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Sang i kirken fra
vugge til grav
Af sognepræst Peter Hauge Madsen
Sang er en væsentlig del af vores menneskeliv.
Sangen bærer et budskab med sig. Den
bærer vores kultur. Vi synger med når fodboldlandsholdet i Parken istemmer nationalsangen ”Der er et yndigt land”. Fødsels
dagssangen bliver sunget med glæde, når et
barn fylder år. Sangen er folkelig i ordets bedste
betydning, for det er noget, alle kan være med
til. Selv de som ikke kan synge, brummer dog
med. I kirken har sangen og salmerne altid
haft en væsentlig plads. Vi møder nogle af de
ældste salmer i verden i Bibelen. Salmer der,
i livet og i livet med Gud, giver udtryk for
menneskers glæde og sorg, tryghed og frygt. I
Den Danske Salmebog er vi blevet beriget med
mange vidunderlige salmer i en særlig dansk
udformning. Salmer der har vist sig slidstærke
op gennem generationerne. Salmebogen er
også blevet suppleret med mange nyere salmer.
På mange måder har salmesange gennem
de senere år oplevet en fornyet interesse,
bl.a. gennem udgivelse af en ny salmebog i

2002. Det blev startskuddet for de populære
sangaftner med navnet ”salmestafet”. Her
er de nye salmer blevet lært og mange gamle
salmer genopdaget. Babysalmesang med børn
fra 0 - 8 måneder er et andet nyt tiltag, der også
er ved at finde fodfæste. I efteråret lavede vi for
første gang på Bornholm et salmesangprojekt
i samarbejde med skolerne på Bornholm. 500
skolebørn lærte om og øvede seks salmer, der
alle blev sunget ved en fælles afslutning i Sct.
Nicolai kirke. Ingen tvivl om, at det nok skal
resultere i mange nye sangere til øens kor. Sang
bringer glæde med sig. Salmerne bringer tillige
budskab om Guds kærlighed. På mange måder
kan man tale om, at salmesangen i kirken er
vores reaktion på Guds aktion. Gud sendte sin
søn Jesus Kristus til verden for vores skyld, og
vi svarer med tak og lovprisning gennem vores
sang.
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Sanger i kantoriet

Nikolaj Kofoed Pedersen
er ikke bare den længste af
korsangerne i Sct. Nicolai
kirkes kor, kaldet kantoriet,
han er også den, blandt de
faste korsangere, der har den
længste anciennitet i koret.
”Jeg kom med i kirkens
kantori i oktober 2003. Inden
da havde jeg et par år sunget
i Nylars koret og blev af den
vej spurgt om også, at synge i
kantoriet. Egentlig begyndte
min sangkarriere i Ringsted,
hvor jeg bl.a. har spillet saxo
fon. For at videreudvikle
mig musikalsk fandt jeg ind
i et rytmisk kor. Men det var
først på Bornholm, at jeg for
alvor fik begyndt at synge i
kor og beskæftige mig med de
klassiske værker.

synge i en kirke uge efter uge
i forhold til at synge i et kor,
hvor man typisk øver i en lang
periode og afslutter forløbet
med en koncert. I kantoriet skal
vi aflevere et færdigt produkt
hver uge. Med to korsatser til
hver gudstjeneste, introitus i
begyndelsen af gudstjenesten
og motetten efter prædiken, er
det en stor udfordring, at være
med i koret. Hvor man ofte i
et kor er flere om at synge den
samme stemme, så er jeg her
i kantoriet ene om, at synge
tenorstemmen. Det lægger et
vist pres på én, når der ikke
er andre at støtte sig til. Men
jeg har det fint med det og
nyder udfordringen. Vi øver
hver fredag, og som regel er
det tilstrækkeligt for mig. Jeg

har efterhånden oparbejdet
en vis rutine, der gør nogle
ting nemmere, og giver mere
overskud til at gå ind i nye
opgaver.

Helheden

Kantoriet adskiller sig også
fra mange andre kor ved, at
vi ikke blot har en isoleret
opgave ved gudstjenesten. Vi
synger et par selvstændige
korsatser, men først og
fremmest er vi en del af en
helhed, hvor vi skal være med
til at bærer salmesangen og
hele gudstjenesten igennem,
på en god måde. Der er en
højtidelighed ved at være med
i kantoriet, som jeg godt kan
lide”.

Stor udfordring

Det er meget anderledes at

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Sjovt at synge i kor
Mathilde Gren Jespersen og
Emma Rømer Clausen er to af
de i alt femten unge piger, der
i øjeblikket synger med i Sct.
Nicolai kirkes ungdomskor.
Mathilde har sunget med i 2
år, mens Emma er helt ny og
blot har øvet med tre gange.
Hvordan gik det til, at I begyndte at synge i koret? ”Det
var en veninde, der inviterede
mig med”, fortæller Mathilde.
For Emma begyndte det lidt
anderledes. ”Jeg manglede en
god fritidsinteresse, og min
far foreslog mig, at begynde i
koret, da han synes, jeg synger
godt. Desuden har jeg en lærer,
som også mente, at korsang
ville være helt rigtigt for mig.
Og det tror jeg også, det er”,

siger Emma. ”Det er sjovt. Vi
har et godt fællesskab, og så er
det dejligt at synge.” Mathilde
er enig og tilføjer: ”Vi har en
god korleder i Poul Lykke,
og så er det rigtigt dejligt at
medvirke til, at andre menne
sker bliver glade. Det er ofte,
at folk, der har lyttet til vores
sang, siger, at det var dejligt
at høre. Desuden kan jeg godt
lide at komme i kirke. Ved at
synge i koret har jeg også fået
en anden oplevelse af guds
tjenesten”.
Er der noget, der er svært ved
at synge i koret? ”Ja”, svarer
begge piger. ”De engelske tek
ster kan godt være svære”.
Desuden synes Mathilde, at
de dybe toner også kan være
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svære at nå ned på, mens
Emma nævner noderne, som
en udfordring.
Har I fået nogen favorit
sange? ”Nej, endnu ikke”,
siger Emma. Mathilde, der er
mere erfaren, nævner ”De fire
vindes vals”. ”Den er rigtig
sjov. Vi synger mange gode
salmer og sange, men i
øjeblikket synes jeg, den er
bedst”.

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Moses sang og David sang
Af Anders Carlsson

Moses står sammen med folket på tærsklen
til det forjættede land. De er klar til at gå over
Jordan. En morgen i solopgangen er det Moses,
der i stedet for ypperstepræsten lyser Guds
fred over den samlede skare. Derefter taler
Moses til folket for sidste gang. Han fremsiger
alle de lovforordninger, han på folkets vegne
har modtaget af Gud og som han nu pålægger
dem at overholde.
Moses’ sang, kaldes den lange lovlæsning,
der varede til langt ind i dagen.
Og Moses, der ellers ikke havde ordet i sin
magt og som plejede at stamme, han talte
nu som var han selv blevet en flammende
tornebusk, fra hvis kviste ordene og sangen
sprang som gnister og satte hjerterne i brand.
Og de forstod, som de aldrig havde forstået før.
Sangen åbnede ind til et nyt land, også i folket
selv.
”I skal fortælle jeres sønner og døtre, for at
også de kan leve …”, synger Moses. Og han
synger Guds navn ind i folket og han minder
dem om alt, hvad Gud har gjort. Han minder
dem om, ”hvordan Gud fandt Jakobs folk i
ørkenlandet …”. Og i sangens ord og toner
kom håbet flyvende imod folket, og det var
netop fra de forrige dage, fra alt det, der var
sket, at håbet kom. Det, de allerede havde fået,
ville bære dem frem. Fortiden og sangen ville
bære dem på ørnevinger ind i fremtiden, og
de behøvede ikke at frygte. Der var én, som
vogtede over dem og holdt øje med dem og fløj
under, når de faldt.
Vi hører Moses synge om, at vi skal gå til vore
gamle, vore fædre og mødre, for at høre om
livets mål og mening. Fra fortiden og fremtiden
kommer sangen om Guds evighed os i møde.
Tiden trækker sig sammen og de, der var her
før, kommer os nær.
Også kong David kommer os nær. Om ham

ved vi, at han døde meget gammel for flere
tusind år siden. Og vi ved, at han, ligesom
vi, bar angstens grunde i sig selv, men at han
engang overvandt sin egen angst og satte
livet på spil mod kæmpen Goliath. Og vi ved,
at David siden overvandt sig selv, sin egen
magtsyge.
Og så ved vi, at han spillede på harpe og
digtede salmer. Og fordi David digtede salmer,
kommer han til orde igen og igen, så længe
hans salmer synges og læses i verden.
David digtede og sang, når glæden ramte
ham, så han ikke kunne standse sine ord og
toner, før de nåede til himlen og ramte Gud
selv. Og han digtede, når han var så fortvivlet
og træt til døde, at der ikke fandtes andet i
verden at vende sig mod og holde sig til end
Gud.
Og det var netop en Davids salme, der fra
Jesu mund steg op gennem alle himle den lange
fredag. ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig …”, begynder den. Og her, gennem
alle himle blev ordene opfanget af englenes
hære og så sang og spillede alle engle Jesu ord
og Davids salme hele den lange fredag og den
sorte lørdag, da Jesus måtte til dødsriget for at
slås med alverdens mørke. Englene sang om
gudsforladthed, indtil Gud greb ind og mørket
sank, og påskesolen lyste ind i en tom grav,
mens himmel og jord fyldtes af det ene råb:
”Kristus er opstanden!”.
Davidsharpen og englesangen og Jesus,
der råber en salme ud, mens han dør – alle
de historier fortæller os, at en enkelt tone kan
frigøre Guds tanke og få den til at flyve og lyde
og trænge igennem alverden.
En tone kan forvandle verden og vende
skæbnen.
”Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever,
lovsynge min Gud, den tid jeg er til …”

Bliv plusKUNDE i Alm. Brand hvis du sætter pris på besparelser
Alm. Brand Bornholm • St.Torvegade 26
3700 Rønne • Tlf. 5694 5600
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Forkyndelse i salmerne
Af Gotfred Larsen

Den tidligste gudstjeneste

Den gudstjeneste, vi er fortrolige med fra
vore kirker, har rødder helt tilbage til den
gudstjeneste, Jesus fejrede i synagogen
og i templet i Jerusalem. For det var den
gudstjeneste, de første kristne kendte og
byggede videre på, når de på den første dag i
ugen samledes og ”holdt fast ved apostlenes
lære, ved fællesskabet, brødets brydelse og
ved bønner”, som der står om den første
gudstjeneste. Ap.g. 2,42.

Salmer i gudstjenesten

Denne gudstjeneste blev videreført af den
katolske kirke, som Luther voksede op i; men
han reformerede den og gjorde den til en
salmegudstjeneste ved at erstatte mange af de
liturgiske led med menighedssang, helt som vi
er fortrolige med det i folkekirkens gudstjeneste
i dag. Der er næppe noget andet kirkesamfund,
hvor der af menigheden synges så mange ord i
gudstjenesten som i vores.
Der var således som noget nyt brug for
salmer, der passede til gudstjenesten, og som
kunne tolke og forkynde evangeliet. Sådanne
salmer skrev Luther selv, og siden ham vore
store salmedigtere.
Også i vor tid bliver der skrevet mange salmer
af høj lødighed og kvalitet og med en moderne
sprogtone og melodi.

Forskellige genre

Salmerne er af forskellige typer og behandler
mange temaer.
Der er lovsange og bønner, der er salmer
til bestemte højtider, salmer skrevet over en
bestemt bibeltekst eller beregnet til bestemte
kirkelige handlinger. Men fælles for salmerne
er, at deres formål først og fremmest er at tolke

og forkynde det kristne budskab. Derfor er
rigtig mange salmer også eminente læsesalmer,
som er velegnede til at læse til oplysning og
opbyggelse.

Læsesalmer

Ofte er det nemmere at læse og forså en salme,
som tolker evangeliet, end at læse og forstå
selve Bibelens tekst, for en god salme er faktisk
en prædiken i sig selv. Og salmerne kan i poetisk
form og i få ord udtrykke, hvad der ellers skal
en hel prædiken til, f.eks. nr. 274 v. 4:
”Ej mer du gruer for dommedag,
du ved, din dommer har ført din sag
og fra sig selv den vundet”.
De få linjer rummer det kristne budskab i en
sum. Og sådan er der utallige eksempler på det
i salmebogen.
Læg derfor godt mærke til, hvad vi i guds
tjenesten synger i salmerne, for de er ofte
valgt med omhu af præsten for at understrege
og belyse dagens tema. Og skulle det ske, at
prædikenen skuffer, så står salmerne tilbage
med deres genuine forkyndelse. Melodien
betyder meget som bærer af ordet, men ordene
og salmernes forkyndelse er det vigtigste.

Fortid er nutid

Således møder vi i en del salmer, ikke mindst
højtidssalmer, det mønster, at salmen først
fortæller den bibelske beretning og derefter
vender sig mod nutiden og forkynder: Fortid
er nutid. Det var for os, det skete. Det var for
vor skyld, Kristus gjorde det. Derfor har det
betydning for os og vort liv i den moderne tid.
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Brummere kan også være med
Af Flemming René Haagensen – årgang 1947
Blev spurgt om hvorfor jeg
går til salmestafet? Mit svar
kom prompte: Hvor går du
ellers hen og får kaffe, kage
og underholdning for kun 10,kr.?
Nåh, spøg til side. Jeg må
hellere starte med at fortælle,
at jeg efter mange år på kontor
pludselig stod uden job, og der
var flere år til at jeg ku´ gå på
efterløn. Jeg følte, at jeg sku´
prøve noget helt andet, og
skæbnen ville at jeg havnede
på Plejecentret Lunden, hvor
jeg så tilbragte mine sidste 3
arbejdsår.
Det var stort set en dejlig tid.
Jeg blev sat til næsten alt. Gik
masser af ture med beboerne
og deltog i de forskellige
aktiviteter og hjalp til med
både det ene og det andet.
Beboerne var for det meste
meget søde og taknemlige. De
fleste fandt aldrig ud af, hvad
jeg hed, så jeg gik under navnet
”Den flinke unge mand” og
det havde jeg jo intet imod.
Der på Lunden kommer
sangen ind i billedet. Hver
mandag var der gudstjeneste.
Hver tirsdag fællessang med
folk udefra og hver fredag sang
for beboerne, og ind imellem
blev der også ved den daglige
eftermiddagskaffe sunget. Jo,
pludselig blev der sunget alle
mulige sange og salmer, og jeg
som absolut aldrig har været

sanger brummede med efter
bedste evne.
Meget af det der blev sunget
havde jeg ikke hørt før, men
meget vækkede også minder
om skoletidens sangtimer, så
da en nær bekendt spurgte
om konen (Kirsten) og under
tegnede ikke ku´ tænke sig
at gå med til salmestafet, var
svaret selvfølgelig ja, og nu er
vi ved at være slut med anden
sæson.
Det har altid været en
dejlig oplevelse at komme til
salmestafet i Præstegårdsladen. Stemningen er hyggelig
og mange af dem som vælger

salmer kommer med både
sjove og informative oplæg.
Det hele ledes med fast hånd
af menighedsrådsformanden,
og jeg må da også lige nævne
det, som faktisk er hele aftenen
værd, nemlig den ledsagende
musik, som Poul Lykke eller
Kevin Duggan på skift leverer
på klaveret. Det er en ren
fornøjelse. Tak for det.
Salmestafetten, som finder
sted den sidste onsdag i hver
måned i vinterhalvåret, samler
hver gang 45 – 50 personer,
men der kan sagtens være
plads til lidt flere.
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Kommende
arrangementer
Grundlovsmøde
Traditionen tro vil vi gerne igen
i år invitere til grundlovsmøde
torsdag den 5. juni i præstegårdshaven, Søborgstræde 11.
Vi får besøg af domprovst
ved Københavns Domkirke,
Anders Gadegaard, som først
vil prædike ved en kort gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke
kl.14.00. Efter gudstjenesten
går vi hen i præstegårdshaven,
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hvor der er kaffebord, og hvor
Anders Gadegaard har lovet
at holde grundlovstalen.
Der er god plads i haven, så
vi håber, rigtig mange har lyst
til at være med. Medbring evt.
gerne en klapstol.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i Præstegårdsladen.
Sinikka og Gotfred Larsen

Kirkeguider

Vores smukke kirke får om
sommeren besøg af mange
turister. Dem vil vi gerne tage
godt imod ved igen i år i sommermånederne at lave en vagt
ordning med frivillige, der på
skift er en slags guide. De vil på
hverdagene være i kirken og
byde gæsterne velkommen og
måske fortælle lidt om kirken.

Aftensang

Som tidligere år vil vi indbyde til aftensang i
kirken på mandage kl. 21.00 i forlængelse af Søren Sillehoveds byvandring. Første aftensang
bliver mandag 30. juni og sidste gang bliver 11.
august.

Menighedsudflugt
den 15. juni

Igen i år tager store og små på udflugt med
madkurven under armen. Vi begynder i Sct.
Nicolai kirke kl. 10.00 med en festlig familievenlig højmesse, hvor bl.a. kirkens børne- og
ungdomskor medvirker. Derefter tager vi ud,
med bil eller på cykel, til familien Jensen på
”Ankersminde”, Torneværksvej 100. Her vil
vi hygge os med mad og sang, og snorbrød og
skattejagt for børnene. Prisen for udflugten er
25 kr for voksne og 10 kr for børn og inkluderer
frokost, kaffe og biltransport. Tilmelding kan
ske til sognemedhjælper Karenbodil Madsen
tlf. 56 95 00 85
eller mail: karenbodil@sctnico.dk

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i kirken efter Højmessen således:
1. juni, 6. juli og 3. august.

Babysalmesang

I løbet af forårshalvåret har der været to hold
babysalmesang i Sct. Nicolai Kirke. Susanne
har deltaget i babysalmesang sammen med sin
søn Hjalte. I nedenstående interview kan du
læse lidt om, hvordan Susanne har oplevet babysalmesangen.
Hvorfor har du meldt dig og din søn til babysalmesang?
Jeg har hørt om, hvordan babysalmesang er
populært andre steder. Børnene nyder virkelig
sangen. De bliver stimulerede og rolige. Det er
også en positiv oplevelse for forældrene. Samtidig synes jeg, at det er en dejlig måde at bruge

kirken på. Så da muligheden bød sig i Rønne,
var jeg ikke i tvivl om, at det måtte prøves. Jeg
er ikke selv nogen sangfugl, men derfor skal
min søn ikke gå glip af glæden ved sang.
Hvad I laver til babysalmesang?
Sognemedhjælper Karenbodil Madsen begynder med at synge og spille lidt på et klokkespil
for hvert enkelt barn. Børnene er rigtig opmærksomme og iagttagende. Nogle er spæde
og slapper af ved lyden, mens de lidt ældre
babyer måske griner og rækker hænderne ud
efter klokkespillet.
Herefter synger vi sammen, både mens vi
sidder i en rundkreds på gulvet, og mens vi
bevæger os rundt i kirkerummet. Fagter, bevægelser og dans er med til at gøre sangen mere
levende.

Sang i Sognegården Rønne Syd
Vi fortsætter med at synge sammen den sidste onsdag i
måneden kl. 19.15 i Sognegården Rønne Syd. Alle er velkomne.
Datoer: 28. maj og 25. juni.
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Hvordan har du oplevet det at være med til baby
salmesang?
Det har været en rigtig positiv oplevelse at gå
til babysalmesang – for både min søn og jeg. Jeg
synes, at man bliver i godt humør efter sådan
en formiddag. Og så bliver jeg motiveret til at
synge lidt mere for ham.
Der kunne godt have været lidt flere med på
holdet, men det kommer jo nok, når flere hører
om tilbuddet med babysalmesang.
Hvordan oplever Hjalte babysalmesangen?
Jeg er sikker på at min søn, Hjalte, på 7 måneder, får meget ud af sangen. Det er rart med aktiviteter, hvor man - for en stund - giver sit barn
fuld opmærksomhed og nogle gode intensive
oplevelser. Og når man ser, hvor godt han sover
efter besøget i kirken, så må sangen have givet
ham en masse input.

Efter 45 minutter er salmesangen slut og børnene mættede. De forældre, der har lyst, bliver
lidt og snakker over en kop kaffe eller te. Det
hele foregår på en dejlig uformel måde.

Til september begynder et nyt hold babysalmesang igen. Første gang bliver tirsdag d. 2. sept.
kl.10.30 i kirken. Babysalmesangen vil være for
børn i alderen 0 – 8 måneder ved begyndelsestidspunktet sammen med deres forældre. Hvis
du har lyst til at være med eller kender en, der
har lyst til at være med, er du velkommen til
at tilmelde dig allerede nu. Der er plads til ca.
10 børn med forældre. Du kan enten ringe eller
sende en mail til sognemedhjælper Karenbodil
Madsen. Tlf. 56 95 00 85.
Mail: karenbodil@sctnico.dk

Vintertid er læse- og
reflektionstid

kommende. Vi finder, som
sædvanlig, husly i Præste
gaardsladen. Har du lyst til at
deltage i én af studiegrupperne, bedes du venligst kontakte
undertegnede.
God sommer!
Anne-Lise Fuglheim

Dog sommeren er også læsetid, hvad enten man slikker
solskin eller titter på regnvejret indefra.
Så hvorfor ikke benytte tiden
til at læse Diane Setterfields
”Den trettende fortælling” og
Alaa-Al-Aswanys ” Yacqubians hus”? For det er de to bøger, vi skal læse i ”vinterhalvåret ” 2008/2009.
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Kære
”maratonlæsere”
Vi starter op mandag den 1.
september kl. 19.00 for aftenholdets vedkommende og fredag den 5. september kl. 14.15
for eftermiddagsholdets ved-

Så står sommeren og dens glæder for døren. Så vi lader bibelen hvile, for så at mødes igen
i Præstegaardsladen mandag
den 8. september kl. 19.00.
God sommer!
Anne-Lise Fuglheim

SOMMERKONCERTER
i Sct. Nicolai Kirke, Rønne

Der bliver en koncert hver fredag i juli og august i Sct. Nicolai Kirke i Rønne.
Et stort udvalg af musikalske kombinationer tilbydes, med nogle meget talentfulde musikere.
Entré pr. koncert er kr. 50- (børn ifølge med voksne gratis).

4. juli

Tomas Krakowski,

guitar

En af nordens mest kendte guitarister, Tomas Krakowski, er
født i Stavanger i Norge i 1962. Han studerede i Malmö, København og Alicante og var prisvinder i ”Concours International
de Guitare de Paris”. Siden har han modtaget flere priser og
udmærkelser. Han fører omfattende koncertvirksomhed som
solist og kammermusiker og har optrådt i Europa, USA og Canada. Han er aktiv i at fremme samtidsmusik og er ansat som
musikchef i Rundetaarn i København.
Tomas Krakowski spiller et varieret program med værker af
Dowland, J.S. Bach og Nørholm, sidstnævnte sammen med kirkens organist Kevin Duggan.

11. juli

Amandine Savary,

flygel

23-årige Amandine Savary har allerede en imponerende musikalsk baggrund og
har optrådt i lande så forskellige som USA, Rusland og Japan, tit med nyere
musik. Amandine studerede på konservatoriet i Caen, før hun fik et stipendium
til The Royal Academy of Music i London. Hun har været solist i en del anerkendte musikfestivaler og støttes af en del fonde samt The Kirkman Society
og The Philharmonia Orkestra i London. I år bliver hendes debut i Amsterdam
Concertgebow – og hendes danske debut i Rønne!
Amandine spiller et program med værker af J.S. Bach, Franck, Dutilleux og
Schumann.

18. juli

Dorthe Zielke,trompet
Søren Johansen,orgel og

flygel

Trompetist Dorthe Zielke (f. 1977) afsluttede i året 2000 på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium og studerede derefter i Chicago, Salzburg og Oslo. Hun spiller jævnligt i symfoniorkestre og
ensembler i Danmark samt i Det kgl. Kapel. Hun optrådte i Rønne
for to år siden.
Organist Søren Johansen (f. 1967) debuterede i 1995 fra Det
Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse. Han har indspillet
flere CD’er og har fem gange opført Bachs samlede orgelværker,
én gang i en enkelt koncert! Søren
er organist ved Christians Kirke i
København.
Dorthe og Søren, som har spillet
sammen siden 1998, opfører musik
af J.S. Bach, Albinoni og Dvorák.
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25. juli

Ines Zimmermann,blokfløjte &
Kevin Duggan,orgel & cembalo

traversfløjte

Inés Zimmermann studerede blokfløjte og traversfløjte i Amsterdam og Bologna
og gik i solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun arbejder som
freelancemusiker og musikjournalist og har optrådt som solist i en del musikfestivaler, også flere gange på Bornholm.
Kevin Duggan er født i England og uddannet på bl.a. The Royal College of Music i London. Han har lavet
orgelkoncerter i de fleste europæiske lande og er også aktiv
som komponist. Han har været organist ved Sct. Nicolai Kirke
siden 2004.
Ines og Kevin spiller musik af bl. a. Vivaldi, Telemann, Sammartini og Fürstenau.

15. august
		
		

Ursula Bambuch, sopran
Kevin Duggan, orgel
med Signe Scharling, violin

Ursula Bambuch er født i München og studerede sang i Italien, Salzburg og
Berlin. Hun har optrådt i Østrig, Polen. Italien, USA og Danmark, både som
operasanger og som solist i små ensembler. Ursulas smukke, klare stemme
passer til ældre repertoire, men hun har også lavet uropførelser af ny musik.
Kirkens organist Kevin Duggan har arbejdet i England, Norge og Danmark
og skal i år afholde koncerter i Danmark, Tyskland, Sverige og Frankrig.
Senere i år skal en af hans orgelimprovisationer bruges til en videoinstallation i Berlin.
Violinisten Signe Scharling studerede musik på Colchester Institute i England og på Det Vestjyske
Musikkonservatorium. Hun har spillet i en del danske symfoniorkestre og underviser nu på Bornholms
Musikskole.
Alle tre musikere er bosat på Bornholm.
De skal opføre musik af Dowland, Händel, Duggan og
Andriessen.

22. august

Kristoffer Nyholm Hyldig,

flygel

Kristoffer Hyldig er født på Bornholm og går i solistklassen hos professor Niklas Sivelöv på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har
vundet flere priser og legater, bl.a. Mozart-klaverkonkurrencen i 2006.
Kristoffer er aktiv i dansk musikliv både som solist, kammermusiker og
akkompagnatør og har optrådt flere gange som solist med orkester, bl.a.
i Tivolis koncertsal og med Aalborg Symfoniorkester.
Han er assistent i Figura-ensemblet og
Odense Symfoniorkester. I år skal han opføre en række af Messiaens værker, bl.a.
gigantværket ”Vingt Regards sur l’enfantNr. 2. 2008
Jésus”.
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I dag vil denne unge klavervirtuos spille musik af Schumann og Messiaen.

29. august

Vibeke Astner,

orgel

Den talentfulde unge danske organist studerede på Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Efterfølgende
har hun specialiseret sig i orgelværkerne af Olivier Messiaen, hvis 100-års
jubilæum er i år. Vibeke har spillet som solist i England, Irland, Island,
Holland, Italien, Tyskland, Frankrig og Danmark. Hun har også en omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker. Hun har optrådt flere gange
i dansk radio og tv og er til daglig organist ved Mølholm Kirke i Vejle. Hun
har for nylig indspillet en Messiaen CD i Maribo Domkirke.
Vibeke Astner spiller et program med værker af J.S. Bach og Messiaen.

Onsdag den 2. juli kl. 20.00 kommer Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor og
synger musik af bl.a. Carl Nielsen, Jakob Lorentzen og Benjamin Britten.
Tjernobyl koncert den 24. august

INTERNATIONAL ORGEL FESTIVAL
i Sct. Nicolai Kirke, Rønne

Entré: kr. 50- (kr.200- for hele festivalen).
For mere information, se på kirkens hjemmeside www.sctnico.dk eller kontakt
Kevin Duggan, tlf. 56 95 34 95, kevintheorgan@mail.tele.dk.

Fredag den 1. august kl. 16.00:

Mesterkursus med Dame Gillian Weir
Tema: Messiaens orgelværker
Det er med stor glæde, at vi kan få en af verdens førende organister til øen til
dette års orgelfestival. Dame Gillian Weir er ikke kun en formidabel solist, men
også en inspirerende lærer, som har lavet mesterkurser over hele verden. Hun
har fra en tidlig alder promoveret Messiaens orgelmusik på et tidspunkt, hvor
den var ikke så velkendt uden for Frankrig. Mesterkurset i Rønne er en stor
mulighed for dem, som gerne vil fordybe sig i Messiaen - og det er helt gratis!
Hvis du gerne vil komme i betragtning som aktiv deltager, kontakt venligst Kevin
Duggan. Tilhørere er også velkomne.

Lørdag den 2. august kl. 20.00:

Gillian Weir, England

Ifølge den berømte engelske kritiker og skribent John Amis ”er Dame Gillian Weir sandelig en af de
største levende kunstnere; hendes spil viser en perfekt blanding af hoved og hjerte, en ægte musiker
med teknikken til at takle enhver opgave”.
New Zealand-fødte Gillian Weir, som blev udnævnt i 1989 til CBE (Commander
of the British Empire) for hendes tjenester for musikken, har vundet en lang
række konkurrencer og priser. Hun har også fået
millioner til at se sine orgeludsendelser på tv. For
yderligere oplysning, se www.gillianweir.com
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Søndag den 3. august kl. 19.00:
Choral Evensong og reception
Festivalens gudstjeneste foregår som en Choral Evensong
(engelsk aftengudstjeneste), som indeholder Introitus,
korsvar, en Davidssalme, Marias lovsang, Simeons lovsang
og en Anthem (motet) samt en del orgelmusik. Bornholms Renæssancekor medvirker, men andre sangere er
velkomne! Kontakt venligst Kevin Duggan. Der bliver en
lille reception bagefter i Præstegårdsladen – udenfor,
hvis vejret er godt.

Mandag den 4. august kl. 16.00:

”Messiaen – en musikalsk Messias?”
Foredrag og koncert ved Kevin Duggan

I år er 100-års jubilæum for fødselen af den store
franske komponist Olivier Messiaen, hvis liv varede over
næsten hele det 20- århundrede. Messiaen var en meget
original komponist, som udviklede mange nye musikalske
former, foruden at undervise avant-garde komponister
som Boulez og Stockhausen. Han var inspireret af naturen, orientalske rytmer og især af sin stærke kristne
tro. Det tankeprovokerende foredrag tager fat i Messiaens spiritualitet og hans musikalske betydning for
fremtiden. Nogle kortere orgelstykker vil også blive
fremført.
Oplysning om Kevin Duggan på www.kevinduggan.eu

Tirsdag den 5. august kl. 20.00:

Volodymyr Koshuba (orgel),
Ukraine

Viktoriya Koshuba (flygel),
Ukraine
Her er en lidt anderledes koncert – en far og datter
duo fra Kiev i Ukraine, som spiller et spændende program i denne usædvanlige musikalske kombination.
Volodymyr Koshuba er organist ved Kiev Koncerthus, hvor han har arrangeret 15 internationale
festivaler siden 1991. Han har selv lavet koncerter i de fleste europæiske lande og har været på turné i USA 14 gange. Denne sommer skal han også optræde i Spanien og på Kanarieøerne.
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15-årige Viktoriya har spillet klaver siden hun var 5 år gammel. Hun har
allerede vundet internationale konkurrencer i Torino og Paris, i sidstnævnte UNESCO-konkurrencen.
Volodymyr og Viktoriya opfører værker af Richard Strauss, Tchaikovsky, Guilmant og Kolessa.

Onsdag den 6. august kl. 20.00:

Alessandro Bianchi, Italien

Alessandro Bianchi er født i Como og uddannet på
konservatoriet i Piacenzo. Han har været til mes
terkurser hos Nicholas Danby og Arturo Sacchetti.
Han er organist ved Sct. Pauli Basilika i Cantu og
kunstnerisk leder af det lokale orgelforbund.
Alessandro har optrådt i hele Europa, i USA og
Sydamerika samt Hong Kong. Han har ledet mes
terkurser i italiensk musik i flere lande og været
dommer i en del orgelkonkurrencer. Han har lavet
flere CD-indspilninger og nogen komponister har
skrevet musik for ham.
Aftenens program omfatter mesterværker fra den
romantiske æra.

Torsdag den 7. august kl. 16.00:

Marcelo Giannini, Brasilien
Marcelo Giannini er født i Sao Paulo og uddannet både i sit hjemland
og hos Karl Richter i München. Derefter vandt ham ”Premier Prix
de Virtuosité” på konservatoriet i Geneve, hvor han studerede hos
Lionel Rogg.
Marcelo har optrådt som organist i en del internationale musikfes
tivaler, bl.a. Weimar, Rouen, Lausanne. Madrid og Sao Paulo og har
et omfattende samarbejde med f.eks. L’Orchestre de la Suisse Romande og Lausanne vokalensemble. Han har også dirigeret L’Orches
tre Gulbenkian de Lisbon fra cembaloet. Til daglig er han professor i gammel musik på Geneve Musikkonservatorium og organist ved
Temple de Carouge.
Marcelo Giannni spiller et barokprogram, med værker af Araujo,
Muffat, Bruhns og J.S. Bach.

Fredag den 8. august kl. 22.00:

Jakob Lorentzen, Danmark

Improvisation til filmen ”Jeanne d’Arc”
Årets orgelfestival slutter med en meget spændende koncert, hvor
Jakob Lorenzen improviserer, mens Carl Theodor Dreyers stærke og
inciterende film bliver vist på et stort lærred. Kirken skal være
helt mørk; derfor er koncerten på dette sene tidspunkt. Varigheden
er ca. 1 time og 20 minutter.
Jakob Lorentzen, som er født på Bornholm, er nu organist ved Holmens Kirke og Christiansborg. Han blev som 14-årig Danmarks yngste
eksaminerede organist, og senere vandt han ”Prix de Virtuosité” på
musikkonservatoriet i Paris. Jakob har
lavet en lang række orgelkoncerter i
Skandinavien og udgivet en del CD’er.
Jakobs frie improvisation, som vil indeholde en del kendte salmemelodier og
gregorianske temaer, vil skabe et unikt
og omfattende musikalsk univers.
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
For detaljeret program,
kontakt
Indremissionær:
Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk
JUNI
3. kl. 19.30
Jens Jørgen Rasmussen
14. kl. 14.30
Senioreftermiddag v.
Karenbodil og Rebekka
Madsen
17. kl. 19.30
Peter Hauge Madsen
23. kl. 19.00
Sct. Hans på
Erlandsgårdsvej 2
JULI
10. – 19.
Bibelcamping på Bethesda
AUGUST
9. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Jørgen Bloch.
Sang v. Gunvor

FASTE
ARRANGEMENTER
Legestue
torsdag kl. 9.30- 11.30
Børneklub
onsdag kl. 16.00-17.30
Teenklub
onsdag kl. 19.00 – 21.00
Ungdomsmøde
tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
mandag kl. 19:30

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12A
Formand: Birger Pedersen.
Tlf. 5695 0504.
Søndagsmøder kl. 19.00
8/6, 29/6, 13/7 og 10/8
Fællesmøde med spisning
kl. 17.00
Tirsdag den 3/6
Tirsdagmøde kl. 19.30
Den 17/6
Sct. Hans aften
kl. 18.00
På Kanegårsvej 23A
den 23/6

19. kl. 16.00
Grill aften på
Virkelyst 6

Kredsudflugt
kl. 10.00
Søndag den 17/8

26. kl. 18.00
Fællesspisning
kl. 19.30
Palle Kure

Ungdomsmøder
Tirsdage kl. 19.30
Børne- og juniorklub
Tirsdage kl. 16.45
Legestue
Onsdage kl. 9.30

Værestedet Café Nicolai , Teaterstræde 1
lukker onsdag den 18. juni 2008.
Vi siger tak for 17 gode år sammen med brugere og
medarbejdere.
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EvangeliskLuthersk
Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Gunnar Rasmussen,
Sejersvej 9, tlf. 5695 6447,
Møder søndag kl. 14.00
eller kl. 19.30
Bedemøder
onsdag kl. 19,30
Søndagsskole
kl. 14.00 i Tværstræde 6
Café Elmer
fredag kl. 14.00-17.00

Husmoderklubben
i Rønne
Møderne holdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne
Alle damer er velkommen.
Vera Henriksen
tlf. 56 95 27 27
Onsdag den 28. maj
kl. 14.30
Sven Erik Schou fortæller
og viser lysbilleder
Onsdag den 18. juni
kl. 13.15
”Ud i det blå”
Onsdag den 27. august
kl. 13.15
Udflugt, Start fra
Præstegaardsladen

FDF
Frivilligt Drenge- og PigeForbund.
Møde Torsdag kl. 19 - 20.30 i
Sognegården Rønne Syd.
Kredsens ledere er:
Kurt Jørgensen,
Tlf. 56 95 72 37
E-mail.: kurtj@FDF.dk
Leder: Lotte Roch,
Tlf. 56 97 54 44
E-mail.:  Lotteroch@FDF.dk
Melanie Møller Andersen
Tlf. 28 73 34 74
E-mail.: melanie@
dennisogmelanie.dk
Jarlsgård:
www.FDF.dk/jarlsgaard
KFUM og KFUK
på Bornholm
Østergade 59, 3700 Rønne
tlf. 56 99 08 22
Formand Dorte Andreas
Kristoffersen, e-mail:
fyrrely@mail.dk
www.bornholm.kfum-kfuk.
dk
Foreningen har følgende
klubber i foreningens
bygning
Multi Mok (7-14 år)
torsdag kl. 18.30 – 20.00
En klub med bibelhistorie,
musical, leg og hobby.
Stine Ipsen, tlf. 3034 4378
Y-Movie (13-19 år)
mandag kl. 19-21.30
En klub hvor vi producerer
videofilm fra bunden.
Philip Kofoed,
tlf. 5691 0552
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083

KIRKEBILEN ER FOR ALLE

Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen.
Bestilles på ringbilen tlf. 56 95 23 01 senest 1 time før
gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Menighedsrådsvalg
Af Erna Hansen,
menighedsrådsformand
Den 11. november er der menighedsrådsvalg
2008 og i Rønne Kirke holder vi altid af
stemningsvalg.
Det er festligt med valg. Kirken kommer til at
blive mere synlig blandt borgerne.
Valgplakaten er en fin plakat, man lægger
mærke til og med teksten ” Er kirken bare for
sjov.”
Ved et valg er der mulighed for at stille op til
menighedsrådet og få indflydelse på kirkens
liv og vækst
Menighedsrådet i Rønne består af 15 valgte
medlemmer fordelt på 5 lister.
Luthersk Mission 1, Evangelisk Luthersk
Missionsforening 1, Indre Mission-KFUM & K
1, Kirkeligt Centrum 5, Socialdemokraterne 7.
Til det kommende valg bliver antallet i Rådet
sat ned til 13 medlemmer.
Arbejdet i Menighedsrådet er et spændende
arbejde. Der er forskellige udvalg, man kan
arbejde i.
Økonomiudvalget lægger budget til god
kendelse i Rådet, og der må en prioritering
til da alle ønsker jo ikke kan opfyldes. Der er
kirken og Præstegaardsladen, Sognegårdene i
Syd og Nord, som skal holdes pæne og i orden,
derfor holder man et årligt syn så man får
beskrevet manglerne.
Kirkeudvalget sørger for at kirkens interesser
varetages, blandt andet arbejdede de for at vi
fik 2 nye messehagler.
Kirkegårdsudvalget varetager kirkegårdens
interesser sammen med Kirkegårdslederen.
Der har været arbejdet meget på at renovere
kirkegårdsmuren, og vi syntes at borgerne har
en pæn kirkegård at besøge.
Musikudvalget har et godt samarbejde
med organisterne og arrangerer meget

dejlig musik i Kirken, med koncerter, kor,
orgelfestival, og meget mere.
Arrangements- og omsorgsudvalget. Det er
kirkens liv og vækst udenfor kirkens mure,
telefonkæder, de ældre søndag eftermiddag,
kirkekaffe efter højmessen og andre arran
gementer i Præstegaardsladen.
Der er mange opgaver som er kirkens
forlængede arm: Menighedsplejen, Salmestafet,
sangaften i Rønne Syd, Studiekredse, m.m.
PRudvalget arbejder med Hjemmesiden og
Kirkebladet, som har fået et nyt udseende.
Det er blevet mere spændende og meget
læsevenligt. Vi modtager gerne gode ideer fra
menigheden om emner til kirkebladet.
Hvad skal vi med Kirken?
Der er mange spændende opgaver at gå i gang
med, så tænk over om ikke det lige er noget for
dig at engagere dig i. Som du kan se er der en
del forskellige lister, men man har også lov at
starte en ny liste, hvis man syntes der er noget
der mangler. Du skal bo i Rønne Sogn og være
medlem af folkekirken. Bliver du valgt ind er
du med til at påvirke Kirkens fremtid her hos
os.

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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Gudstjenester
MAJ
25. maj (1. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen
JUNI
1. juni (2. s.e. trin.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson
5. juni (Grundlovsdag)
14.00: Domprovst
		 Anders Gadegaard
8. juni (3. s.e. trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen
15. juni (4. s.e. trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen
		 Efterfølgende udflugt
22. juni (5. s.e. trin.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim
14.00: Friluftsgudstjeneste
		 på Galløkken
29. juni (6. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen

JULI
6. juli (7. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anders Carlsson

AUGUST
3. august (11. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anders Carlsson

13. juli (8. s.e. trin.)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Gotfred Larsen

10. august (12. s.e. trin.)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Peter Hauge Madsen

20. juli (9. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim

17. august (13. s.e. trin.)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Anders Carlsson

27. juli (10. s.e. trin.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson

24. august (14. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen
31. august (15. s.e. trin)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen
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- udkommer i uge 34. Deadline: Fredag den 25. juli.

Arrangementer

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

Dag Dato

Tid

Fre

17.00 Sct. Nicolai Kirke/Præstegaardsladen Spagetti-Gudstjeneste

23. maj

Sted	Emne:

Lør 24. maj
16.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Lørdagsmatinè
Sangforeningen “Ydun” dir. Marco Lorenzo

Ons 28. maj

Sangaften

19.15 Sognegården Rønne Syd

Tors 5. juni
14.00 Sct. Nicolai Kirke og
			
Præstegaardshaven

Grundlovsmøde. Anders Gadegaard

Søn

10.00 Sct. Nicolai Kirke - Den grønne ring

Menighedsudflugt

Ons 25. juni

19.15 Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Man 30. juni

21.00 Sct. Nicolai Kirke

Aftensang starter. Hver mandag i juli og august

Ons 2. juli

20.00 Sct. Nicolai Kirke

Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor

Fre

4. juli

20.00 Sct. Nicolai Kirke

Sommerkoncert. Tomas Krakowski

Fre

11. juli

20.00 Sct. Nicolai Kirke

Sommerkoncert. Amandine Savary

Fre

18. juli

20.00 Sct. Nicolai Kirke

Sommerkoncert . Dorthe Zielke og Søren Johansen

15. juni

Fre 25. juli
20.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Sommerkoncert. Ines Zimmermann
og Kevin Duggan

Fre

1. august 16.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Mesterkursus Dame Gillian Weir

Lør

2. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Gillian Weir

Søn

3. august 19.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Choral Eevnsong og reception

Man 4. august 16.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Messiaen - en musikalsk Messias?

Tirs 5. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Orgelfestival. Volodymyr Koshuba
og Viktoriya Kashuba

Ons 6. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Alessandro Bianchi

Tors 7. august 16.00 Sct. Nicolai Kirke

Orgelfestival. Marcelo Giannini

Fre

Orgelfestival. Jakob Lorentzen

8. august 22.00 Sct. Nicolai Kirke

Fre 15. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Sommerkoncert. Ursula Bambuch, Kevin Duggan
og Signe Scharling

Fre

22. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke

Sommerkoncert. Kristoffer Nyholm Hyldig

Søn

24. august			

Tjernobyl koncert

Fre

29. august 20.00 Sct. Nicolai Kirke

Sommerkoncert. Vibeke Astner

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: hver onsdag kl. 10.45.
Kystparken: den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Sygehuset: MKO (i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 23. juni; 14. juli og 11. august. F.2 ( i dagligstuen)
kl. 14.30 på følgende onsdage: 25. juni; 16. juli og 13. august. Slottet kl. 10.30 i
dagligstuen på B2 på følgende fredag: 27. juni; 18. juli og 15. august.
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Eftertanker

Af Lars-Jep Elleby,
Kirkegårdsleder

Kirkegård
for de levende
Mange
tænker
at
kirkegården mest er for
de døde. Det er også
korrekt, at der er mange
begravet
på
Rønne
kirkegård, faktisk har
vi mere end 25.000 i
vores register. Men i det
daglige så er kirkegården
mest for de levende, de
efterladte, der kommer
og ser til deres gravsted,
dem der bare er ude
at gå en tur og bruger
kirkegården som park,
dem der har et ærinde på kontoret, de mange
der er med til bisættelser og begravelser i
kapellet.
Desuden er kirkegården også en arbejdsplads
for 11 medarbejdere, der hver især er med til
at gøre kirkegården til et godt sted at komme,
også på trods af at det er et sted sorgen og
savnet har en stor plads.
Det drejer sig jo om at komme igennem det
tunge ved at miste en, man holdt af. Mange
besøg på kirkegården er ofte en væsentlig
faktor til at komme igennem sorgen på, for da
er man tæt på den afdøde og kan langsomt få

løst de bånd, der må løses, så kirkegården
kan blive det mindernes land, som mindsker
savnet og gør, at man frit kan tænke på de gode
oplevelser man havde sammen med afdøde.
Døden bliver ingen venner med, men på
kirkegården lærer man at leve med den midt i
livet. Og så bliver der ved hver eneste bisættelse
eller begravelse givet et håb om opstandelse og
liv.
For os, som færdes på kirkegården til daglig,
fylder de praktiske gøremål en del, gravsteder
skal oprettes og sløjfes, der skal vandes og
gødes, klippes hæk, rettes stene op, rives grus,
plantes nyt og gammelt rives op, ligesom
bygningerne og mure skal holdes i god stand,
der skal skrives legater og gravstedsbreve, og
kartoteker skal opdateres mm., så der er nok
at se til. Især i sommerhalvåret hvor græsset
og ukrudtet gror hurtigt, men det er vel også
der, den største tilfredsstillelse ligger, for hvor
tingene spirer og gror leves livet.
Ønskes flere informationer om, hvad der
foregår på kirkegården, kan man altid gå
ind under ”nyt fra kirkegården” på vores
hjemmeside www.ronnekirkegaard.dk. Den
opdateres ca. en gang om måneden.

