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Er du Palle i julen?
Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Peter Hauge Madsen
Den kryptiske overskrift kan lede tankerne hen yngre mennesker, der bliver skilt. Ældre bliver
pigeskole
på børnebogen ”Palle alene i verden”. Alle børn det også. Det sætter sit præg på den jul, der for
Kirkens naboer:

havnen.
Af
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alene i Derfor
verden,udgår
for så
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to
ældste
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Kirken
er et gamligt og den
spændende.
I bogen
fårØstergade
Palle chancen
Adel-gade,
nu
melt hus
en morgen, hvor mor og far ikke er hjemme,
Den ældste byg- Storegade, da også
og ingen mennesker er på gaden. Han tager en
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
tur i linie 2 - der dengang var en sporvogn - går
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
og henter penge i en tom bank, køber slik i
fåindbygninger
i byen, til kirken, for begge
en
butik,
kørerend
brandbil
og slutter
med
gælder
jo.en tur i
som er mere
ca. dele
en
flyvemaskine
helt
op
til
månen.
Flyet
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200 år gamle, men
ned,
og
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vågner
og
opdager,
at
han
ligger
kirken, som er 650 år, Naboer
i
sin
seng.
er altså tre gange så Byens form og udvikgammel som andre ling har altså i høj
Kluddetæppejul.
ældre
huse. Og så er grad været præget af
Detældste
kan være
og dejligt
at være
aledet
af spændende
kirken, kirken,
og den
ældste
ne,
men
det
kan
sandelig
også
være
kedeligt
og
det første kapel, del af byen er kvartetrist. For
mange er julenrerne
en tid, omkring
hvor man ikke
endnu
ældre.
kirønsker
at være
alene,fåogken.
især ikke juleaften. Og
Det er
der kun
dog kan
at foretrække,
rester
af, ensomheden
men det har væreMen
selv om frem
kirfor familien.
Skilsmisser
gør
ligget
samme sted,
på ken
er julefreden
det ældstemere
hus
Kirkebakken
lige ved
den
skrøbelig mange
steder,i byen,
og detsåerligger
ikke kun

mange har været en familiejul med faste traditioner. Mange har oplevet, at en kludetæppejul
af dine,
minesom
og vores
og bedsteforældre
der, som
har hver sin
ikke
isoleret
en ø børn
ikke
rigtigt
hang
sammen.
Selvom
julenhistorie
er hjeruden sammenhæng spændende
ternes
fest,
kan
det
knibe
med
rummeligheden,
med omgivelserne. at fortælle.
når der også
Tværtimod
er skal
der være
et plads til eksmandens
mor
og
hendes
nye
mand,
der harpigeskole
tre børn og
nært samspil mellem
Katolsk
fem
børnebørn
med
i
købet.
Ét
er
den
fysiske
kirken og byen.
Nærmest ved
kirrummelighed,
noget
andet
er
fornemmelsen
af
Derfor vil vi da kens kor ligger på
at
være
velkommen.
også i det nye kirke- hjørnet af Kirkepladderfleste
kan være
mange
til, at man er
bladSåde
gange
senårsager
og Vimmelskafene plads
i julen,for
uden
julentet,
af den
grund
bliver rar
give
en at
side,
med
nummer
på
og hyggelig,
gerne skulle
hvor
vi ser påsom
og en
for-jul begge
gader,være.
et stort

tæller lidt om kirkens hus i to etager. Det er
50 år med julefester.
naboskab.
Vi vil usædvanligt i kvartebegynde
tætvived
kirret, kirke
hvor inæsten
alle
Derfor har
i Skt.
Nicolai
50 år været
ken
huse
lave
medog
til efterhånden
at arrangere enandre
juleaften
for er
bl.a.
de
arbejde
os lidt
i enanden
etage.grund
Men
mennesker,
derlængeaf den huse
ene eller
reikke
ud,
fornogen
der aterfejre
når
dette
gule
er
havde
julen
med.
Parhus
og famange
huse
og stetoetagers,
skyldes
milier er
nu også
velkomne.
Det er været
en
det, at det i
slutningen af
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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stor succes. Faktisk kan vi med god ret sige, at det kan gøre ondt at sidde alene. Derfor er det
disse traditionsrige julefester, ligger i lige for- selvfølgelig heller ikke kun i julen, at Skt. Nicolængelse af juleevangeliet selv. Her fortælles lai kirke kan tilbyde fællesskab med andre. Det
det jo, at Gud ønsker fællesskab med os. Jesus kan vi hele året. Ved gudstjenester i kirken, arKristus blev født på denne jord, som et direkte rangementer i Præstegaardsladen på hverdage
tegn på, at Gud ønsker fællesskab med os men- og ikke mindst gennem besøgstjenesten. Her
nesker, her i livet og i al evighed. Ingen skal kan man efter henvendelse til sognemedhjælopleve at være ”en Palle alene i verden”. Alle peren få sig en besøgsven eller melde sig, som
skal opleve, at Gud er vores himmelske far, der besøgsven. Lad julen, hjerternes fest, vare hele
Som sidste år vil vi går vi hen i præsteønsker fællesskab medgerne
os. Og invitere
det gælder til
ikkegårdshaven,
året.
hvor der
kun juleaften. For det grundlovsmøde
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Glædelig jul!		

Grundlovsmøde med
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i præstegårdshaven

holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
grundlovstalen.
borgstræde 11.
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glæder
vi ved
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Billederne
14.00
ham om kirkens liv ogpen.
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med
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Winther Holbech
forJohnny
eftermiddagsholformand
for menighedsrådet
dets vedkommende
om
fredagen første gang d.
9. september fra klokkenPræsentation:
14.15 til 16.45.
til Skt. Nicolai, og siden i fast embede i Ibsker
Men
er Johannes
elastiMitholdene
navn er
Gregers Jensen og jeg og Svaneke sogne. De sidste år har jeg også væske,erd.v.s.
selvom man
41 år gammel. Jeg har tre børn, Ester på 11, ret kirkebogsførende for Bodilsker og Christieksempelvis har meldt
Aleksander på 14 og Alma på 18.
ansø sogne.
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
Jeg er født på Midtsjælland, lidt uden for Ros- Ved siden af mit arbejde har jeg også undervist
mandag aften, ja så kan
kilde,
og op
er opvokset
man
møde
om fre- der. Efter folkeskolen gik på seminariet her på Bornholm og på Fredejeg
i
lære
som
tømrer.
dagen og vice versa,
da Derefter tog jeg en HF-ek- riksberg Seminarium. Gennem dette arbejde,
samen
og
arbejdede
“holdene” følges ad et år på en efterskole inden og gennem mit embede som præst, har jeg fået
begyndte at studere teologi på Københavns en stor interesse for forholdet mellem kultur og
rentjegstofmæssigt.
Universitet.
har jeg drømt om at studere kirke, dannelse og tro og samfund og religion.
Har du lyst tilDet
at delsiden
vardig
teenager.
Inden jeg blev færdig Jeg har oplevet kirkelivet på Bornholm meget
tage,
så jeg
meld
til
flyttede jeg med min familie til Rønne, hvor vi dynamisk, og ønsker at være med til at bevare
undertegnede:
boede da jeg
færdiggjorde mit studie.
denne dynamik og fortsat skabe rammer for at
Anne-Lise
Fuglheim
Siden
jeg arbejdet som præst. Først som kirkerne på øen er gode steder for evangeliets
sygehusoghar
sogneprovstivikar
hele øen, men med tilknytning udfoldelse. Også i de år der kommer.
præst,
Tlf. 5691 på
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Afbenytte
Gotfredmuligheden her til at sige en rigtig stor og
Vi vil gerne
varm tak tilLarsen
alle for en fantastisk festlig afskedsdag for os søndag
En ny tenden 25. oktober.
dens deog
se-personale og til menigheden for medvirken
Tak til kolleger
neste
årtier en fantastisk festlig afskedsgudstjeneste.
og fællesskab
omkring
at der
Det var ener,
stor
og er
god overraskelse med det store kor og den
fantastiskeenkelte
sang og musik.
konfirmander,
som og provstiudvalg for den herlige recepTak til menighedsråd
ikke
blev
døbt som
tion på
Griffen.
børn,
men
så skal og kærkomne gaver fra mange sider. De
Tak
for som
opfindsomme
døbes
forud
for konfirvil altid
minde
os om gode tider på Bornholm.
mationen.
I år som
var der
Tak til alle,
kom og var med til at gøre det til en helt uforsåledes
seks
konfirglemmelig
festdag
for os, som vi vil mindes længe.

En konfirmand døbes

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
- Har du hørt noget
om kristendom i hjemmet?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
mor. Men også morfar
har betydet meget for
mig. Jeg har altid
kunne mærke, at troen
betød meget for ham.

mander, der blev døbt
vedMed
en despeciel
varmesteog
tanker og bedste ønsker for sognet og menigmeget
festlig mange
dåbs-hilsner.
heden sendes
gudstjeneste lørdag
Sinikka og Gotfred
- Var det svært for dig,
den 5. marts.
Mathias, at sige ja til
En af de unge drenge, Mathias, har vi sat - Var der noget du for Mathias som en trosbekendelsen? –
stævne sammen med tænkte meget over slags kontrakt, man Eller var det godt at få
har sluttet. For sådan lov til?
sin mor, Damaris Lau, inden dagen?
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg. kan man vel også godt - Det var fint at få lov
Af sognepræst Ulla Skou
til. Der er ligesom en
oplevede den specielle Der var sommerfugle i opfatte dåbspagten?
tryghed i det, for
maven,store
mensweatre
på en god
Ja, det
er etforgodt
bildåbsgudstjeneste,
aldrig
kort.
De stor
ældste
Fine kjoler, slips ogog
jakkesæt,
og - den
så
er
måde, så ses
dettilgjorde
Men en
hvorfor
blevtil træet,det som om, man
hvilke
tanker
de gjorde
trækker
stol hen
kondisko
… alle
slags påklædning
juleaf- lede.
lidt mere på Gud.
døbt trorDet
sig
før og efter.
for at seså
på ikke
de dansende.
tensfesten
i Sagahuset. ikke noget. Det var Mathias
Har
med tilgang.
at gøre
det til som
- Hvordan
I tredje
skerspæd?
dog, at alderen holder op konfirmandunmed at trykke.
I år skal oplevede
jeg med for
Jeg glæder
dervisningen
hjulpet
en særlig dag.
- Man
Det var
noksig,
et opgør
dåben
rejser
griber en
hånd og træder
selv
mig. af Mathias?
dig
på
vej?
- Og bagefter?
i
- Det
god ople- venligheden
ind i automatikken
dansen.
Detvar
er en
stemningen,
og den mil- med
Ja,dudet
er spændende
- aftenen.
Bagefter er det godt dåben.
Det skullekommer.
være - Ja,
velse.
Det var såder
højtiJulemanden
hørte
rigtigt: Jude munterhed,
bærer
at
høre
de
at vide,
at jeg
døbt.
og betyde
deligt,
siger detænker
sam- vi
lemanden!
Han noget.
har gaver med. historier, og
Selvfølgelig
da hver
isærer på
de ægte
harder
joplads
fået til
meget
Det er
jegvære
gladsammen
for.
Det I var
vigtigt,
at det jeg
stemmende,
en sky
af gavepapir
gøres
kafnære og kære, som og
vi gerne
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mere
at
vide
om
livet
- Hvorfor
ervidet
vig- skulle
Mathias´
Mathias
tilføjer:
Deti Sagahuset
fen og være
juleslikket
på bordet.
med. Men
juleaften
står
hinanog om fødselsdag,
kristendom forog
frie Og
viljefordi
og eget
valg
var
den godt,
nær: at vi var tigt for dig?
det er
Vorherres
hvad
trosbekendelsen
- Jo, for Nøjagtigt
så er det som
bliveaftenen
døbt. Faktisk
mange
sammen
at program.
med fortællingen om dengang i
Festen
følger om
et fast
som atsødes
om engang.
man bedre ved, talte
Mathias tidligt betyder.
skulle
døbes i stedet
julen derhjemme
hos moder
Betlehem.
hvor man hører
til. en om Under
det. Han
var ikkepå himlen
for Der
at jeg
skulle
bliver
budtstå
velkommen.
Vi finder
stjernerne
lå Gudstilføjer:
barn i
Og Damaris
Hos Gud?
alene
kirken.
Det -borde,
plads ived
de pyntede
hvor der ligger ret
sin gammel,
krybbe. da han For os betyder handbekræfter
hanpå linger
ville
jeg med
nok julesalmer
have - Ja,ognemlig,
sangblade
julesange.
Så er spurgte
Underhvorfor
stjernerne
himlenmeget,
går vimere
hjemdet,
fra
Matihas,
var døbt.
Det end de store og fine
været
lidt flov ved.
På det
der flæskesteg
… med
hele. Ogog
ris aDamaris
la man- ikke
Sagahusets
julefest.
vel,
at han
tidligt ord. Det
den
hermed
måde
blev det forklarer, at de har talt viserDet
de …
mandelgaver.
blev
en stjernestund.
igen
Og bliver
det er det
vigtigt,
om det, er
ogkæat har
meget
mere festligt
og en del
i år.spekuleret en del at være ægte i sin
Vi danser
om juletræet.
I Sagahuset
højtideligt for os alle. hun har forklaret det på det.
adfærd.
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Juleaften fylder 50 år!

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af
kordegn
Martin Sørensen
nogle
familiegudstjenester,
og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne
Skatecenter.
Foran
ligger kan i år low Logens julekoncert i kirken. Samtidig har
Sct.
Nicolai
Tjenestens
fest os
juleaften
flere 50
familiegudstjenester,
heriblandt
fejre
års jubilæum. Sognepræst
Jørgen Fa- der hvert år været en række frivillige som har
en spaghettigudstjeneste;
men vimed præ- stillet sig til rådighed både med planlægning
bricius
tog i 1966 initiativet sammen
På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal også
henne
i december
ud ati Rønne
sterne
fra andre
kristne
trossamfund
til og alt det praktiske omkring juleaften-festen.
rent. Det
er gratis
at være
»gåindbyde
Lucia« byens
i forskellige
foreninger
samt
holde
at
enlige og
ensomme
til en
fest og
Dekunne
første synge
år opererede
man
således
både med.
med
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
16.00.
en julematiné.
Lige Statsskole.
nu er vi 13Festen
piger, juleaften
men der værtsfolk, en køkkenchef samt en leder–af
juleaften
på Rønne
serPoulmed
Lykke
på 56 95
er plads
til flerefor
– også
drenge! julepakkeordDu kan nå at Kontakt
trådte
i stedet
en tidligere
veringenkorleder
til sammen
tre Nielsen
værnepligtige
til
56 95 62 28. De værnepligtige blev
komme
med, hvis
melderop
digom
meget
snart. 34
ning.
Kirkerne,
derdu
bakkede
initiativet
at 95
stå eller
for serveringen.
Mvh. Poul
Nielsen
Du Jørgen
skal være
mellemvar
9 og
15 Apostolske
år, kunne læse
fra
Fabricius,
Den
Kirke, stillet til rådighed de første
år afLykke
Almegårds
Baptistkirken, Folkekirken, Frelsens Hær, Den Kaserne, hvor maden også blev tilberedt. Bl.a.
Katolske Kirke, Metodistkirken og Missions- i 1977 så det sløjt ud
medFellow
hensyn tilLogens
antallet af
Odd
forbundet. I 1982 kom Pinsemenigheden Elim frivillige hjælpere. Derfor håbede præsteparogså med som indbyder. Fra begyndelsen var ret Inge og H.C. Lorentzen og kordegn Aksel
DE 60-80
NI LÆSNINGER
der
deltagere til juleaften-festen, men Vesth Hansen på, at soldaterne ville tage et nap
tidligere
år skalpåkirkens
kantori
iSom
dagi er
tallet oppe
110-120.
Ifølgedeltage
en un-i den
med ved serveringen
samt 1. opvask samtidig
Gospelsangeren
stemningsfulde
aftengudstjeneste
før jul.
Denatbestår
dersøgelse
som Mary
Fonden har søndagen
lavet, er der
med,
man håbede
at flere frivillige ville
Ettapå,
Cameron
af læsninger,
Christmas
Carols,Flere
fællessalmer
og orgelmusik,
212.000
ensomme
i Danmark.
end 40.000
melde sig. og
Så mani Sct.
tog dengang
som nu imod
Nicolai Kirke
finder
sted
søndag
denensomme.
17. december
19.30.
er
ældre,
som
føler sig
Oftekl.
har
flere praktisk hjælp. Siden
julenden
2005
er maden på
Søndag
3. december
af gæsterne til festen juleaften fået en invita- grund af omstruktureringer
kl. 16.00. på kasernen blevet
JULEMATINÉER
tion
til juleaften et andet sted, men har takket lavet i restaurationskøkkener ude på øen. JuMan
glæder
til i alt seks
koncerter skalEntre.
nej
– kan
måske
fordisig
kræfterne
ikkematinéer
har rakt itilårat- korte
leaften-festen
så vidt muligt gennemføres
med levende
belysning.
De fiBåde
nder sted
hver og
dag fra
mandag
den Overskud
rejse
over til et
af børnene.
dengang
som
en familiefest.
De sidste år
været et
gårhar
tilder
bl.a.
18. er
til det
lørdag
den
december,
begynder
kl. 16.00værtspar
og varer ca.
nu
godt,
at 23.
man
kan varme
sig sammen
fra en
henholdsvis
Folkekirken
og BapJuleaften
i Sagahuset.
halv andre
time. Iog
år består
detriste
ikke på
kunflugt
af orgelmusik:
med
jage det
juleaften, programmet
tistkirken tilser
at lede festlighederne. Desuden er
sådaningen,
ud: som ikke selv ønsker det, behøver der en køkkenchef med ansvar for servering,
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den 18. december:
Kevinførste
Duggan,
orgelfået en fast form. Alligevel holder de ca. 30 frileaften
hvor juleaften
gang
Tirsdag
den
19. december:
Kirkens
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december:
Kevin
Duggan,
klaver
og orgel
onsdag den 13.efter
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blev købt 50 cerutter nr. 30 (kr. 42,90), 2 x 20
stk Prince cigaretter (kr. 26,60) og 2 x 20 stk.
Cecil cigaretter (kr. 26,60). Året efter blev der
købt tobak for kr. 183,30. I dag er der rygeforbud i Sagahuset. Rygning foregår udendørs, og
man betaler selv for tobakken. I 1978 fremgår
det også, at der blev bestilt 80 julemiddage á kr.
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påkirkeblad.
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børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
i sommerferien tilbyder de kirkelige foreninger
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Velkommen i kirken.
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om at komme
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Kastelskirken
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havdeAnders
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Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
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konkluderede,
som kirke og navngivet Kastelskirken.
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Andersen,
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at både vægge,
hvælvinger
og kalkmalerier
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
stærkt
behandlingskrævende.
Vi
skulle
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Præster: Gotfred Larsen, SøborgLone
Thrane
Organist og leder af
ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
med at
et prøvefelt
stræde
11,afsætte
5695 3195,
fax 5691 på et stykke væg i
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
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- gla@km.dk
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Peter
Madsen,
Åvej 2, tlf.
hed Hauge
omkring
kalkmalerierne.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen, privat
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende arrangementer
Strikkedamernes
Basar
Dåb
betyder

for de
mindste
den
samme dåb: du
atGudstjeneste
neddyppe
tilhører
herefter iden
Som afslutning på sæsonens undervisning
ba-

Af Anders Carlsson
Dåben går mindst et par tusinde år tilbage. Jesus blev døbt af
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
ham ved floden, og han tog dem med ud i
vandet og lod dem døbe ved neddykning i
vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Men Johannes forlangte, at
de angrede deres tidligere liv
og lovede at ville leve anderledes efter dåben. Det var
altså en bodsdåb. Og dåben
blev et billede: det var som
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6. november
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har lavet.
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der gik ud i floden, var død Strikkedamerne
hver mandag i
og dén,
der kom opmødes
af floden,
Præstegårdsladen kl. 13.00 til 16.00, hvor vi bl.a. syr
var som født på ny. De kristtæpper og strikker lapper. Vi mangler et par damer
ne
overtog så dåben som en
til at sy tæpper, hvis du har lyst, så kig ned til os.
indvielse.
Men der skete dét,
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man
jo
ikke
forlange
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Rumænien,
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er for
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kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
og strikker.
omkranse
af forældres
og andres
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til kærlighed
at ønske en
og
omsorg.
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skets
holdning, meninger eller vilje - men at
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det Strikkedamerne
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afgø2015
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11.
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rende: at den almægtige Gud har antaget dig
Hvisbarn.
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det.ogOg
der, kan
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på
nedenstående
adresse.
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
opfylde nogen betingelser.
Med
venlig
Så når
et hilsen
lille barn holdes over dåben, spørLeder
af strikkedamerne.
ges
der
ikke: hvad kan du? - hvad vil du? Hanneved
Bager,
Godthåbsvej
8, Rønne.
Tlf. 5337
hvad
du?
- ikke engang:
hvad
tror 9408
du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med

korsfæstede
bysalmesang Herre
holder Kristus.
vi gudstjeneste for de små og
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at det
nyfødte
barn ingenting
for
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forældre,
søskende
og bedsteforældre
lørdkan
- men
det kan
ting: det kan være
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21. november
kl. én
11.00.
Ved Det
gudstjenesten
de tro
salmer
og at
sange,
elsket.
kan ikke synger
andet vi
end
- tro,
det
de små har
hørt til babysalmesang.
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detforunderlige
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Karenbodil
Madsen
ogalt
Ulla
Skou.
hed,
der kommer
før
andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen er allerede i
begyndelsen, er det blevet
sagt. For døden er givet som et
livsvilkår, før livet folder sig
ud. Vi lever på tilintetgørelsens
vilkår. Men 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
Kirkens
Dagligstue
behandler de barnedåben. Her ligger en forHver
eftermiddag
er Kirkens Dagligstue
skel
tiltorsdag
den moderne
dåbsopfattelse,
der først
åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pissiger noget om, hvad det vil sige at være et
tolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker
barn - og efter dét taler om barnedåben.
vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der er muDer er en indre spænding i den danske,
lighed for at læse i aviser og blade, snakke og synge
folkekirkelige
dåbspraksis,
sombrød
dybest
sammen. Der serveres
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à 10.00set
kr.
søger
at
fastholde
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harspisat
pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der være
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at: Gud
skænker
han
ningmed
kl.13.00
à 50 kr.
pr. pers.ikke
inkl.kun
kaffelivet,
i løbet
af
kræver
det også
af os. Der
måHansen
derfortlf.også
eftermiddagen.
Tilmelding
til Erna
5695
snakkes
skyldDagligstue.
og ikke kun om "det lille2185 ellerom
i Kirkens
bitte26.barn",
som
får
detafhele
At blive
nov.: kl. 13.00 Duft
granforæret.
og risengrød
døbt3. dec.:
er atJulens
stå både
Guds tilsagn og
salmerunder
ved Karenbodil
under
Guds
fordring.
I et med
liv af
kærlighed 10. dec.:
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Julehygge
spisning
og til kærlighed.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Herefter holder Kirkens Dagligstue juleferie og
åbner igen torsdag d. 7. jan.
7. jan.: Nytårshygge
14. jan.: Lillian Hjorth-Westh fortæller om Halfdan
Rasmussen
21. jan.: Vi synger vintersange og ser på året, der
gik.
28. jan.: Spisning kl.13.00. Herefter får vi besøg af
Peter Hauge Madsen
4. feb.: Vi får besøg af Joan Lewin.
11. feb.: Fastelavnshygge.
18. feb.: Inga Olsen kommer og synger og spiller.
25. feb.: Spisning kl.13.00. Herefter får vi besøg af
Henriette Ry Nielsen.
3. marts: Henning Bender fortæller om den oversøiske udvandring fra Bornholm.
På gensyn i Kirkens Dagligstue.

Har du lyst til at være med, kan du henvende dig til:
•	
Kirke- og kulturmedarbjeder Karenbodil
Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695
0085
•
Daniel Larsen, tlf. 6138 0966

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…..

Jul for børn i Skt. Nicolai Kirke

Søens folk.

2. søndag i advent, den 6.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
vil vi føre kirkens skib, Thetis, i procession til Færgens terminal, hvor skibet så vil stå indtil helligtrekonger og samle penge ind til sognets julehjælp. Alle
er velkomne til at være med til denne traditionsrige
og meningsfulde begivenhed.

….. 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. 14. dec. Vi
begynder efter juleferien igen d. 4. 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. 16.
dec. Efter juleferien begynder vi igen d. 6. jan.

Hver jul foregår der forskelligt for børnene i kirken
her i Rønne.
Mandag den 7. dec. holder vi jul for vuggestuer
og dagplejen kl.10.00 samt for børnehavebørnene
kl.11.00.
Tirsdag den 8. dec. er indskolingsklasserne (bh.
kl.-2.kl.) fra Rønne sogns skoler inviteret til at
komme. Søndermarkskolen og Privatskolen er inviteret kl. 10.00 og Østre Skole og Åvangskolen 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 et par andre muligheder.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2015
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943

Søndag den 13. dec. kl.10.30 er der familiegudstjeneste. Ved denne gudstjeneste medvirker minikonfirmander fra Åvangskolen.
Torsdag den 24. dec. er der familiejulegudstjeneste kl.12.00.
Velkommen til børn og voksne!

•	Tilmelding senest dagen før til kirke- og
kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf.
5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk .

Garnisonsgudstjeneste

Den 17. dec. kl.14.30 har vi endnu en traditionsrig
gudstjeneste i Skt. Nicolai Kirke. Garnisonsgudstje
nesten har deltagelse af kasernes folk, Beredskabsstyrelsen, repræsentanter for politi, Falck og
brandfolk. Ofte er kirken godt fyldt, men vi tør godt,
som ved alle gudstjenester, sige, at alle er meget
velkomne til at deltage.

De Ni Læsninger

Igen i år afholdes de ni læsninger, en eftermid
dagsgudstjeneste søndagen før jul.
Den består af læsninger fra Biblen, julemusik og
fællessalmer og finder sted søndag den 20. december kl. 16. I år finder indsættelsen af provst Johannes
Gregers Jensen sted på samme tid.

Jul på Torvet

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 10. md. til
ca. 4 år sammen med deres forældre eller
bedsteforældre, men kan børnene lide at
være med, er de også velkommen, selv om
de er lidt ældre.
•	
Vi synger salmer og børnesange. Laver
fagter, danser eller spiller til. Vi hører en
fortælling fra bibelen. Vi hører musik.
•	
Der er småbørnssang en tirsdag hver
måned – som regel den 2. tirsdag. I den
kommende tid er der småbørnssang 8. dec.,
12. jan., 9. feb. og 8. marts.
•	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.

Den 20. december kan du give dit rødglødende
dankort en velfortjent pause, stille din tunge ind
købspose og hvile armene et øjeblik, medens vi
hører juleevangeliet og synger de kendte og elskede
julesalmer.
Solosanger Gitte Kofod synger for. Bornholmergarden trækker op. De handlende plejer at lange en
lun æbleskive og et glas gløgg over disken.
Vi står lige midt på torvet. Ved det store juletræ.
Vi ses.
Skulle du have et par småmønter i lommen, bliver vi glade for et lille tilskud til kirkens julefest for
enlige.

Ulla Skou

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder
ved holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til babysalmesang synger vi salmer, børnesange, danser og laver fagter til. Der er ingen krav
om, at man skal 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 5. jan. 2016. Vi

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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Fredag den 15. kl.19.00 Ungdomsaften i Baptistkirken.
Lørdag den 16. kl.19.00 i Frelsens Hær v. Ulla
Skou (Folkekirken)
Søndag den 17. kl. 19.00 i Skt. Nicolai Kirke m.
nadver: Dean Andersen (Metodistkirken)

Eritreanske kristne
i Skt. Nicolai Kirke
mødes hver tirsdag til og med den 22. marts.
Næste hold begynder den 5. april 2016.
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 .

Helligtrekongers aften
den 5. januar

Fejrer vi traditionen tro ved at begynde med fakkeloptog fra Bornholms museum i Sct. Mortensgade
kl.18.00. Her vil der en kort stund blive fortalt om
Helligtrekonger og der vil være sang ved Skt. Nicolai kirkes børne- og ungdomskor. Herefter går vi i
optog med flagermuslygter og under afsyngelse af
”Dejlig er den himmelblå” med de tre vise mænd i
spidsen, gennem Rønnes gader og frem til Skt. Nicolai kirke. Her vil der være en musikgudstjeneste,
hvor Nylarskoret og Bornholmske Musikamatørers
Kor vil medvirke. Har du ikke mod på at gå i optog,
så kom i kirken ca. kl.18.30. Vi glæder os.

Evangelisk Alliance bedeuge

12.-17. januar.
Igen samles kristne fra forskellige kirker og missionshuse i Rønne, og ud over jorden, til bøn. Det
foregår i Rønne følgende steder og med navn på den
person, der indleder aftenen. Enhver er velkommen.
Tirsdag den 12. kl.19.00 i Indre Mission v. Michael
Kaarby (Pinsekirken)
Onsdag den 13. kl.19.00 i Pinsekirken v. Finn Andersen (Luthersk Missionsforening)
Torsdag den 14. kl.14.30 i Missionskirken: Jens
Kaltoft (Folkekirken)

Næsten hver søndag eftermiddag samles 50-70
kristne flygtninge fra Eritrea i Skt. Nicolai Kirke.
Godt 3000 eritreanere har det sidste år søgt asyl i
Danmark på flugt fra et af verdens mest totalitære
regimer. Næsten alle får asyl på grund af forholdene
i hjemlandet og ca.100 bor på Bornholm, og flere
kommer til. De fleste tilhører Eritreas gamle ortodokse kirke. De har haft et stort behov for at samles
til gudstjeneste, og menighedsrådet ved Skt. Nicolai
Kirke har velvilligt udlånt Skt. Nicolai Kirke hertil.

Spaghettigudstjenester

Den 20. januar og den 10. februar er der igen spaghettigudstjenester. Vi begynder som altid i Skt.
Nicolai Kirke kl. 17 med en kort gudstjeneste målrettet børn i alderen 3-10 år, hvor kirkens Spirekor
bl.a. medvirker.
Derefter går vi hen i Præstegaardsladen, hvor der
venter os spaghetti og kødsovs. Maden koster 20 kr.
pr. voksne og er gratis for børn. Vi slutter ca. kl 18.30.

Skt. Nicolai - Nyt
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Tilmelding er ikke nødvendig, men må gerne ske
til karenbodil@sctnico.dk eller tlf. 56 95 00 85.

Sogneaftner

Temaet for sæsonens sogneaftener er KIRKELIV PÅ
BORNHOLM
21. januar vil sognepræst Ulla
Skou, med afsæt i filmen ”Bornholms
Stemme – trawl, håb og kærlighed”,
tale om hvad der skete med det åndelige, da velstanden (i 70´erne)
holdt sit indtog. Nogle har svært
ved at få øje på det åndelige, i en tid
hvor alt synes at være til salg, andre
ser muligheder for en åben og venlig
kristendom til tiden.
11. februar: Biskop over Lolland
Falsters stift: Steen Skovsgaard, taler om kirkens udfordring og muligheder i udkantsdanmark. Steen
Skovsgaard er biskop i et stift, der
dækker en markant del af udkantsdanmark: Skolelukninger, sognesammenlægninger, tomme huse og
fulde folk er noget, nogen hæfter sig
ved.
Store traditioner, megen trofasthed og en rig historie er et andet, væsentligt aspekt, såvel på Lolland
som andre steder, der bærer prædikatet: Udkant.
Sogneaftenerne holdes i Præstegaardsladen kl.
19.30,
Deltagelse koster 20 kr. for foredrag og kaffebord.
Alle interesserede er velkomne.

Diakoniens dag den 7. februar

Diakoni betyder tjeneste. Det handler om at hjælpe
et menneske, der har brug for hjælp eller omsorg på
en eller anden måde. Diakoni skulle meget gerne
være en naturlig del af vores liv og ikke mindst en
menigheds liv. Derfor afholder vi diakoniens dag for
derigennem at synliggøre vigtigheden af diakoni og
gøre opmærksom på sognets diakonale arbejde.
Diakoniens dag vil blive markeret i forbindelse
med højmessen kl.10.30 søndag d. 7. feb.
Efter gudstjenesten vil der være kirkefrokost i
Præstegaardsladen, hvor der også vil være fokus på
diakoni.
Velkommen til diakoniens dag!

Handygruppen søger frivillige

Kirken har en handygruppe, der tilbyder hjælp til
ældre og/eller handicappede, der har behov for
hjælp til små ting i hjemmet. F.eks. at hænge et
billede op, skifte en pære o.lign.. Som noget nyt tilbyder vi nu også hjælp til at sy en knap i eller at
sætte en elastik i bukselinningen. Vi yder ikke hjælp
til opgaver, der tager over en time og heller ikke
håndværkeropgaver.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke
haveservice eller snerydning. Vi lægger ikke bukser,
bluser m.m. op.
Opgaverne udføres af frivillige. Et par af de frivillige er ”gået på pension”. Derfor vil vi gerne i kontakt med nogen, der vil være med i handygruppen
– både mænd og kvinder. Hvis du har lyst til at være
en af de frivillige i handygruppen, er du velkommen
til at henvende dig til Ole Hansen, der kan fortælle
dig lidt mere om opgaven. Send en mail: ole.hans@
live.dk eller ring tlf. 5695 2185 og læg evt. besked på
telefonsvareren, så ringer vi tilbage.

Sønderjyllands Symfoniorkester
gæster Bornholm: Glæd dig!

Fredag, den 5. februar kl. 20 spiller Sønderjyllands
Symfoniorkester koncert i Skt. Nicolai Kirke.
Solist: Jeppe Solløs Rasmussen, horn
Dirigent: Magnus Ericsson
Program:
Jean Sibelius 	(1865 – 1957)
Rakastava
Lars Erik Larsson 	(1908 – 1986)
Concertino for horn
Dmitrij Sjostakovitj 	(1906 – 1975)
Kammersymfoni nr. 110a
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Odd Fellow Logens julekoncert 2015
,Pris 175

Odd Fellow Logens Julekoncert 2015
i Skt. Nicolai Kirke · Søndag den 29. november 2015 kl. 16.00
Den traditionelle og stemningsfulde julekoncert kan i år præsentere De 3 Kgl. Tenorer sammen med Dorthe Elsebet Larsen.
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

De 3 Kgl. TenorerRoager
sammen
med
Larsen, gambe. Ilona Lobmayer, orgel/cembalo. Jørgen
Messerschmidt, orgel.
Dorthe Elsebet
Larsen
Julekoncert med Bornholmske Musikamatørers Kor
Musik i Sankt Nicolai Kirke
Under ledelse af Anita Barlien
Lørdag den 12. december kl. 16.00

Mandag den 21. dec. – Eleverne fra Musikalsk
grundkursus
Tirsdag den 22. dec. – Bornholms Saxofonkvartet
Onsdag den 23. dec. – Ilona Lobmayer, orgel

i Skt. Nicolai Kirke

Julematinéer og De ni læsninger

søndag den 29. november kl. 16.00

17-23. december, alle dage kl. 16.00
I de syv sidste dage før jul vil vi spille og synge
Nytårskoncert
julen ind. Der
korte koncerter
en lidt antyder
De bliver
3 Kgl.fem
Tenorer
er somog
navnet
fra Det Kgl. Teater. UnderholdLørdag
den 9.
januar kl.i16.00
længere koncert,
hvor
ogstil,
orkestret
ningen
vil sangerne
være med
menopfører
også smil. De
er meget
forskellige
udseende
Jytte Hintz, fløjte/saxofon og Ilona Lobmayer,
julesatser af den ungarske barok komponist, Pál Esog stemmeklang, men netop disse forskelle
fremhæver deres underholdorgel/klaver
terházys Harmonia Cælestis. Til matinéerne og De
ning
og
giver
den
et
særpræg.
Hyggelig og let musikalsk start til det nye år!
ni læsninger får vi også mulighed for fælles sang.
Der vil være kollekt til velgørende formål.
synger
operaarier,
som selv operahadere kender og holder af, og endnu
TorsdagDe
den
17. dec.
– Jørgen Messerschmidt,
J. S. Bachs kantate: Actus Tragicus
mere befriendeklaver
er det, når humoren trænger sig på i gennemførelsen af
samt musik af Johannes Schenck og August Kühnel
Fredag sprudlende
den 18. dec. Broadway
– Helt Barokt
Ensembleaf Gershwin, Roger, Andrew Lloyd Webber,
musicals
Søndag den 21. februar kl. 16.00
Lørdagm.
den
dec.
– Pál af
Esterházy:
Harmonia
f.,19.
eller
nogle
vore egne,
danske evergreens.
Sopran: Ursula Bambuch. Alt: Bente Pedersen. Tenor:
Caelestis - julekantater. Det udvidede Skt. Nicolai
Tobias Aabye Damm. Bas: Simon Oberst. Blokfløjter:
Kantori ogDorthe
Musikskolens
orkester.
Solosang:
Ursula operasanger og filmskuespiller ved
Elsebet
Larsen
er uddannet
Christina Gornitzka, Naja Bugge Larsen. Gamber:
Bambuch. Det
Cembalo:
Bodil Westergaard.
Kongelige
Teater. HunDirigent:
har sunget som
solist
på Det kongelige
Teater
og VioloncelMogens
Rasmussen,
Niels Roager
Larsen.
Ilona Lobmayer
medvirket
i
filmen
“Villa
Paranoia”
fra
2004
af
Erik
Clausen.
lo:
Robert
Wilbrandt.
Orgel: Ilona Lobmayer.
Søndag den 20. dec. – De ni læsninger – musikDorthe
Elsebetsolosang.
Larsen Skt.
harNicolai
haft engagementer i New York, Washington DC
gudstjeneste.
Gitte Kofod,
og
Italien.
Hun
leder
sangkoret
Entré: 80,- kr.
Kantori, Christina Gornitzka, blokfløjte. Niels Rørsangerne og har bl.a. medvirket i Sang-

foreningen Morgenrøden som solist i Østermarie Kirke med Prinsgemalen
i 2014. Dorthe Elsebet Larsen har givet en lang række solokoncerter i DanSkt. Nicolai
Nytsammen med Børge Wagner, som hun også har indspillet flere
mark, -flere
cd’er
med.
Snellemark 27, 3700 Rønne
Nr. 4. 2015
Telefon 5691 0050
Et sidste
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Side 12 Som der er tradition
for har Klub Tidende
sikret sig et antal billetter til
farvel
Find os på Facebook
fordelagtig pris for abonnenterne. Normalprisen er 175 kroner, men abonnenter kan købe billetter til 150 kroner pr. stk. i Bornholms Tidendes ekspedition, Nørregade 11-19, 3700 Rønne, tlf. 56 90 30 00.

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

KFUM og KFUK
på Bornholmde samles her.
Østergade 59,
3700 Rønnegange
Nogle
tlf. 2010 6946

sammen

og

gange
Formand andre
Dorte Andreas
Kristoffersen,
hver
for sig.
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
Nogle gange i
www.bornholm-kfum-kfuk.dk

DECEMBER
DECEMBER
DECEMBER
Onsdag, den 2. kl. 19.30
Tirsdag den 1. kl. 17.00:
01: 19,30 Adventsmøde. Lasse
Vi synger sammen og pynter
Munk. Sang v. Paletten Adventsfest med julefrokost.
juletræ
Jakob Houler taler.
05: 14,30 Senioreftermiddag.
lytten til unSøndag, den 6. kl. 16.00
Dina Skarsholm. Sang Tag selv en ret med
KLUB KOM IND:
dervisningen
Møde v/Peder Østergaard Jensen En klub for alle unge mellem ca
til en fælles buffet.
v. Seniorkoret
Søndag, den 13. kl.14.00
08: 19,30 Bibelkreds i hjemmene Søndag den 6. kl. 14.00:
13 og 17 år. om hvem JeJulefest
Møde. Finn Andersen taler.
15: 18,00 Julefrokost
Vi mødes hver
torsdag
kl 19
sus
er,fraandre
Søndag, den 27. kl. 15.00
Søndag den 13. kl. 15.00:
28: 19,00 Julefest. Af
PeterJørgen
Krak Bloch
til 21, undtagen i ferier og på
gange rundt
Vi drikker kaffe sammen
LM-Kids julefest for alle.
helligdage.
Kl. 16.00
Bodil Poulsen taler.
JANUAR
Kontakt: Kellom
Olsen i private
I Indre
Missions
Møde v/Torben Hansen
Søndag den 27. kl. 19.00:
05: 19,30 Bibelkreds
i hjemmene
Mobil nr. 2327
9429. til studie
hjem
Tirsdag, den 29. kl. 14.00
Julefest for alle.
09: 14,30 Senioreftermiddag.
Hus på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
teki Café Elmer
Oehlenschläger taler.
Finn Kappelgaard.
mannsvej Filip
42 mm.det lyden Julefest
af lidt større ster. Et af de nyere og meget
Bortlodninger
12. – 17.: Evangelisk Alliances
JANUAR
bedeuge.lever en aktiv børn der spreder
sig i lokaler- spændende tiltag er MatSøndag, den 10. kl. 16.00
JANUAR
12: 19,00 Indre Mission.
del Michael
af sognearne.
Nu
er
det
børneklubben
thæusaftner.
Vi begynder kl.
Møde v/Peder Østergaard
Jensen
3. kl. 14.00:
Kaarby
bejdet
i Søndag
Sct.denSpiren
der fylder
huset.
Mandag
den 11.Her
til
Møde
13: 19,00 Pinsekirken.
Finn
18 med at spise sammen, og
NikolaiAndersen
kirke.
Torsdag, den
14. kl. 19.30
10. - 17. januar:
er lederne de eneste
voksne.
klokken 19.30 er der et oplæg
Bedeuge
Alliance
14: Arbejdet
14,30 Missionskirken.
Jens
er baseret
på
fri-Bedeuge,
De
fortæller
spændende
Søndag, den 24. kl. 16.00på 20 – 25 min. om et aktuelt
se særskilt program herfor.
Kaltoft
villig
og dækker
Café-møde
med spisningemne.
Mandag denbibelfortællinger
11. kl. 19.30:
15: 19,00arbejdskraft,
Baptistkirken. Ungog skaber
domsaften
hele aldersspektret.
PåBedemøde
bag- engageret aktivitet for børneHerefter er der mulighed
FEBRUAR
Weekenden 22. - 24. januar:
16: 19,00 Frelsens Hær. Ulla
grund
af
Jesu
og
apostlenes
ne
i
halvanden
time.
for
at drøfte emnet i grupper.
Tirsdag, den 2. kl. 19.30
Bibelkursus i Aakirkeby,
Skou
ord
om,Skt.
atNicolai
JesusKirke
er den
se særskilt program
17: 19,00
med eneste
Nårherfor
klokkenFilmaften
bliver 19 ons- Samtalen er et meget vigtigt
Søndag, den 14. kl. 16.00
nadver. at
Dean
Andersenos i leder formår
bringe
dag, er det cyklerne
der fyl- element
denne aften, og den
Møde v/Peder Østergaard
Jensen
FEBRUAR
19: 19,30 Henrik Dideriksen
vende
fællesskab
med
Gud,
på parkeringspladsen,
Søndag, den 21. kl. 16.00plejer også at være livlig. Det
Tirsdag dender
2. kl. op
17.00:
26: 19,30 Poul Lykke Nielsen
og at han er den eneste
der for
v/Edvard Holm
Fællesmøde
med spisning
nu samlesCafé-møde
teenagerne.
er ikke en forudsætning at du
· Spisning
og lovsang.
FEBRUAR
kan
give os evigt liv, er
det MusikanlæggetNielsen
bliver
ofte
ved en hel masse om kristenTirsdag,
den
23.
kl.
19.30
Søndag
den
7.
kl.
10.00:
02: 19,30 Sangaften. Karenbodil
vores
mål
at skabe de bedste
tændt,
og godt
er det, at dommen for at deltage, men
Generalforsamling
Fastelavnsfest
med morgenbord
Madsen
rammer
for at vi som mennedentæt
28. kl.
og tøndeslagning.
06: 14,30 Senioreftermiddag.
naboerne ikke Søndag,
bor for
på16.00det kunne vel tænkes at du
Møde
Tove
Bech Kofoed taler.
Sømandsmissionær
sker kan
møde Jesus og
leve
huset.
Men
når
klubben
vil komme til at vide en hel
Søndag den 14. kl. 14.00:
Moses Sloth
sammen
med ham.
09: 19,30 Israelsaften
v. Hansen, Møde
kl. 19.00 del mere bagefter. Det er
begynder, er Kvindemøde
teenagernes
Søndag den 21. kl. 14.00:
og Kaltoft. formiddag
tirsdag
i måneden
HverSode
torsdag
koncentration Første
fanget.
Nogle
alene Jesus der kan gøre os
16: 19,30 Bibelkreds i hjemmene Møde
udenfor
skoleferierne,
samles
Cafe Elmer
unge
entusiastiske
teenledere
vis på livet og forberedt på
Lørdag
den
27.
kl.
14.30:
26: 18,00 Fællesspisning
Hver fredag kl. 14.00-17.00
der19,00
en Marie
større
gruppe
Seniortræf. formår at engagere denne al- evigheden.
Munch:
Livet på mødre
godtmed
og ondt
og fædre
deres mindste. dersgruppe, i Bibelstudiegrupper
godekl. sociale
Det kræver ikke medlems10.00 i ulige uger.
Når
klokken
nærmer
sig 10, aktiviteter, og i Torsdag
levende bibel- skab at deltage i arrangemenFASTE ARRANGEMENTER
genlyder
Børneklub huset af glad sang undervisning, Ud
- gåture ter, og alle er velkommen.
så i naturen
teenagerne
Onsdag
kl. 16.00
17.30
Hver onsdag kl. 10.00
og
børn
og –voksne
der hop- ikke er uvidende
om, hvem
TEENKLUB
Start ved missionshuset Programmet for husets aktiper
og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor
det er viteter ligger fremme i kirken
Onsdag kl. 19.00 – 21.00
i Tværstræde
gene.
Kort efter
er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
UNGDOMSMØDE
(IMU)
Tirsdag kl.
stille,
for19.30
nu lytter børnene til sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
SENIORKOR
bibelfortælling.
Lidt senere er
Mandag kl. 14.30
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im

der legetøj, glade børn og aften. Både ungdomsarbejdet og finde Rønne under lokalt
snakkende forældre overalt. og det egentlige voksenarbej- arbejde.

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.

Sct.Nicolai
Nicolai-- Nyt
Nyt
Skt.
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Gudstjenester
NOVEMBER
29. november (1. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
DECEMBER
6. december (2. søndag i advent)
10.30: Ulla Skou
		 (Kirkekaffe)
15.00: Peter Hauge Madsen
(Søens folk)
13. december (3. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
(Familiegudstjeneste
med Lucia)
17. december
14.30: Peter Hauge Madsen
(Garnisonsgudstjeneste)
20. december (4. søndag i advent)
10.30: Henriette Ry Nielsen
15.00: Andagt på torvet ved
Ulla Skou
16.00: Ni læsninger ved
Henriette Ry Nielsen og
indsættelse af den nye
provst v/ biskop Peter
Skov-Jakobsen
24. december (Juleaften)
12.00: Ulla Skou (Familiegudstjeneste)
13.15: Johannes Gregers Jensen
14.45: Henriette Ry Nielsen
16.00: Peter Hauge Madsen
25. december (1.juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen
26. december (2. juledag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
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27. december (Julesøndag)
10.30: Ulla Skou
31. december
16.00: Henriette Ry Nielsen
JANUAR
1. januar (Nytårsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen
3. januar (Helligtrekongers
søndag)
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)
5. januar (Helligtrekongers aften)
18.00: Procession fra museet
til kirken og herefter
musikgudstjeneste
ca.18.30.

24. januar (Septuagesima søndag)
09.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
31. januar (Seksagesima søndag)
09.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
FEBRUAR
7. februar (Fastelavns søndag)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen
		 (Kirkekaffe)
10. februar
17.00: Spaghettigudstjeneste
14. februar (1. søndag i fasten)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen

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

21. februar (2. søndag i fasten)
09.00 Ulla Skou
10.30 Johannes Gregers Jensen

17. januar (sidste s. e. h. 3 k.)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Johannes Gregers Jensen

28. februar (3. søndag i fasten)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

20. januar
17.00: Spaghettigudstjeneste

NÆSTE NUMMER

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

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

Arrangementer

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

Dag

Dato

Sted

Emne:

Lør

21. nov 11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Man

23. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

25.nov

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

26. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, hver torsdag

Tor

26. nov 18.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Brændende Kærlighed

Søn

29. nov 16.00

Sct. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Man

30. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Søn

6. dec

15.00

Skt. Nicolai Kirke

Man

7. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer, dagplejen og børnehaver

Tir

8. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Tir

8. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

12. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert V/Bornholmske Musikamatørers Kor

Tor

17. dec

14.30

Skt. Nicolai Kirke

Garnisonsgudstjeneste

Tor

17. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematinèerne begynder

Søn

20. dec. 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Provsteindsættelse v/ Biskop Peter Skov-Jakobsen

Søn

20. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Søn

20. dec

15.00

Store Torv, Rønne

Jul på Torvet

Tir

5. jan

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

5. jan

18.00

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum

Lør

9. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Nytårskoncert

Tir

12. jan

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

12. jan

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Kjerlighedens Gjerninger”

Man

18. jan

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Ons

20. jan

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

21. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Bornholms Stemme v/Ulla Skou

Fre

5. feb

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sønderjyllands Symfoniorkester

Søn

7. feb

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Diakoniens Dag

Tir

9. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

10. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

11. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/biskop Steen Skovsgaard

Man

15. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Tir

16. feb

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Kjerlighedens Gjerninger”

Søn

21. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert

Tid

19.00

Søens Folk

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Sønderbo:
Kystparken:
Hospitalet:

Kl. 10.30 hver mandag samt 24. december kl. 10.30
Kl. 11.00 hver onsdag samt 24. december kl. 10,30
Kl. 10.30 følgende tirsdage 1. december, 5. januar og 2. februar
Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Jul på hospitalet.

Af sognepræst Henriette Ry Nielsen
Det første der slår en, når man ankommer til
hospitalet ved juletid, er at der næsten ingen
biler er ude på parkeringspladsen. Normalt
kan det være meget svært at komme af med sin
bil, når man skal på hospitalet.
Når man så kommer ind på selve hospitalet
slår en mur af stilhed en. Der er ingen mennesker at se nogen steder, og stilheden lægger sig
som en alt for tung dyne over en.
Oppe på afdelingerne ser man julepynten, hjerterne og englene hænge ned fra loftet og ofte
går man forbi den ene tomme stue efter den
anden. Idet der ikke er så mange indlagte på
hospitalet ved juletid. Man sender jo så mange
som mulig hjem i julen. De patienter, der er tilbage, er så syge, at de bliver nødt til at være
indlagt. Men personalet gør alt, hvad der er i
deres magt for at hygge om de tilbageværende
patienter.
Men alligevel er der hos patienterne et stort
savn. Det de fleste savner, når de er indlagt i
julen på et hospital, er ikke nødvendigvis gaverne og den dejlige julemad. Men det er samværet med ens familie og venner og alle dem,
som man normalt holder jul med, man savner.
Derfor kan julen være svær at komme igennem
for rigtig mange mennesker.
De, der er indlagt, lider ofte af svær sygdom,
og ydermere pines mange af tabet af en de har
kær, og dette tab fylder ofte hele deres sind.
Man kan have dage, hvor man svinger imellem håb og mismod, og man føler sig forladt af
både Gud og mennesker.

Forsidebilledet

I en sådan situation kan man ikke finde ord til
en bøn. Guds tavshed og menneskers tavshed
forstærker hinanden. Man kan ikke selv komme ud af denne situation. Forløsningen må
komme udefra.
Det gør den så i julens budskab i skikkelse af
Jesus Kristus.
For i julen indbyder Gud os alle, hver og en,
uanset alder, race, køn etc., til glædens fest i julens evangelium.
For det Gud siger i julens budskab er: Kom og
vær med. Jeg har sendt det ypperligste jeg har
min søn. Ham skænker jeg til alle mennesker.
Som Gud indbyder os, skal vi også indbyde
vore kære/vore medmennesker, også dem der
ligger på hospitalet.
Så bring julen ud til den syge, hvis denne ikke
kan komme til dig!
Glædelig jul!

Skt. Nicolai Kirke i nytårsbelysning
Foto: Per Frost.

