 3899
•	
Kirke- og kulturmedarbjeder Karenbodil
Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 56952185 eller
mail: ole.hans@live.dk

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.
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Skt. Nicolai kantori

Vi har brug for nye sangere! Gerne hvis du er i
gymnasiealder, men andre aldersgrupper er også
velkommen – især mænd! Vi er en venlig gruppe som
synger et meget varieret og spændende repertoire.
Koret synger ved alle højmesser og giver koncerter
- vi har bl.a. optrådt i domkirkerne i Lund og Wells,
også på Sjælland, andre bornholmske kirker og på
Christiansø!
Hvis du skulle være interesseret i at synge med os,
kontakt mig gerne for at arrangere en samtale.
Brug enten min mail: organist.sctnico@gmail.com eller telefon: 5695 3495.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Kevin Duggan

Bornholmske musikamatørers
kor synger bornholmsk musik

Lørdag den 6. december kl. 16.00
BMKs julekoncert indeholder værker skrevet af
Bornholmske komponister! Vi opfører musik af
Hans Askou, Poul Lykke Nielsen, Kevin Duggan
og Anne Skjerk. Koncerten slutter med en
opførelse af Bent Peder Holbechs festlige ”Missa
Rotna” akkompagneret af ensemblet ”Fire mands
kvartetten”.

Julematinéer

Hver dag kl. 16.00 i tidsrummet 15. december – 20.
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.

De ni læsninger

Søndag den 21. december kl. 16.00
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!

Lørdagsmatinéer

24. januar, 7. februar og 21. februar, alle kl.16.00
Disse populære koncerter starter igen i det nye år –
både lokale og internationale musikere medvirker.

Koncert med
Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole har i snart en del år
haft den meget store glæde at få husly for vores
undervisning i Skt. Nicolai Kirke.

Kirkens organist Kevin Duggan er vores højt
skattede lærer i orgelspil, og
han underviser naturligvis ved
det dejlige store orgel i kirken.
Bodil Westergaard underviser i
klaver og teori og hørelære ude i
sognegården Rønne Syd, og jeg
selv underviser i Tårnværelset i
sang hver anden torsdag.
Og hvad underviser vi til?
Jo, vi uddanner kirkemusikere i
videste forstand.
De uddannelser, som tidligere blev kaldt Præliminær Orgeleksamen, eller Kirkesangereksamen,
har nu navnet KIRKEMUSIKER, med orgel og kor,
eller med sang. Fordi vi har en bred palet af fag i
uddannelserne: foruden det musikermæssige, altså
at synge, spille orgel, spille klaver, og dirigere kor,
så er der fag som Liturgik og Salmekundskab, og
Kirke- og Bibelkendskab. Og dertil alle de lidt mere
musikteoretiske discipliner som hørelære, satslære,
analyse, musikhistorie, formidling, samlet under et
par fagnavne.
Mange af de studerende som går her på vores deltidsstudier er allerede i stillinger rundt om i øens
kirker, og andre fungerer som vikarer. Og når jeg hører mig lidt for, og taler med folk i den bornholmske
kirkeverden, er det min opfattelse, at der også i de
kommende år kunne blive brug for flere veluddannede vikarer og måske også fastansatte i de kirkemusikalske stillinger.
Vi vil gerne have lov til – som de senere år – at vise
hvad vi arbejder med af musik, så derfor er vi glade
for at kunne invitere til en fyraftenskoncert onsdag
25. februar kl. 16.30 i Skt Nikolai Kirke. De studerende vil spille og synge - måske giver lærerne også
et nummer eller to -, og bagefter vil rektor Ole Brinth
og jeg selv som afdelingsleder orientere om vores
uddannelsestilbud.
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Der er plads til nye studerende igen fra næste år, så
vi håber at nogen vil have lyst til at søge ind på skolen.
Søge ind, ja. For vi er et uddannelsessted der har en
optagelsesprøve, som skal hjælpe os til at vejlede ansøgere bedst muligt, herunder at placere ind på det
trin i uddannelsen der passer bedst til den enkelte
ansøger.
Som afdelingsleder er jeg altid parat til at besvare
spørgsmål. De fleste dage er jeg i Roskilde i Sjællands Kirkemusikskoles hovedafdeling, og hver anden torsdag er jeg i Rønne.
Se mere om Kirkemusikskolen på: www.kirkemusikskole.dk/sjaelland hvor også studieplanerne kan
hentes.

JULEKON
CERT2014

Jette
Torp

Eva Bruun Hansen
Afdelingsleder og sanglærer
evbh@km.dk
4696 4693 / 2334 1789

Odd Fellow Logens
Julekoncert 2014
ODD – FELLOW LOGENS JULEKONCERT 2014
Sct. Nicolai Kirke, Rønne

Søndag den 30. november 2014 kl. 16.00
(Dørene åbnes kl. 15.00)

Billetpris kr. 175,-

Billetter sælges følgende steder på Bornholm:

J. Langeskov Ure & Optik, Store Torvegade 1, Rønne – Rådhuskiosken, Snellemark 34, Rønne – Brogade Salonen, Brogade 4,
Nexø – Nexø Torve Center, Sdr. Hammer 2C, Nexø – Havnekiosken, Havnebryggen 7, Svaneke
Shell Allinge, Nordre Borrelyngsvej 1A, Allinge, Bornholms Vinforsyning, Torvet 2, Aakirkeby

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
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.

TELEFONKÆDER

i Skt. Nicolai Kirke
Søndag den
30. november 2014
kl. 16.00
Den traditionelle og stemningsfulde julekoncert kan i
år præsentere Jette Torp.
Klaver: Klaus Pilgaard
Overskuddet går primært til Sct. Nicolai Tjenestens
juleaften for ensomme
samt i øvrigt i fuldt omfang til øvrige humanitære formål
på Bornholm.
Billetter kan købes ved indgangen

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

Pris 175,-
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Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION:
Zahrtmannsvej 42
Formand Martin Pihl Sode
Tlf. 5695 3848
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Formand:
Knud Erik Juhl
Tlf.: 5695 5793

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331

HUSMODERKLUBBEN
de samles
her.
Møderne afholdes
i Præstegaardsladen
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DECEMBER:
Tirsdag den 2. kl. 17.00:
Adventsfest med julefrokost.
Poul Lykke Nielsen taler.

per og danser til flere af sangene. Kort efter er der ganske
stille, for nu lytter børnene til
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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.

Sct.Nicolai
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Gudstjenester
NOVEMBER:
30. november (1. søndag i advent)
9.00:	Henriette Ry Nielsen
10.30:	Gotfred Larsen
DECEMBER
	 december (2. søndag i advent)
7.
10.30:	Peter Hauge Madsen.
familiegudstjeneste
(Kirkekaffe)
15.00:	Gotfred Larsen
(Søens Folk)
11. december
14.30:	Gotfred Larsen.
Garnisonsgudstjeneste
14. december (3. søndag i advent)
10.30:	Ulla Skou
14.00:	Peter Hauge Madsen
og Ulla Skou.
engelsksproget
gudstjeneste
21. december (4. søndag i advent)
10.30:	Henriette Ry Nielsen
15.00:	Andagt på torvet ved
Ulla Skou
16.00:	Ni læsninger:
Peter Hauge Madsen
24. december (Juleaften)
12.00:	Peter Hauge Madsen
Jule-familiegudstjeneste
13.30:	Ulla Skou
14.45:	Henriette Ry Nielsen
16.00:	Gotfred Larsen
25. december (Juledag)
10.30:	Gotfred Larsen
26. december (2. juledag)
10.30:	Peter Hauge Madsen
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28. december (Julesøndag)
10.30:	Ulla Skou

21. januar

17.00: 	Spaghettigudstjeneste

31. december (Nytårsaften)
16.00:	Henriette Ry Nielsen

25. januar
(Sidste søndag efter h. 3. k)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Gotfred Larsen

JANUAR 2015
	1. januar (Nytårsdag)
10.30:	Gotfred Larsen
	4. januar
(Helligtrekongers søndag)
10.30:	Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
	5. januar
18.00:	Peter Hauge Madsen:
Procession fra museet til
kirken og i forlængelse
deraf musikgudstjeneste.

FEBRUAR
	1. februar (Septuagesima søndag)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
	8. februar (Seksagesima søndag)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
11. februar
17.00: 	Spaghettigudstjeneste

11. januar (1. s. e. h. 3 k.)
9.00:	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen

15. februar (Fastelavns søndag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

18. januar (2. s. e. h. 3 k.)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Ulla Skou

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

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 8. Deadline: fredag den 23. januar

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

Arrangementer
Dag

Dato

Lør

22. nov 11.00

Fre

Man
Ons
Tor

Søn
Lør

Søn

Man
Tir
Tir

Tor

Man
Søn

Man
Tir
Tir
Tir

Tor

Man
Ons
Tor

Lør

Man
Tir

Lør
Tir
Tir

Ons
Tor

Man
Lør

Man
Tir

Ons

Tid

21. nov 13.00
24. nov 15.00
26. nov 19.00
27. nov 13.00
30. nov 16.00

Sted

Emne:

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Præstegaardsladen

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag
Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, hver torsdag

Skt. Nicolai Kirke

Koncert med Bornholmske Musikamatører Kor

Skt. Nicolai Kirke

16.00

8. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

9. dec
9. dec

11. dec

15. dec
21. dec
5. jan

15.00

16.00

Skt. Nicolai Kirke

16.00

Skt. Nicolai Kirke

16.00
18.00

6. jan		
13. jan

16.00

15. jan

19.30

13. jan
19. jan
21. jan
22. jan
24. jan
26. jan
27. jan
7. feb

10. feb
10. feb
11. feb

12. feb
16. feb
21. feb
23. feb
24. feb
25. feb

Skt. Nicolai Kirke

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke
14.30

19.00
18.30
17.00
19.00
16.00
18.30
19.00
16.00
16.00
19.00
17.00
19.30
18.30
16.00
18.30
19.00
16.30

Strikkedamernes Bazar

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

6. dec
7. dec

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

Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Præstegaardsladen
Rønne Bio

Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert
Søens Folk

Jul for vuggestuer, dagplejen og børnehaver
Jul for indskolingsklasserne
Småbørnssang

Garnisonsgudstjeneste

Julematinéerne begunder
De ni læsninger

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum
Babysalmesang, nyt hold begynder
Småbørnssang

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”

Sogneaften v/biskop Peter Skov-Jakobsen
Cinema Paradiso, Citizen Kane
Spaghettigudstjeneste

Nepal v/sognepræst Mette Dansøn
Lørdagsmatiné

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Hinduisme
Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Rønne Bio

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”
Spaghettigudstjeneste

Sogneaften v/Jens Kaltoft
Cinema Paradiso, Vertigo
Lørdagsmatiné

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Buddhisme
Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Koncert med Sjællands Kirkemusikskole

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag samt 24. december kl. 10.30.
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag samt 24. december kl. 10.30.
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 2. december, 6. januar og 3. februar.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.
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Jul på slottet
Af sognepræst Ulla Skou

For en hel del mennesker er julen forbundet
med noget rart og hyggeligt: Familien er samlet. Middagsbordet er dækket. Juletræet tændt.
Fridagene ligger på rad og række, som perler
på en snor. Man kan komme i kirke og høre juleevangeliet for både store og små. Jo, julen er
en dejlig tid.
Andre mennesker har det lidt mere blandet
med julen: Det blev måske ikke lige i år, familien kunne samles. Måske bliver det bare til middag for én, samt et enkelt, lille lys i en stage.
Julen kan være lige god for det. Og i kirken lyder evangeliet for alle.
Beretningen om Josef og Maria, som måtte lede
længe, før de fandt et sted at være, har en særlig appel til beboerne på Slottet i Rønne.
Det er mennesker, som har måttet forlade deres
hjem og deres land. Nu er de her, og de kristne
flygtninge skal for første gang fejre jul under
andre himmelstrøg.
Centerlederen fortæller, at man på Slottet nøjes med lidt julepynt på kontoret, og at man vil
orientere de beboere, der ønsker det, om den
traditionelle danske jul.
Et par af beboerne fortæller, at de selv har planer
om at holde lidt jul sammen. Det bliver en jul
på trods: Der er savnet efter dem derhjemme.
Særligt ved juletid vil man så gerne være
sammen med de nærmeste. En beboer tænker
på sine gamle forældre, hvis helbred er dårligt.

Forsidebilledet

Helligtrekongersoptog i Rønne
Foto: Jens-Erik Larsen

En anden beboer fortæller, at hans kone netop
har født en lille pige. Parret kan ikke være
sammen, så manden har aldrig set sin nyfødte
datter. Det er et stort savn.
”Men vi kommer til julegudstjenesten for at
være sammen med jer” siger de. De skal være
velkomne.
Skt. Nicolai kirke holdt i oktober måned en
gudstjeneste på engelsk, hvortil beboerne på
Slottet var inviteret. Enkelte tog imod indbydelsen og der var god snak mellem bornholmere og asylansøgere ved det efterfølgende
kaffebord i Præstegaardsladen.
Vi har planer om at holde endnu en engelsksproget gudstjeneste i december måned. Som
et supplement til de andre julegudstjenester.
Kirkens dør er åben. Her må man gerne være.
Betlehemsbarnet i krybberummet er en gave og
en glæde. Både til de trygge og til de bange.
Der forkyndes en stor glæde, som skal være
for hele folket. En glæde, som rækker ud over
tiden og øjeblikket. ”Lad julesorgen slukkes”,
skriver Grundtvig i salmen om de velkomne
Guds engle små.
Det ønsker vi må ske: At julesorgen slukkes,
om det så bare er for et lille øjeblik, en lille stjernestund her under himlen.
Engang var det almindeligt at ønske hinanden:
Glædelig jul i kirke og hjem.
Lad os tilføje: Og glædelig jul på Slottet.

