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En fisketur, hvor man,
som Gitte Hænning sang det,
trækker i en gammel sweater
og lader skægget stå og
Af Anne-Lise Fuglheim
kosmetikken blive hjemme og
ror ud, hvor man kan sidde
i egne tanker, hvor man kan
nyde synet af det blå hav og
den uendelige horisont, mens
Fuldstændig stilhed Som
opleves
Og
netop
i
sommertiden
kan
sidste år vil vi går vi hen i præsteman venter på, at fiskene bider
tit og ofte som en mangelvare
behovet tilopfyldes
på flere
gårdshaven,
hvor der
gerne
invitere
så eren
kaffebord
og hvor
grundlovsmøde
i præpå krogen.
i vor stressede tilværelse.
Når måder
såsom
travetur
biskoppen
stegårdshaven,
Sø-smukke
vi oven i travlheden,
ner ud i den
og alsidigeholderEt rigtig godt og smukt
grundlovstalen.
borgstræde 11.
at nyde den fredelige
vøsiteten over ikke at kunne
bornholmske
er så
Der som
er god
pladssted
i
Vi har været
så hel- natur,
stilhed er her i kirken, som
overkomme alt det, vi så
gerne
righoldig,
ældre,
haven,
så viivrige
håber, rigdige,
at stiftets
biskop,at selv
tig mange
harkan
lyst tilpå
at baggrund af de frivillige
Norman
Svend- øboere
vil nå, omgives af larmErik
og uro,
vandrende
fortsat
være med.pletter,
sen, København,
har fredfyldte
kirkeguiders tilstedeværelse
så opstår ønsket, drømmen
finde nye,
I tilfælde af dårligt
lovet at komme og
åbent om dagen i
om et åndeligt pusterum
som de ikkevejr,
anede
fandtes.
rykker
vi indholder
i
holde på
grundlovstalen.
sommermånederne.
Her vil
en fredfyldt plads.
En
belønning
i
sig
selv
for
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
Sinikka
og Gotfred
er en søndag,
vil opfordringen
vi
det næsten altid være muligt at
I ”de gode gamlei år
dage”
at følge
i dette
Larsen
begynde
finde et hjørne, hvor man kan
kunne dette ønske drive
folk eftermiddasalmevers:
gen med en kort gudssidde i uforstyrret meditation
ud i ørkenen, hvor detjeneste
kunne i kirken klokAf Anne-Lise
dag
formiddag
skulle
mor
blot nyde at være til
tænke Fuglheim
tankerne igennem
Gak
ud,
min
sjæl
er
ken 14.00 ved biskop- Billederne herunder eller
og
ved
énflid fra sidste års møde
netop her og nu.
pen.datter
uden at blive forstyrret
eller så døbes
betragt
med
- Louise,
du blev Sådan
sidste som
og Efter
sammegudstjenesten
lejlighed.
med Ole Espersen .Efter at stilheden har hen
distraheret.
Jesus
i denne skønne sommertid
mandagen,
første gang
for
efterår
døbt sig
samtidig
med
- Hvordan
oplevede
du
sat en i en fredfyldt tilstand,
trak
tilbage
i
ørkenen
i
Guds
underfulde
gaver!
den 5. Camilla.
septemberSåkloker
din datter
jeg begyndte
så selve dåben?
hvor man er åben for nye
40
dage,
inden
han
til
21.30 og
est
kan ken
velsit19.00
roligt
konstatere,
- For mig var det en
indtryk og samvær med andre
virke.
Sådan
som
Franz
for vareftermiddagsholer
at der
tale om
dåbsigaf tilbage
god og
tilpas højtidelig
mennesker, så tilbyder kirken
af
Assisi
trak
til
nci dets vedkommende om
et voksent
menneske.
Nårfår ceremoni.
at opfylde dette behov på
øde
steder.
I
dag
det
folk
du fredagen første gang d.
du nu havde
levet
godt
1/3
- eller
Har dette. at du nu er
en smuk og stemningsfuld
til
at
tage
på
retræte
æst 9. september fra klokårhundrede,
hvad
var
det
døbt
og
medlem
af
Folmåde. For hver mandag aften
tage
ophold
i
et
refugium,
et
mt ken 14.15 til 16.45.
så,
der
fik
dig
på
den
kekirken,
ændret
dit
liv,
i sommertiden slår kirken
kloster
eller
et
slot
for
kortere
m- Men holdene er elastitanke,
at
nu
ville
du
gerne
dit
livssyn?
dørene op kl. 21.00 for de,
eller
længere
tid.
til ske, d.v.s. selvom man
døbes?
Egentlig
ikke,
da
jeg
som har lyst til at deltage i
Dog,
mindre
kan
gøre
det.
di- eksempelvis har meldt
- Tanken men
opaltid øn
har troet på Gud.
kirkens aftensang. Her vil en
kan dette
sig tilEksempelvis
aftenholdet,
des Louise:
stodikke
faktisk
allerede
for
4Dog
af kirkens præster deltage og
skekan
om
vinteren
ved ved nærmere
møde
op opfyldes
en
Da
tilbage,
nemlig
dakan
vi stille
eftertanke
fortælle lidt om kirken.
deltagelse
i ja
kirkens
guds har tanken om
aften,
så
der5 årmandag
begyndte
at planlægge
at være en del af det
Derefter kan aftenens stil
man
møde
ophvor
om fretjenester,
der inustedet
Camillas
dagen
og vice
versa, da
da kristne
yst
hed uden for kirken nydes
forkonfirmation,
en
prædiken
hersker
fuldfællesskab, sådan
Camilla,
som heller
lidt ubevidst, givet mig en
“holdene”
følgesikke
usmens:
stændig
stilhed
i ad
10 minutter.
var rent
blevet
døbtsom
sombl.a.
barn,kanindre
ro.
du
Enstofmæssigt.
tid
bruges
ønskede
både
blive
Og så har jeg ligesom
Har
dumeditere
lystattil at
delage
Sig månen langsomt hæver,
til at
i.
Dog uanset
døbttage,
oghvordan
konfirmeret.
en familietradition,
så meld
dig anvendes,
til brudt så
erden gyldne stjerne svæver
tiden
tanken
undertegnede:
en, Og
på himlen klar og blid;
fø
les den blev
som så
en da
lisemin
formor ikke er døbt,
Anne-Lise
om
omsat
i handling.Fuglheim
En lør- slutter Louise Kiel.
vor skov er tavs og stille,
sjælen.
ol- sygehusog hvide tåger spille
En og
lisesognesom sjælen også
Tlf.
5691
3732
om præst,
på engen rundt ved aftenstid.
har
behov
for
i
sommertiden.
E i Alm. Brand -

Stilhed

Grundlovsmøde med
biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

gruppe om
ci Mysteriet

Sct. Nicolai - Nyt
ris på besparelser
Rønne Begravelsesforretning
Nr. 2. 2005
mt • St.Torvegade v26Peter Lund
Side 5
Tlf. 5694 5600 Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644

Sct. Nicolai - Nyt

Nr. 2. 2009
Side 3

En evig sommer uden solcreme?

Af Gotfred
Larsen
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er døbt.
deligt,
sigermidt
de isamdet hedder i reklamen
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påsken,
glemt
er enhver
Matihas,
ogopstandel
Damaris
været
lidt er
flov
ved. På
se, her
hvormåde
det går
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Mathias
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mærkede,
ældede
og solskoldede
ret– uanset
gammel,
han For
os betyder
handkroppe –hvorfor
fordi vi han
tror, atlinger
vi med
alt det,
derdet,
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hår,store
hørerogtilfine
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nu at
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
		
børnekoret?

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

Odd Fellow Logens

øvrigt ”every-body” - om vi så lever i skyggen ikke på vores hud, men med vores Gud. Og det
eller
ligger
dér, henslængte med solmodne er godt at vide, også når sommeren igen går på
DE NI
LÆSNINGER
hæld og badedyrene, alle grillspyd og dåserne
kroppe
ved
strandkanten
medkantori
solcreme
smurti den
Som i tidligere år skal kirkens
deltage
Gospelsangeren
med
bag i bilen og vi tager
over
det
hele.
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul.
Densolcreme
består pakkes
Etta Cameron
hjemad,
og
færgen
sejler
vores egen oppustede
Men
glemt
er
alt
det,
når
nu
havegrillen
er
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai Kirke
evighedsdrøm
agterud:
nemlig, at den evige
varmet
op
og
duften
af
branket
kød
smyger
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den 3. december
sig om vores solskoldede næser. Glemt er alt sommer udelukkende er Guds sag, som vi ikke
kl. 16.00.
det,
når nu sommeren er over os, og når den behøver at bekymre os om. Heller ikke denne
JULEMATINÉER
sommer.
Så vi bareEntre.
kan nøjes med at bekymre os
yppige
smiler kælent
Man kankvinde
glæderendnu
sig til ien
altgang
seks matinéer
i år - korte
koncerter
om
det,
den
forestående
sommers gyldne glød
ind
i
kameraet
og
garanterer
os
en
evig
sommer
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud
går til bl.a.
kommer
til
at
mærke
os
af solskoldede
på
vor
hud.
Glemt
er
den
evige
sommer
som
et
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaftenmed
i Sagahuset.
rygstykker
og
afskallede
næserygge
og netop
billede
på,
at
der
er
mere
at
sige
om
vores
liv
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
derfor
må
huske
solcremen
og
lade
Gud om
og
mellemværender
med
hinanden,
end
alt
det
sådan ud:
som naturens omskiften og livets forandringer den evige sommer, som vi ser i glimt, når vi
og
dødens
hele Kevin
tiden Duggan,
minder os
Mandag
denvirkelighed
18. december:
orgelbevæger vore tidsindstillede kroppe med ind
netop
at gåKirke
ind i kirken
om,
at
vi
fødes
for
at
ældes
og
få
rynket
hud
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor i kirkerummet fori Sct.
Nicolai
med
alt
det,
der
nu
en
gang
er
vores
liv – med
og
dø.
Noget,
som
en
hed,
diset
og
uendelig
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
vore
mærker
fra
fødsel
til
død
–
og
møde
sommer
ellers
nok
kan
få
os
til
at
glemme.
Så
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
opstandelsen
og
den
korsfæstede
og
opstandne
vi glemmer den evige sommer
som
et
billede
og Kevin Duggan, orgel
med Kurt Ravn,
på,
at det
evige
liv er Guds ogBornholmske
ikke vores sag
– og gå ud derfra
Fredag
den
22. december:
Musikamatørers
Kor igen med hans død i ryggen og
sopran
Signe Asmussen,
og
glemmer
dendecember:
evige sommer
somDuggan,
et billede
Lørdag
den 23.
Kevin
orgelhele livet foran sig. Med retning mod sommeren
Carl
Ulrik
på det, der står fast gennem tiderne – det der og den tid, der kommer efter.Munk-Andersen
Og først da kan vi
pågod
klaver
og orgel,
ønske
hinanden
en
sommer
– og lægge os
holder
os
fast
i
tidens
flugt:
at
Gud
har
skabt
2007
Birgitte
Lindum
påkigge
obo og
i
strandkanten
smurt
ind
i
solcreme,
ind
det
hele
og
står
ved
sin
skabelse.
Sådan
som
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael
Frank
Møller
på
i
kameraet
og
smilende
sige:
”En
evig
sommer
opstandelsen
da
betyder,
at
vores
liv
aldrig
leves
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
trompet.
uden creme- - ikke fordi
jeg har fortjent det, men
forgæves,
fordi vi er
båret af Guds evighed. Og
for en spændende
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt
bare
fordi.”
dén
evighed
er
mere,
end
selv
en
nok
så
effektiv
endnu en orgelfestival!
Entré.
solcreme kan garantere os. En evig sommer,
Kevin Duggan

JULEKONCERT

Julekoncert

Sct.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt
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Sommer er også sæson for
Velkommen
til nytkirkeguider
blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velAf Gotfred Larsenkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
er ogsåatsæson
kirkeguider
af dem som selv er blevet døbt
erSommer
med glæde
vi nufor
kan
præsenparny
af de
garvede
Else Thor
eller har fået et barn døbt i Sct.
tereEten
udgave
afkirkeguider,
Sct. Nicolai
sen og kvartalsblad.
Jens Peter Jensen, er sammen med resten
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
afVi
styrken
begyndt
fjerde sæson
håbernetop
det vil
blive på
modtaget
godtmed
og bindelse.
kirkeguider
Sct. Nicolai
Kirke.
Sæsonen
brugt
flittigt. i Temaet
for dette
nummer
er
Børn vokser og med dem også antallet af
strækker
over derfor
de trepåsommermåneder,
”dåb”,
og sig
handler
en måde også tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
juni,at juli
og velkommen.
august, hvor Velkommen
15 efterlønnere
og
om
være
i kirbørnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
pensionister
udfører
et frivilligt
arbejde
ved
ken.
Dåben er
indgangen
til kirken,
til det
i sommerferien tilbyder de kirkelige forpå skift fællesskab.
at sidde i kirken
i to hverdagstimer
om
kristne
Derfor
stod i gammel
eninger mange forskellige lejroplevelser.
ugen.
tid
døbefonten ved indgangsdøren til kir- Læs mere om det i bladet
er byder
kirkensvivenlige
ansigt udadtil,
ken.Guiderne
Hvert år
i Sct. Nicolai
kirke
Ikke alle steder i verden har børn og
og fra kirkentil
er ca.100
vi meget
gladeunge
for deres
fine og Else: De fleste er meget interesserede i
velkommen
børn,
og voksne
unge det lige godt. Derfor er det også værd
trofaste
indsats.
Sven Havsteen-Mikkelsen. Det
der
lader
sig døbe. Johannes Johansen atalterbilledet
omtale Sct.afNicolai
Kirkes nye missionsVi har
sat ide
stævne
i kirken for at høre, er det første, de ser. Bliver de lidt længere, er
skrev
i 2001
entosalme
således:
projekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
hvorfor”Vi
de kommer
er paratetil
tildin
at være
igen.
de også interesserede i glasmosaikkerne, i
kirke,med
Gud,
HIV-smittede
børn i Tanzania.
kirkeskibet og det Paxske pulpitur.
og finder døren åben,
Velkommen
kirken.
Jens
Peter: Der eriogså
nogle, der er interesserede
det navn bliver aldrig slettet ud
Velkommen
til at modtage
og velkomi de
forskellige former
for bornholmsk
granit,
vi fik hos dig i dåben.”
til iatkirken.
give. Og i kirkens historie. Måske
vi har
DEN DANSKE SALMEBOG 478 men
på Bornholm.
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”. også i kirkelivet
Peter Hauge
Madsen

Hvad er det bedste ved at være kirkeguide?
Else: og
Dettorser nokSognemedhjælper
det, at vi oplever
folks
glæde
kl.
8.30-9.30
samt
tirsdag
Sara
Mossin,
Sct. Nicolai-Nyt
ved at blive taget
godtsaram@mail.dk
imod i kirken. Så
dag
kl.
17-18.
5695
0085,
udgives 4. gange årligt af menigogså mere
glade
forprivat
kirken
Træffesde
på måskeKorsanger:
Gitte
Kofoed,
tlf. i
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: bliver
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691
3839.
almindelighed.
Rønne.
Man., tirs. og ons. kl.Ja,13-14.
Kirketjener:
Møller, tlf.
sigerhjemJens Peter,
og det erChristian
dejligt undertiden
Ansvarhavende redaktør:
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
at møde gamle bekendte ovrefra, som er på
Peter Hauge Madsen.
fre. kl. at
17-18
og lørdag
8.30-9.30.
ferie
på Bornholm.
Else Thorsen: Det er spændende
være
Menighedsrådets formand:
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
Har de tid nok, når
de kommer her?
her
i
kirken
og
møde
så
mange
forskellige
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf.
5695
2185,
Else,
ja
de
fleste
har
god
tid.erna.h@get2net.dk
De tænder måske
mennesker.
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
et
lys
og
sætter
sig
stille
på
en
af bænkene.
Jens
Peter
Jensen:
Ja,
og
det
er
næsten
bedst,
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
Kirkegårdens kontor:
Sdr. AlléJens
Peter
supplerer:
Og
de
opfører
sig
stort
set alle
når de ikke Andersen,
kommer5695
i for8295.
store skarer,
så
er
der
KassererUlla
11-12 og evt. aften.
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
med respekt forKirkegårdsleder
kirken. Nogle slår
korstegn
bedre tid til at tale med dem.
Lars-Jep Elleby,for
Præster: Gotfred Larsen, Søborgog alle talerlj@ronnekirkegaard.dk.
sagte.
ungdomsHar alle lyst til at snakke med jer? Organist og leder afsig,
stræde 11, 5695 3195, fax 5691
kor: Kevin
Duggan,
fax op Hjemmeside:
Lever3495,
hvervet
til jeres forventning,
så det er værd
Else:- gla@km.dk
Nej, ikke alle,
menbedst
rigtig mange
har.
Vi 5695
ronnekirkegaard.dk
3195
- Træffes
5695 vil
4095.
Organistassistent
Åbent
hverdage
kl.
9-12
og 13.30at
bruge
tid
på?
trænger
os
ikke
på,
hvis
de
helst
være
i
tirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica
Vestervig. Samstemmende svarer
15
undtagen
lørdag.
de
begge:
Ja,
bestemt,
det
fred.
Men
de
kan
se,
vi
er
her,
og
så
henvender
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
er godtprivat
at være med, og det er en rigtig god
mange
til os.
5695
8395,sig
aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen,
Burgundia
tryk,i sommer.
Rønne.
ordning, som viTryk:
glæder
os til igen
Hvad vil
de snakke
om,
hvad spørger
om?
Træffes
bedst
mandag
ogog
onsdag
5695 de
3795

Sct.
Sct. Nicolai
Nicolai- -Nyt
Nyt
Nr.
Nr.2.2.2005
2009
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Sommer i Kirken
Af Hanne Tindborg
menighedsrådsmedlem
Det dufter lysegrønt af græs
I grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
Og reder urtesenge.
Guds sol går ind
I krop og sind,
Forkynder at nu kommer
En varm og lys skærsommer.
Ja, det er en dejlig tid, vi går
i møde, og med den kommer
også alle vores gæster, alle
dem som gerne vil ind og se
den smukke kirke, Sct Nicolai
som ligger der oppe på
bakken, og som kan ses som
et tydeligt vartegn, når man
kommer sejlende.
Man kommer til en åben
dør og kan gå ind og nyde
stilheden, tænde et lys, bede
en bøn, hvis man har brug

for det, eller få stillet sin
nysgerrighed over Sven Hav
steen-Mikkelsens smukke al
tertavle, Poul Høms malerier
og den gamle altertavle, som
jo desværre har været udsat for
hærværk, men forhåbentlig er
restaureringen snart i gang,
desuden er hele interiøret
seværdigt.
Personligt har jeg været
meget glad for at kunne tænde
et lys, når jeg har besøgt kirker
i udlandet, det giver lejlighed
til at stoppe op i larmen udefra
og tænke på dem derhjemme,
eller dem man lige har mistet,
som man gerne ville have
brugt ferien sammen med.
Første gang jeg benyttede mig
af det, var i Karlshamn hvor
jeg tit havde været med min

far, og nu var han ikke mere,
men hvor var det dejligt lige
at tænke på ham der, ved det
tændte lys og i stilheden i et
smukt kirkerum.
Siden er det blevet naturligt,
og har jeg mine børnebørn
med, spørger de altid om at
få lov at tænde et lys, og nu er
det både for oldefar og morfar,
for mig selv kan det bare være
en tak for det at være til og få
lov til at stå netop der.
Faktisk er kirken til rådig
hed hele vinteren, men ikke
mange af Rønnes borgere
eller andre gør brug af den
i vinterhalvåret, måske er
det, fordi de ikke tænker på,
at her er muligheden for at
finde roen i en ellers fortravlet
dagligdag.
Et kort øjeblik, ved et tændt
lys og stilheden i et smukt
kirkerum, kan give energi i en
ellers så travl hverdag.
Velkommen i Sct. Nicolai
Kirke i Rønne på alle hverdage
mellem kl. 9.00-16.00.

Sct. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Biltlf. 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Kommende
arrangementer

Vi håber, man vil tage imod ændringen med
forståelse og positivt sind, og at man vil opleve
den som en forbedring.

Nye gudstjenestetider
fra 1. juni

Grundlovsmøde

Fra 1. juni ændres de sædvanlige gudstjenstetider i Sct.Nicolai Kirke søndag formiddag fra kl.
8.30 og 10.00 til kl. 9.00 og 10.30. Mange sogne
på øen ændrer tiderne tilsvarende.
De fleste pastorater med flere kirker har gennem længere tid praktiseret disse gudstjenestetider.
Ændringen skyldes et ønske om at harmonisere tiderne, så det er nemmere for præster
at afløse hinanden under ferier, fridage og sygdom. Tilsvarende bliver det også nemmere for
organister at kunne afløse hinanden.
Men vi tror også, at ændringen passer fint
til mange moderne familiers rytmer, for så er
der mere tid til at få lidt samvær omkring morgenbordet søndag formiddag og alligevel nå i
kirke kl. 10.30.
Og især i den mørke årstid er det rarere at gå
i kirke kl. 9.00 end kl. 8.30.

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 2. 2009
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Vi vil gerne igen i år
invitere til grundlovsmøde fredag den 5. juni
i præstegårdshaven, Søborgstræde 11.
I år får vi besøg af Roskilde Stifts nye biskop,
Peter Fischer-Møller.
Vi vil begynde eftermiddagen med en kort
gudstjeneste i kirken kl.14.00 ved biskoppen.
Efter gudstjenesten går vi hen i præstegårdshaven, hvor der er kaffebord, og hvor Peter
Fischer-Møller 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 Præs
tegaardsladen.
Sinikka og Gotfred Larsen

BB-Hotels tilbyder overnatninger til rimelige priser i
Rønne — Herning — Kastrup
Lej også et helt hotel til dit bryllup, konfirmation, barnedåb.
Se mere på www.bbhotels.dk
eller ring til Jens Wendell 70225530

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag

Der bliver igen i år en fællesgudstjeneste for hele
provstiet, dvs. hele øen,
2. pinsedag, den
1. juni,
Af Anders
Carlsson
kl. 10.30.
Dåben går mindst et par tusinGudstjenesten
bliver Jesus blev døbt af
de år tilbage.
også i år iDøberen
KyllingemodeJohannes
i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes
kun
voksne. De kom ned til
ren, som døbte
jo ligger
dejligt
ham
ved ifloden,
og han tog dem med ud i
centralt
Almindingen
vandet
lod dem døbe ved neddykning i
midt påog
øen.
vandet.
At alle
døbe
betyder
simpelthen:
"at dette
nedNæsten
sogne
på øen
bakker op om
dyppe".
fælles arrangement ved at aflyse gudstjenesten
Men Johannes
at
i kirken
og i stedet forlangte,
henvise til fællesgudstjenede
angrede
deres
tidligere
liv
sten. Prædikant bliver provst Knud Henning
og
lovedeDer
at ville
leve
anderHansen.
bliver
ikke
altergang, men flere
ledes
efter
dåben.
Det
præster vil medvirke ved var
gudstjenesten, ligealtså
en bodsdåb.
Og Canto-koret
dåben
som byorkestret
og Bel
vil spille og
blev
et billede: det var som
synge.
omIsær
dén,
skulle
døbes,
hvisder
det er
godt vejr,
vil det være en god
druknede
og
så
kom
der
et termokande
helt
ide, om man selv tager en
med
nyt
menneske
op
af
floden.
Den
kaffe og et rundstykke med, så gudstjenesten
gamle, der gik ud i floden, var død kan slutte af med fælles, selv medbragt, kirkeog dén, der kom op af floden,
kaffe.
var som født på ny. De kristså indbyder stedet jo til en efterfølgende
ne Og
overtog
så dåben som en
spadseretur
i skoven.
Vel mødt
indvielse. Men
der skete
dét, til alle.

Dåb betyder at neddyppe

at man begyndte at døbe små
børn.
Og det gav en helt anden mening. For
Kirkeguider
afOm
børnene
kan kommer
man jo ikke
forlange
et løfte
sommeren
der vældig
mange
tuom,
at
de
vil
leve
anderledes,
end
de
har
rister for at besøge kirken. Derfor vil vifør
i somlevet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
mermånederne igen i år lave en vagtordning
sådan kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
med frivillige, der på skift er en slags guide,
omkranse af forældres og andres kærlighed
som vil være i kirken og byde gæsterne velog omsorg.
kommen og måske fortælle lidt om kirken.
Men ved at døbe børnene understreger
Andetsteds
i bladet
kan
man læseom
lidtmenneom en
man,
at det ikke
er et
spørgsmål
kirkeguides
tanker
og
oplevelser
på
jobbet.
skets holdning, meninger eller vilje - men at
det tilsagn, der gives ved dåben, er det afgørende:
at den almægtige Gud har antaget dig
Bispevalg
til sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
Mens dette blad produceres, er kampen om at
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
blive biskop i København efter Erik Norman
opfylde
nogen betingelser.
Svendsen
fuldbarn
gang.holdes
Og nårover
bladet
udsendes,
Så når eti lille
dåben,
spører
første
valgrunde
just
afgjort
og
stemmerne
ges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? talt op.
Detdu?
er menighedsrådsmedlemmer
hvad
ved
- ikke engang: hvad trori stifdu?
tet
incl.
præster,
som vælger
den
biskop.
Her døbes alle uden
forrang
ognye
forskel
med
Hvis ikke en af de seks kandidater, som op-

den samme dåb: du
tilhører herefter den
korsfæstede Herre Kristus.
Man siger, at det nyfødte barn ingenting
kan - men det kan én ting: det kan være
elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
er omgivet af kærlighed og arme, der vil
bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
det udvikler sig og kan handle og forstå sådan er dåben altså et udtryk for den kærlignåede de 75 obligatoriske
stillere,
hed, der kommer
førfik
altflertal
andet.i
første valgrunde,
der stemmes igen i løbet
Detskal
er begyndelsen.
af juni måned mellem
de to kandidater,
der op-i
Slutningen
er allerede
begyndelsen,
er det
nåede flest stemmer
i første runde.
Den blevet
kandisagt. For
døden erfår
givet
et
dat, som ved denne
afstemning
flestsom
stemlivsvilkår,
før livet folder sig
mer, bliver stiftets
nye biskop.
ud. Viskal
leversåpåefterfølgende
tilintetgørelsens
Vedkommende
indvilkår.
netop i dåben
sigesi
vies til biskop
vedMen
en højtidelig
bispevielse
der noget
om en
andenden
slutning,
der
Københavns
Domkirke
søndag
30. august
allerede
er
i
begyndelsen.
Ligesom
kl. 14.00. Dronningen, kirkeministeren og en
lys var det
første ved
del andrekærlighedens
honoratiores deltager
i bispevielsen,
skabelsen,
sådan
er
kærligheligesom stiftets præster og mange menighedsdens
lys
også
det
første
ved
rådsmedlemmer forventes at deltage. Derfor
er
menneskets
begyndelse.
Så
pladserne i domkirken reserverede, men bispebegyndelsen
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om at drive
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synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
arvesynden ud.
Både Grundtvig og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
behandler de barnedåben. Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn - og efter dét taler om barnedåben.
Der er en indre spænding i den danske,
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
søger at fastholde spændingen, der har at
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
kræver det også af os. Der må derfor også
Aftensang
snakkes om skyld og ikke kun om "det lilleSom tidligere år vil vi indbyde til aftensang i
bitte
barn", som får det hele foræret. At blive
kirken
mandage
kl. 21.00Guds
i forlængelse
af
døbt
er alle
at stå
både under
tilsagn og
Søren
Sillehoveds
byvandring.
Første
aftenunder Guds fordring. I et liv af kærlighed sang
bliver mandag den 29. juni og sidste gang
og
til kærlighed.
bliver den 10. august.
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Friluftsgudstjeneste

Søndag den 21. juni kl. 14.00 er der friluftsgudstjeneste på Galløkken tæt ved vandrehjemmet. Gudstjenesten er arrangeret af alle de
kristne menigheder i Rønne i fællesskab. Der
vil således også være flere forskellige indslag
ved gudstjenesten, f.eks. vil LM-koret ”By grace” synge. Det er selvfølgelig gratis at deltage,
men vil man have kaffe efterfølgende, skal den
selv medbringes. I tilfælde af dårligt vejr flyttes
gudstjenesten til baptistkirken.

Sommerudflugt

Søndag den 7. juni vil der, i forlængelse af familiegudstjenesten kl.10.30, være udflugt til
”Det hvide hus” i skoven ved Hasle Klinker.
Udflugten er tilrettelagt for hele familien, unge
så vel som for ældre. Kirken sørger for frokost
og kaffe, og ind imellem vil der være sang,
leg, bålhygge og mulighed for en gå-tur. Man
kan med fordel medbringe en klapstol eller et
tæppe. Det koster 25 kr. for voksne at deltage,
men gratis for børn op til konfirmationsalderen. Man kan cykle ud til ”Det hvide hus”, eller
man kan ved tilmelding angive, at man gerne
vil have kørelejlighed.
Tilmelding til sognemedhjælper Karenbodil
Madsen på tlf. 56 95 00 85 eller mail karenbodil@sctnico.dk, gerne inden den 4. juni.

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi
at signalere hygge og godt fællesskab. Der er
mulighed for at læse i aviser og blade, spille
spil, snakke og synge sammen. Der serveres
kaffe/te med brød á 10.00 kr. pr. pers.
I juni måned har vi åbent den 4. juni. Torsdagen efter – den 11. juni tager vi på tur i det
grønne. Der vil være en mindre betaling for
deltagelse i denne tur. Tilmelding til turen senest den 4. juni i Kirkens Dagligstue eller til
Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie.
Dagligstuen åbner igen torsdag den 27.
august.
Velkommen til alle!
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Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen og opad. Vi plejer at have det hyggeligt sammen. Nogle gange er vi kreative. Andre
gange får vi fortalt et eller andet. Der er altid
tid til at snakke sammen og få en kop kaffe eller
te. Pris 10 kr.
I skrivende stund har vi haft den sidste aften
i denne sæson men er i gang med at planlægge
de næste. Datoerne for de kommende pigeaftener bliver: 16. sept., 18. nov., 20. jan., 17. marts
og 19. maj. I det næste nummer af kirkebladet
vil I kunne læse noget mere om, hvad indholdet for disse aftener bliver. På gensyn i næste
sæson!

Babysalmesang
		

Vi har nu i over et år haft et tilbud om babysalmesang i Rønne Sogn. Her i sommermånederne
holder vi sommerferie, men vi begynder et nyt
hold sidst i august. Første gang bliver tirsdag
den 25. august kl.10.30. Herefter mødes vi ca. ti
tirsdage til medio november.
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 intet 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
Har du lyst til at være med sammen med
dit barn, kan I tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – gerne inden den 17.
august. Tlf. 56 95 00 85 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

SNYK og SNUK

Hej! Har du lyst til at være med?
Kan du li´ at være sammen med andre og have
det både hyggeligt og sjovt?
Har du lyst til at høre om Gud?
Går du i 3.- 6. kl., er du velkommen i SNYK
(Sct. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i Sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I juni måned skal vi på en lille cykeltur den 8.
juni og holder afslutning den 15. juni.
Herefter holder vi sommerferie til den 24.
august.
Går du i 6.- 9. kl., er du velkommen i SNUK
(Sct. Nicolai Kirkes ungdomsklub).
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00 i Sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I juni måned har vi en foldeaften, sætter det
lange ben foran en aften for at slutte af den 18.
juni.
Herefter holder vi sommerferie til den 27.
august.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan
du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085
eller sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

Sangaften i Sognegården Rønne Syd
Sidste onsdag i måneden: 24. juni . Ferie i juli og august.

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Inger Aakerman, tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85
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SOMMERKONCERTER
Der bliver en koncert hver fredag i juli og august i Sct. Nicolai Kirke i Rønne
på solskinsøen Bornholm. Et stort udvalg af musikalske kombinationer tilbydes
med nogle meget talentfulde musikere. Entré pr. koncert er kr. 50,- (børn i følge med
voksne gratis). Serien slutter af med en international orgelfestival i uge 35, med
musikere fra Danmark, Tyskland, Polen, Finland og England.
3. juli: Duo Diagonal
Anka Zlateva, cembalo og Adam Ørvad, accordeon
Denne nyskabende duo består af to instrumenter, som både historisk og klangligt går nærmest på tværs af hinanden og alligevel hørt
sammen overrasker lytteren med en kolossal
klanglig dybde, intensitet og nuancerigdom.
Instrumentationen åbner mulighed for et enestående afvekslende og farverigt repertoire;
begge musikere færdes lige hjemmevant i musik fra renæssance til avantgarde.
I Rønne skal duoen opføre musik af J.S. Bach,
Matthesen, Couperin, Ørvad og Vladigerov.

10. juli: Kubin-kvartetten
LUDEK KAP, violin 1,
JAN NIEDERLE, violin 2,
PAVEL VÍTEK, bratsch,
JÌRÍ ZEDNÍCEK, cello
Vi er meget glade for, at Kubin-kvartetten optræder endnu en gang i Rønne. Kvartetten, som
har eksisteret siden 1972, fik sin titel fra Rodulf Kubin, som har
grundlagt konservatoriet i Ostrava,
hvor alle fire musikere er tilknyttet.
Nr. 2. 2009
De har vundet en
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konkurrencer og er etableret som en af Tjekkiets førende og bedst klingende strygekvartetter.
I Rønne opfører kvartetten værker af Vanhal,
Haydn, Duggan, Dvorak og Martinu.

17. juli:Verena Steffen, tværfløjte,
Olivier Eisenmann, orgel
To dygtige sweiziske musikere kommer til
Bornholm for første gang.
Verena Steffen er født i Luzern, hvor hun læste musik på konservatoriet. Hendes lærere er
bl.a. André Jaunet og Heinrich Keller, og hendes
spil har modtaget god kritik i mange lande.
Olivier Eisenmann er født i Zürich, hvor han
fik sin Ph.D. Han er kendt både som musiker og
som akademiker, og har lavet 19 indspilninger.
Han har også lavet en del mesterkurser. Duoen
har optrådt mange steder i verden, bl.a. i USA,
Rusland og Australien.
Musik af Mendelssohn, Lachner, Gade,
Rheinburger, Hiller, Ibert og Eisenmann.

24. juli: Kevin
Duggan, orgel,
cembalo, flygel
og harmonium,
FOREDRAG OG
KONCERT
Kevin Duggan
er født i England
og uddannet på
bl.a. The Royal
College of Music
i London. Han
har været prisvinder i en del
konkurrencer og
har lavet orgelkoncerter i de
fleste europæiske lande. Hans CD-indspilning
”Notes from a small Island” blev optaget Sct.
Nicolai Kirke i 2008, og han er også aktiv som
komponist. Han har været organist ved Sct.
Nicolai Kirke siden 2004.
Kirken er heldig at have et stort udvalg af
musikinstrumenter. Kevin sammmenligner og
demonstrerer hver instruments klangmuligheder, og hvilken musik der passer til dem.
31. juli:
Markus Kreul, flygel
Kevin Duggan, orgel
Markus Kreul er ifølge Münchener Merkur “en ny stjerne på
den musikalske himmel”. Han har vundet flere internationale konkurrencer og har optrådt som solist og
kammermusiker i mange lande. Han er leder af
“European Music Workshop Altomünster” og
har givet mesterkurser i Tyskland, Danmark og
Grækenland. I januar blev han kåret som medlem af det tysk-italienske institut.
Koncerten indeholder musik for den usædvanlige men spændende kombination af flygel
og orgel, hørt for først gang i Rønne i 2008. Organisten denne gang er Kevin Duggan. Musik
af bl.a. Barber, Franck og Lammerz.
7. august: Anne-Lise Bertsen, sang
Nils Henrik Asheim, orgel
Anne-Lise Bertsen er kendt over hele Europa
og i USA for hendes unikke stemme og origi
nale fortolkninger af både folkemusik og nyere

musik., selvom hendes rødder er i ældre musik.
Hun har fungeret som skuespiller på spillefilm
og har også sit eget produktionsselskab.
Hun bliver ledsaget af organist og komponist
Nils
Henrik
Asheim, som
er kendt for
sine
fantasifulde og stemningsfulde im
provisationer.
Asheim studerede orgel og
komposition i
Norge og Holland, og har
skrevet
musik for mange
instrum entale
kombinationer.
Duoens inspirerende indspilning ”Engleskyts” er et stort hit på radiokanaler i USA og Canada. I Rønne skal de lave
improvisationer over norske og danske folkemelodier og salmer.
14. august: Serguei Azizjan, violin
Kevin Duggan, orgel og flygel
I de 16 år han har boet i Danmark, har Serguei
Azizjan skabt muskalsk respekt, både som koncertmester ved Sjællands Symfoniorkester, som
kammermusiker og som professor på Det Kgl.
Musikkonservatorium.
Født i Armenien, studerede violin på en
specialskole og på
konservatoriet i Sct.
Petersborg.
Han har optrådt
som solist med
bl.a. Sct. Petersborg
Philharmoniske Or
kester,
Shanghai
Philharmoniske Orkester og Sjællands
Symfoniorkester.
Han har også lavet
en del indspilninger.
I Rønne spiller
han koncertsatser af
Nielsen og Sibelius,
samt værker af kirNr. 2. 2009
kens organist Kevin
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Duggan.
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21. august
Holmens Kantori/Holmens Vokalensemble
Lars Nielsen Sardemann, orgel/flygel
Jakob Lorentzen, dirigent

Holmens Kantori oprettedes allerede i 1628 som drengekor. Det nuværende kor, som består af otte damer og syv herrer, indeholder
professionelle yngre sangere, de fleste uddannet ved musikkonservatoriet i København. Koret virker til daglig i Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke og har optrådt utallige
gange for den danske regering og det danske
kongehus, f.eks. ved dåben af Hans Kongelige
Højhed Prins Christian. Kantoriet regnes for et
af Danmarks bedste kirkekor.
Holmens organist Jakob Lorentzen behøver
ingen introduktion for bornholmere! Lars Nielsen Sardemann har været organistassistent siden 2006.
Koret synger værker af Lotti, Scarlatti, Bach,
Brahms, Reger, Gade, Duggan og Lorentzen.

INTERNATIONAL ORGELFESTIVAL
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
Mandag den 24. august kl. 20.00
Foredrag og koncert med Kevin Duggan
Tema: Orgelromantik
Årets
orgelfestival
starter med et foredrag og koncert givet
af kirkens organist
Kevin Duggan.
Den såkaldte ”romantiske” æra var til
en vis grad en reaktion imod de stærke
industrielle forandringer, som skete i det 19. århundrede. I tillæg til at fordybe sig i deres egne
personligheder, søgte kunstnere og musikere
ly i ældre, mere ”uskyldige” tider – selvom de
i virkeligheden måske ikke var så uskyldige!
Paradokset er, at musikken samtidig forandrede sig voldsomt og brugte ny teknologi – ikke
mindst i orgelverdenen, hvor både instrumenterne og repertoiret udviklede sig i nye retninger. Kevin Duggan
fortæller om denne
turbulente tid, og
spiller bagefter et
program, som består
Nr. 2. 2009
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musik.
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Tirsdag den 25. august, kl. 20.00
Marina Kürschner, Tyskland
Marina Kürschner er organist ved Marienkirchen i Berlin. Hun studerede musik i Frankfurt
og har deltaget i mesterkurser i improvisation
hos bl.a. Guy Bovet, og i orgelspil hos bl.a. Lionel Rogg, Marie-Claire Alain og André Isoir.
Hun er også en erfaren kor- og orkesterdirigent og cembalist. Marina har givet koncerter
i lande som f.eks. Spanien, Sweiz, Italien, Storbritannien og Polen. Hun har lavet mange indspilninger, og er meget efterspurgt som lærer.
I Rønne spiller hun værker af bl.a. Bach, Buxtehude og Bruhns, samt en improvisation.

Onsdag den 26. august kl. 20.00
Bogdan Narloch, Polen
Bogdan Narloch er født i 1958, og graduerede
fra musikkonservatoriet i Gdansk. Hans undervisere inkluderer Milan Schlechta (Prag),
Guy Bovet og Ulrik Spang-Hansen. Han er formand for Koszalin Internationale Orgelfestival, og professor på det Pomaranske Akademi
i Slupsk. Han har givet koncerter i Skandinavia, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Rumænien,
Slovakiet og Schweiz, og har lavet mange CDindspilninger. Han har også medvirket i radioog fjernsynsudsendelser.
I denne koncert spiller Bogdan Narloch et
spændende polsk program.

Torsdag den 27. august kl. 20.00
Flemming Dreisig, Danmark
Flemming Dreisig behøver ingen introduktion for bornholmere!
Han var organist ved
Sct. Nicolai Kirke i otte
år, før han blev ansat i
sins nuværende stilling
som domorganist i Vor
Frue Kirke i København.
Dreisig studerede orgel på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium
og bagefter i Paris og
Michigan (USA). Han
var 1. prisvinder i Foreningen Nordens konkurrence i Stockholm, og har modtaget en del
hædersbevisninger. Han har lavet indspilninger og skrevet en del artikler og anmeldelser.
I Rønne skal Flemming Dreisig spille musik af
Mendelssohn, og af sin forgænger i domkirken,
Hartmann.

Fredag den 28. august kl. 10.00
Mesterkursus med Nicolas Kynaston
Tema: Mendelssohns orgelværker
I år er det 200-års jubilæum for fødslen af en
af de største romantiske komponister – Felix Mendelssohn-Bartholdy. Vi er heldige,
at Nicolas Kynaston,
en førende autoritet i
Mendelssohns orgelværker, vil give et mesterkursus i Rønne.
Der er plads til fire deltagere. Hvis du gerne
vil komme i betragtning, venligst ring til Kevin
Duggan på 5695 3495, eller send en e-mail til
kevintheorgan@mail.tele.dk. Passive deltagere
er også velkomne.
Fredag den 28. august kl. 20.00
Pauli Pietiläinen, Finland
Pauli Pietiläinen er
organist i Den Hellige
Korsskirke i Lahti.
Han studerede orgelspil og kirkemusik på
Sibelius-akademiet i
Helsinki, og bagefter
deltog han i mesterkurser hos Wofgang
Rübsam og Anders Bondeman. Han har givet
orgelkoncerter mange steder, bl.a, Notre Dame
de Paris, Ungarn, Rusland og Singapore. Pauli
blander musikalsk nysgerrighed med en original humoristisk sans. Han har været udsendt
flere gange på finsk radio.
Pauli Pietiläinen spiller musik af bl.a. Sibelius, Petrali og Ketelby.
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Lørdag
		
den 29. august
kl. 20.00

Nicolas Kynaston, England
Nicolas Kynaston er en berømt koncertorganist, som har
spillet over hele verden.
Han er født i Devon, sydvest
England og blev som 19-årig
organist ved Westminster
Cathedral i London. Han har
fået mange anerkendelser for
sine indspilninger, og har spillet orgelkoncerter i Tyskland
hvert år siden 1966. Han har
været konsulent for mange
nye orgeler, bl.a. Bath Abbey
og Halle Koncerthus. Siden
1995 har han været orga-

nist ved koncerthuset i Athen. I Rønne spiller Nicolas Kynaston musik af Vierne, Langlais, Tournemire, Elgar – og Mendelssohn.
Søndag den 30. august kl. 20.00: Festgudstjeneste
Kevin Duggan: Nicolaimessen,
Sct. Nicolai Kantori medvirker
Årets orgelfestival slutter med en gudstjeneste, hvori Kevin
Duggans messe for sopran, solister og orgel bliver opført for
anden gang. Kirkens Kantori medvirker, sammen med Betty
Arendt og Charlotte Dyrby Johansen som solister. Kevin Duggan både dirigerer og akkompagnerer. Efter gudstjenesten bliver der en lille reception i Præstegaardsladen.

Børne- og ungdomskoret ... at synge sammen!
Et hurtigt tilbageblik fortæller
om et travlt, men godt forår
for vores unge sangere. Der
har været mange opgaver, herunder den obligatoriske: At
medvirke ved familiegudstjenesterne; men højdepunktet
var korstævnet sidst i marts.
Der blev øvet flittigt på sangene i forvejen, så vi var klar til
at synge sammen med de andre kor. Vi var 60 sangere i alt,
herunder 16 som gæster fra
Skovlunde, hvorfra dirigenten
kom. Det blev en festlig weekend på lejrstedet Bækkely, og
det blev som afslutning på anstrengelserne en dejlig sangog musikgudstjeneste i Nexø
Kirke.
I skrivende stund er vi i
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gang med næste store opgave,
nemlig indøvelse af salmerne
til det årlige salmesangsprojekt i oktober. Der skal indsynges “en øve-cd”, som tilmeldte
4.-5. klasser fra hele øen kan
bruge, når udvalgte salmer
skal synges i fællesskab i kirken til den tid. Og så skal vi
også nå vores årlige kortur inden sommerferien – en rejse,
der enten går til hovedstaden
eller Sverige. Vi sætter fællesskabet i koret højt. Men det er
altid afgørende at have noget
at være fælles om.
Hvad andet for et kor end
det at synge? Og synge sammen! En af pigerne sagde: Jeg
er ikke kommet for at være
solist, men for at lære at synge

sammen med andre! Det er flot
sagt i en tid, hvor mange ellers
lægger vægt på den individuelle præstation frem for den
fælles.
Fællesskabet udtrykkes allerede i salmebogens allerførste
salme: “Guds menighed, syng
for vor skaber i løn ...” Klarere
overskrift og arbejdsopskrift
for kirkekor gives ikke.
Der er plads til endnu flere
i koret. Man kan sagtens blive
optaget (efter en prøve) nu;
men ellers kan man møde op
efter skolernes sommerferie.
Nærmere oplysninger fås hos
undertegnede. Se evt. også
kirkens hjemmeside www.sctnico.dk.
Poul Lykke Nielsen, korleder
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Kevin Duggan
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og fædre med deres mindste. dersgruppe, i gode sociale
Det kræver ikke medlemsNår
klokken
nærmer
sig 10, KR.
aktiviteter,
i levende
bibelENTRE
TIL ALLE
KONCERTER
50,- (børn iog
følge
med voksne
gratis
adgang)
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at deltage i arrangemengenlyder huset af glad sang undervisning, så teenagerne ter, og alle er velkommen.
og børn og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiper og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er viteter ligger fremme i kirken
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
stille, for nu lytter børnene til sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen.
bibelfortælling. Lidt senere er
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im
der
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SOMMERKONCERTER - fredage kl. 20.00
Nogle

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn

Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Velkommen til:

JUNI
06. Kl. 14.30
Senior eftermiddag
v. Jacob Houler.
Sang v. Seniorkoret
09. Kl. 18.00
Fællesspisning
kl. 19.30
Per Munch
16. Kl. 19.30
Finn Kappelgaard
23. Kl. 19.00
Sankt Hansaften på
Erlandsgård

Fællesmøde
Tirsdag den 2/6
Kl. 17.00:
Bibelundervisning
ved Peter Techow
Kl. 18.00: Spisning
Kl. 18.30: Sang og Ordet
Frit

JULI
09.-18.
Bibelcamping på Bethesda
AUGUST
08. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Peter Åge Bak
09. kl. 14.00
Sommermøde i Segen
18. kl. 19.30
Peter Hauge Madsen
25. kl. 19.30
Poul Lykke Nielsen
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. 14.30

Sct. Nicolai - Nyt
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Søndagsmøder kl. 19,00
7/6; 28/6; 12/7; 26/7; 9/8;

Tirsdagsmøder kl. 19.30:
18/8
Sct. Hans fest 23/6
hos Gerd og Jørgen
Hansen, Kanegårdsvej 23
Kl. 18.00 er grillen tændt
Kl. 20.00 Andagt og sang.
Kaffe og bål.
Grillaften i missionshuset
Tirsdagene 21/7 og 4/8
kl. 18.00.
Tag selv mad med.
Udflugt for seniorer:
Lørdag den 29. august
kl. 14.00
Teenklub:
Tirsdage kl. 16.45
Børne- og juniorklub:
Tirsdage kl. 16.45
Legestue:
Onsdage kl. 9.30.
Man kan deltage i disse
arrangementer uden
tilmelding.
Teenklub, børne- og
juniorkreds samt legestue
holdes ikke i skolernes
sommerferie.

EvangeliskLuthersk Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Paul Otto Kjøller,
Stationsvej 22, Nyker,
tlf. 56 96 33 31,
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
Møderne afholdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne
Alle damer er velkomne.
Vera Henriksen
Tlf. 56 95 27 27.
Onsdag den 10. juni
kl. 13.15
Udflugt til Fuglesang
Haveparadis.
Eftermiddagskaffe på
Snogebæk Kro.
Afslutning i Nexø Kirke
ved sognepræst Finn
Kappelgaard.
Onsdag den 26. august
kl. 13.15
Udflugt ”Ud i det Blå” med
start fra Præstegaardsladen
Tilmelding senest den 24.
august til en i komiteen.

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
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083

Yderligere oplysninger:
Formand: Birger Pedersen,
Tlf. 5695 0504
www.lm-roenne.dk

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: Fredag den 24. JULI.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Tryk: niveau2.

Gudstjenester
MAJ
31. maj (Pinsedag)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson
JUNI
1. juni (2. pinsedag)
10.30: Fællesgudstjeneste
		 for provstiet i
		 Kyllingemoderen
		 Prædikant:
		 Knud Henning
		 Hansen
5. juni (Grundlovsdag)
14.00: Biskop
		 Peter Fischer-Møller
7. juni (Trinitatis søndag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen,
		 familiegudstjeneste,
		 udflugt

14. juni (1. s.e.trin.)
9.00: Anders Carlsson
10.30: Anne-Lise Fuglheim
21. juni (2. s.e. trin.)
10.30: Anders Carlsson
14.00: Friluftsgudstjeneste på
		 Galløkken
28. juni (3. s.e.trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
JULI
5. juli (4. s.e. trin.)
Kirkekaffe
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
12. juli (5. s.e. trin.)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Gotfred Larsen
19. juli (6. s.e.trin.)
9.00: Anders Carlsson

Arrangementer
Dag Dato
Tid
Fre
22. maj
16.30
Ons 27. maj
19.15
Man 1. juni
10.30
Tor
4. juni
13.00
Fre
5. juni
14.00
			
Søn
7. juni
10.30
			
Tor
11. juni
13.00
Søn
21. juni
14.00
Ons 24. juni
19.15
juli
20.00
august
20.00
Tir
25. august 10.30

AUGUST
2. august (8. s.e. trin.)
Kirkekaffe
9.00: Anders Carlsson
10.30: Gotfred Larsen
9. august (9. s.e. trin.)
9.30: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Anders Carlsson
16. august (10. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
23. august (11. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
30. august (12. s.e. trin.)
9.00: Anders Carlsson
10.30: Peter Hauge Madsen

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

Sted
Sct. Nicolai Kirke
Sognegården Rønne Syd
Kyllingemoderen
Præstegaardsladen
Sct. Nicolai Kirke
og Præstegaardshaven
Sct. Nicolai Kirke
og Det Hvide Hus
Præstegaardsladen
Friluftsscenen Galløkken
Sognegården Rønne Syd
Sct. Nicolai Kirke
Sct. Nicolai Kirke
Sct. Nicolai Kirke

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

10.00: Peter Hauge Madsen
26. juli (7. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim

Emne:
Korfestival
Sangaften
Fællesgudstjeneste med Knud Henning Hansen
Kirkens dagligstue
Grundlovsmøde med biskop Peter Fischer-Møller
Sommerudflugt
Kirkens dagligstue, derefter ferie til 27. august
Friluftsgudstjeneste
Sangaften
Sommerkoncerter, se side 12
Orgelfestival, se side 14
Babysalmesang starter

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 10.45. Kystparken:
Den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: Kl. 10.30 i dagligstuen på B.2
følgende fredage: 12. juni, 24. juli samt 21. august. Sygehuset: MKO (i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 8. juni, 20. juli samt 17. august. F.2 (i dagligstuen)
kl. 14.30 følgende onsdage: 10. juni, 22. juli samt 19. august.
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Eftertanker

Af Kirsten Lyberg
menighedsrådsmedlem

I starten af september måned 2008 blev jeg
spurgt, om jeg ville være interesseret i at stille
op til menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke i
november måned.
Vi var netop ved at flytte til Rønne, idet
vi har boet i Sose siden familiens flytning til
Bornholm i foråret 1987. Huset var købt pr. 1.
januar 2008, og den mellemliggende periode
var blevet brugt til istandgørelse af huset.
Jeg havde hidtil ikke været den store kirke‑
gænger, vel nærmest som gennemsnits
danskeren, dvs. i forbindelse med specielle
handlinger. Derfor skulle jeg nøje overveje,
hvad jeg eventuelt sagde ja til.
Efter en kort tænkepause sagde jeg ja tak
til udfordringen, men samtidig oplyste jeg
også, at jeg ikke var hjemme på valgdagen, da
jeg havde ferie de første tre uger i november
måned.
Dagen efter valget, hvor jeg befandt mig ude
på Atlanterhavet, modtog jeg en SMS fra min
datter, som oplyste, at jeg var blevet valgt.
Det var med stor glæde samt også en vis
portion spænding, at jeg mødte op til det første
arrangement, som fandt sted i forbindelse med
et goddag- og farvel-arrangement for gamle og
nye medlemmer.

Ved konstitueringen på det første møde
blev jeg valgt til kontaktperson. Som menig
hedsrådsmedlem er der langt flere opgaver at
beskæftige sig med, end jeg havde forestillet
mig. Man indgår i forskellige udvalg med
dertil hørende opgaver, og samtidig er der
arrangementer, i både kirken og andre steder,
som jeg mener, kan være interessante at deltage
i.
Jeg har den holdning, at når man har sagt
ja til at opstille, må man selvfølgelig også
være indstillet på at gøre et arbejde for kirken.
Jeg har allerede deltaget i flere spændende
arrangementer.
Om min baggrund kan jeg oplyse, at jeg er
gift med en bornholmer, har to børn, en søn på
31, og en datter på 22, som begge for længst
er flyttet hjemmefra. Jeg har i 17 år været
ansat i Ballerup kommune og efter flytning
til Bornholm i Allinge-Gudhjem Kommune,
hvor jeg var i 12 år. Begge steder inden for det
sociale område. Fra 1998 til 1. april 2008 var jeg
formand for HK Bornholm.
De kommende år gælder det arbejdet i
menighedsrådet, hvilket er noget helt andet,
men en spændende opgave, som jeg bestemt
ikke har fortrudt at have sagt ja tak til.

