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Hovedet fyldt af sang!
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Grundlovsmøde med
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i præstegårdshaven

Jeg er taget på besøg en onsdag min kones sygdom. Så jeg
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Vil du med i
børnekoret?

Der, hvor
havet ender…

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,
Af sognepræstheriblandt
Katrine Blinkenberg
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
I marts
gik i jeg
tur ved foreninger
Galløkken.samt
Jeg havde
»gå
Lucia«
forskellige
holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
noget
på
hjernen.
Det
var
noget
fra
Bibelen,
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
nærmere
Nærmere
er
plads tilbestemt
flere – en
ogsåDavidssalme.
drenge! Du kan
nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
bestemt:
Salme
139…
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
Hvis man ikke lige er vokset op med
bibellæsning som en fast del af hverdagen, så
Odd Fellow Logens
kan det Gamle Testamente virke tungt – og jeg
taler af egen erfaring. Men lad mig betro jer
noget
– det
er lidt anderledes med den poetiske
DE NI
LÆSNINGER
litteratur
i
Bibelen
f.eks.
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somi den
Som i tidligere
år skal
kirkens
kantoriBog,
deltage
Gospelsangeren
Luther
kaldte
”den
lille
Bibel”.
Jeg
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stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
til
at give ham
ret og burde
selv
læse af den,
af læsninger,
Christmas
Carols,
fællessalmer
og orgelmusik, og
i Sct.sådan
Nicolai
Kirke
når
jegsted
er lidt
stresset.
Ogdecember
hvorfor det?
Fordi Noget af salmen lyder
her:
”Hvor skulle
finder
søndag
den 17.
kl. 19.30.
Søndag
den
3.
december
struktur, sprog og indhold i de 150 ”salmer” jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle
jeg flygte
kl.
16.00.
tvinger
én
ned
i
et
langsomt
tempo.
Man
bliver
hen
fra
dit
ansigt?
Stiger
jeg
op
til
himlen,
er du
JULEMATINÉER
nødt
til
at
smage
på
ordene,
lade
sig
røre
eller
dér,
lægger
jeg
mig
i
dødsriget,
er
du
dér.
Låner
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
undre
sig overbelysning.
meningenDe
– og
det ersted
en langsom
jegmandag
morgenrødens
vinger og slår mig ned, hvor
med levende
finder
hver dag fra
den Overskud
går mig
til bl.a.
proces.
havet
ender,
så
leder
din hånd
også dér,
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften
i
Sagahuset.
din
højre
hånd
holder
mig
fast”.
halv time.
I år består
ikke kun af
orgelmusik:
Dem,
der har
skrevetdeSalmernes
Bog
er heller programmet ser
sådanbange
ud:
ikke
for at udtrykke store følelser. Hvordan kan man illustrere det smukke,
Kender I ikke det? Nogle gange kan de der helt poetiske billede, tænkte jeg, da jeg gik tur ved
Mandag
den
18.ligger
december:
Kevin Duggan,
orgelGalløkken med min kæreste og hans kamera.
store
ting,
der
inde i hjertet,
ikke finde
Tirsdag
19. december:
børnekor
Nicolai
Kirke
vej
op tilden
munden
– og da sletKirkens
ikke slippe
ud af Så drejede jeg migi Sct.
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Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
af dem som selv er blevet døbt
eller har fået et barn døbt i Sct.
Nicolai kirke, har tænkt i den forbindelse.
Børn vokser og med dem også antallet af
tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
i sommerferien tilbyder de kirkelige foreninger mange forskellige lejroplevelser.
Læs mere om det i bladet
Ikke alle steder i verden har børn og
unge det lige godt. Derfor er det også værd
at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.
Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Peter Hauge Madsen

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsdag kl. 17-18.
Anne-Lise Fuglheim: Træffes på
sygehuset, indg. A, Med. Afd.:
Man., tirs. og ons. kl. 13-14. hjemme, Ny Østergade 13, 5691 3732,
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
E-post: alf@postkasse.net
Anders Carlsson, Søndergårds Allé
1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
11-12 og evt. aften.

Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
5691 3839.
Kirketjener: Christian Møller, tlf.
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk

Organist og leder af ungdomskor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax
5695 4095. Organistassistent
Monica Vestervig.

Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.3015 undtagen lørdag.

Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kirkens Dagligstue

Kommende
arrangementer
Grundlovsmøde

Selv om grundlovsdag i år falder på en lørdag, så vil
vi holde fast i traditionen og indbyde til grundlovsmøde i præstegårdshaven, Søborgstræde 11, lørdag
den 5. juni.
Vi begynder dog som tidligere med en gudstjeneste
i kirken kl. 14.00.
Prædikant er i år provst Knud Henning Hansen.
Efter gudstjenesten går vi hen i præstegårdshaven,
hvor der er kaffebord, og hvor Knud Henning Hansen 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 Præste
gaardsladen.
Sinikka og Gotfred Larsen

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.
27. maj: Vi vil nyde det gode vejr i Præstegårds
haven.
3. juni: Tur til Skt. Nicolai Kirke, hvor kirketjener
Christian Møller vil fortælle om sit arbejde.
10. juni: Bustur til Fuglesang, Sct. Ibs Kirke m.m.
Tilmelding til turen hos Erna Hansen tlf. 56 95 21 85
senest en uge før.
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie til
den 19. august.

Udflugt den 6. juni

Så er der igen sommerudflugt for store og små til
”Ankersminde” på Torneværksvej 100, hos Elise og
Herwig Jensen. Vi begynder i Skt. Nicolai Kirke kl.
10.30 med en festlig familiegudstjeneste, hvor bl.a.
kirkens børne- og ungdomskor medvirker. Derefter
tager vi fra kirken med bil eller på cykel til udkanten
af Rønne. På ”Ankersminde” vil der være mulighed
for gåtur, snobrødsbagning, leg, sang og hygge. Prisen for udflugten er 25 kr. for voksne og 10 kr. for
børn og inkluderer frokost, kaffe og biltransport.
Tilmelding og ønske om biltransport kan ske til sognepræst Peter Hauge Madsen tlf. 56 95 83 95 eller
sognemedhjælper Karenbodil Madsen 56 95 00 85,
mail: karenbodil@sctnico.dk.

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 vagtordning
med frivillige, der på skift er en slags guide. De vil
på hverdagene være i kirken og byde gæsterne velkomne og måske fortælle lidt om kirken.

Fælles gudstjeneste
2. pinsedag ved biskoppen

Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet, bliver
der igen i år fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen
for hele provstiet, dvs. hele øen, 2. pinsedag, den 24.
maj, kl. 10.30.
Prædikant ved fællesgudstjenesten bliver i år stiftets
nye biskop, Peter Skov-Jakobsen.
Især hvis det er godt vejr, vil det være en god ide, om
man selv tager kaffe og et rundstykke med, så gudstjenesten kan slutte af med fælles kirkekaffe.
Og så indbyder stedet jo til en efterfølgende spadseretur i skoven. Vel mødt til alle.

Skt. Nicolai - Nyt
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Sangaften Rønne Syd

Som hidtil gennem 10 år er der fællessang efter Højskolesangbogen den sidste onsdag kl. 19.15 i hver
måned, bortset fra juli, august og december.
Det foregår på den måde, at p.t. Gunver Juul Hansen
forud for hver enkelt sang fortæller om sangen og
dens forfatter. Det er meget lærerigt og har, ud over
at have haft en glad og hyggelig aften, givet os godt
kendskab og forståelse for det, vi synger.
Deltagelse er gratis. Kopper og kaffe står på bordene,
og det koster 10 kroner at nyde den i pausen.
I kaffepausen er der frit slag til at foreslå, hvad der
skal synges næste sangaften. De foreslåede numre
fra Højskolesangbogen skrives op på tavlen og bliver så forberedt.
Vi er ca. 40 deltagere pr. gang, men kan sagtens være
50.
Så mød bare op. Kom, syng og bliv glad.

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
den 28. juni og sidste gang bliver den 9. august.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i Præstegaardsladen den første
søndag i måneden, når der er fromesse (se gudstjenestelisten).
Der er åbent fra 9.30 til 10.30, og der er kaffe/te/saftevand og morgenbrød for 15 kr., børn gratis.
Alle er velkomne. Efter fromessen kan man gå til kirkekaffe – og de, der skal til højmessen kl. 10.30, kan
komme før gudstjenesten.

HEJ!
Hvis du går i 3.-6. kl.

Isabell: Jeg har været med i
SNYK i over to år. Jeg synes, at de ting vi laver er
sjove.

... er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører og taler vi om Gud og laver forskellige sjove aktiviteter.
I juni måned skal vi på et stjerneløb den 7. juni og holder afslutning den
14. juni.
Herefter holder vi sommerferie til den 23. august.
Hvis du ikke kan nå at være med før sommerferien, kan du begynde efter
sommerferien.

HEJ!
Hvis du går i 6.-9. kl.

Louise: Jeg begyndte i
SNYK for ikke så længe siden. Jeg synes, at vi har det
sjovt, og det er godt, at der
er noget seriøst.

Skt. Nicolai - Nyt
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... er du velkommen i SNUK (Skt. Nicolai Kirkes ungdomsklub).
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I juni måned laver vi bl.a. gøgl en aften.
Den 17. juni holder vi sommerafslutning. Herefter holder vi sommerferie til
den 26. august.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan du ringe til Karenbodil
Madsen på tlf. 56950085 eller sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

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

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn, der
er 0 – 8 måneder ved holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til babysalmesang synger
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Dåb betyder at neddyppe

druknede - og så kom der et helt
nyt menneske op af floden. Den
gamle, der gik ud i floden, var død og dén, der kom op af floden,
var som født på ny. De kristne overtog så dåben som en
indvielse. Men der skete dét,
at man begyndte at døbe små
børn. Og det gav en helt anden mening. For
af børnene kan man jo ikke forlange et løfte
om, at de vil leve anderledes, end de før har
levet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
sådan kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
omkranse af forældres og andres kærlighed
og omsorg.
Men ved at døbe børnene understreger
man, at det ikke er et spørgsmål om menneskets holdning, meninger eller vilje - men at
det tilsagn, der gives ved dåben, er det afgørende: at den almægtige Gud har antaget dig
til sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
opfylde nogen betingelser.
Så når et lille barn holdes over dåben, spørges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? hvad ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med

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 kærlighed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen er allerede i
begyndelsen, er det blevet
sagt. For døden er givet som et
livsvilkår, før livet folder sig
ud. Vi lever på tilintetgørelsens
vilkår. Men netop i dåben siges
der noget om en anden slutning, der
allerede er i begyndelsen. Ligesom
kærlighedens lys var det første ved
skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
arvesynden ud.
Både Grundtvig og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
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
snakkes om skyld og ikke kun om "det lillebitte barn", som får det hele foræret. At blive
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
under Guds fordring. I et liv af kærlighed og til kærlighed.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Lyse og lette tonetrin ...
Af Organistassistent Poul Lykke Nielsen
Sådan begynder en lille ka
non, vi ind imellem bruger i
Børne- & Ungdomskoret. Dem
har vi taget rigtig mange af.
Jeg glæder mig over, at der
er så mange gode stemmer
i såvel Ungdomskoret som
Spirekoret, der gør det muligt,
at sangene kan klinge rent og
med god styrke. Det kræver
en god indsats og ikke så lidt
koncentration fra sangerne at
nå dertil, at resultatet kan blive
”lyst og let”. Men begge kor
har været indstillet på at yde
netop dét - også når opgaverne
har hobet sig op. Og der har
været mange opgaver, når dette
læses.
I forbindelse med kirkens salmesangsprojekt og dets afslutning til oktober har Ungdoms
koret i maj sammen med Kan
toriet indsunget en CD, så de
tilmeldte 4.- og 5. kl. rundt om

Skt. Nicolai - Nyt
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på øen har kunnet øve sig på
tekster og melodier. Koret har
medvirket ved Sigurd Barretts
bibelfortællingskoncert, og et
genvisit hos ”Syngedrengene”
i Assens sammen med Hasles
børnekor (også i maj) er for
håbentlig blevet en god op
levelse. (Herom i næste kirke
blad). Turen til Assens bliver i
stedet for den traditionelle tur
til København, da det langt
fra er billigt at rejse med et
kor. Til gengæld bliver der et
korstævne på ”Bækkely” i september måned for alle øens
FUK-kor. Her venter vi mange
deltagere, som skal tage mange
tonetrin og også lære andre
sangere at kende. Endelig
har koret, sammen med flere
andre FUK-kor, medvirket ved
den store pinsegudstjeneste i
Almindingen 2. pinsedag.
Med tak og med ønsket om en
”lys og let” sommer for alle!

Spirekoret
har ti meget trofaste medlem
mer, som efterhånden har lært
meget om noder, og som synger
og spiller af hjertens lyst. De har
med deres store frimodighed
glædet menigheden ved familiegudstjenesterne – og de
medvirker igen søndag den 6.
juni. Skulle der være forældre,
som går med tanker om at lade
deres dreng eller pige være
med i koret, eller hvis læseren
kender nogen på klassetrin
nene børnehaveklasse til og
med 2. kl., som måske skulle
have ”et lille puf” til at synge
med, så kontakt undertegnede.
For lidt større børn er der også
stadig mulighed i Børne- &
Ungdomskoret, hvor alders
grænserne er 9-15 år. Husk at se
mere på kirkens hjemmeside!

Denne annonceplads kan blive jeres
- kontakt Holger Pii!

SOMMERKONCERTER 2010
I juli og august kan vi byde på en spændende koncertrække,
som slutter af med Bornholms 5. internationale orgelfestival i uge 34.
Alle arrangementer begynder kl. 20.00.
2. juli

Bjarne Hansen, violin & Anita Samsing, klaver
Koncertmesteren fra Odense Symfoniorkester med
koncertpianisten Anita Samsing.

9. juli

Trio core e amore, musik af Puccini.
Mimi Kjær Dulong, klaver. Jan-Erik Sääv, tenor &
Anne Carina Sundstedt, sopran.

16. juli

Kevin Duggan, orgel – barokprogram.
Kirkens organist spiller musik fra orgelets guldalder,
samt værker fra 1300-tallet.

23. juli

Niels Tilma, barok trompet & Christian Præstholm, orgel
Baroktrompets dejlige, bløde klang sammen med
organist/komponist Christian Præstholm.

30. juli

Kevin Duggan, orgel – musik af Messiaen
En smag af denne komponists unikke musik, som også kan
høres dagen før i Aa Kirke.

6. august

Kiev Kammerkor
Dette dygtige ukrainske kor besøger Rønne for 4. gang i et
stemningsfuldt program.

13. august

Due corde – Anne Marie Christensen, barokviolin &
Amélie Addison,cello
Anne Marie er født på Bornholm – duoen laver spændende
fortolkninger af ældre musik.

20. august

Dorthe Zielke & Søren Christiansen (trompet & orgel)
Endnu en gang kommer denne dygtig duo til Bornholm
med et varieret og populært program.
Øverst: Niels Tilma og
Christian Præstholm
Herover: Due corde
Yderst til venstre:
Kevin Duggan
Til venstre:
Trio core e amore
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Bornholms 5. internationale orgelfestival
23. august

Stephen Farr, England
Leighton, Hakim, Langlais, Buxtehude, J.S. Bach, Allbright

24. august

Kevin Duggan, Rønne
Symfoniske værker af Liszt, Franck, Tournemire & Jongen

25. august

Thomas Kursch, Frederikshavn
Scheidemann, Christensen, Buxtehude, Rasmussen, Franck

26. august

Adam Ørvad, København - ”orgelmusik på accordeon”
Buxtehude, J.S. Bach, Franck, Messiaen, Duggan
(uropførelse)

27. august

Marco La Musico, Rom
- ”the mystic and progressive organ”
Hovhavness, La Musicio, Morricone, Hackett, Emerson

28. august

Sønderjyllands symfoniorkester,
med Birgitte Ebert, orgel
Poulenc, Händel. Schubert
(arrangeret af Bornholms Musikforening)

OBS!
Kl.19.30
29. august

Marco La Musico
Festgudstjeneste (gratis adgang)
Skt. Nicolai Kantori medvirker. Kevin Duggan: Easter Wings

KONCERT MED HERNING KIRKES DRENGEKOR
Tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 i Skt. Nicolai Kirke
Herning Kirkes Drengekor er stiftet i 1949.
Koret består af omkring 45 drenge og unge mænd, som næsten alle har været medlem af koret siden de
i tredje klasse blev optaget i korets forskole.
Drengekoret er siden 1999 blevet undervist i Den Jyske Sangskole, en eliteskole for unge sangtalenter,
som gennem et flerårigt undervisningsforløb giver de unge korsangere en grundig musikuddannelse.
For mange af de unge sangere er årene i drengekoret begyndelsen på et professionelt musikerliv som
enten sanger eller instrumentalist.
Herning Kirkes Drengekor er fast leverandør af drengesolister til blandt andet Den Jyske Opera og
Århus Symfoniorkester, og koret hører til landets største leverandører af unge sangtalenter til både
musikkonservatorier og Operaakademi.
Herning Kirkes Drengekor har siden 1984 været ledet af Mads Bille.
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Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten,
eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.
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TELEFONKÆDER

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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Gudstjenester
MAJ

30. maj (Trinitatis søndag)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen

JUNI

5. juni (Grundlovsdag)
14.00: Provst Knud Henning Hansen
6. juni (1. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen (Kirkekaffe)
10.30: Peter Hauge Madsen
		 Familiegudstjeneste
		 Efterfølgende udflugt
13. juni (2. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Anne-Lise Fuglheim
20. juni (3. s.e. trin.)
9.00: Ingen gudstjeneste
10.30: Gotfred Larsen
14.00: Friluftsgudstjeneste på Galløkken
		 i regi af Evangelisk Alliance
27. juni (4. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg

JULI

18. juli (7. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
25. juli (8. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen
AUGUST

1. august (9. s.e. trin.)
9.00: Anne-Lise Fuglheim (Kirkekaffe)
10.30: Gotfred Larsen
8. august (10. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
15. august (11. s.e. trin.)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen

4. juli (5. s.e. trin.)
9.00: Anne-Lise Fuglheim (Kirkekaffe)
10.30: Peter Hauge Madsen

22. august (12. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

11. juli (6. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg

29. august (13. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 33. Deadline: Fredag den 23. juli.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: hpii@city.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Man

24. maj

10.30

Kyllingemoderen

Fælles gudstjeneste

Tor

27. maj

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue

Tor

3. juni

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue

Lør

5. juni

14.00

Skt. Nicolai Kirke/Præstegårdshaven Grundlovsmøde

Søn

6. juni

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste med udflugt

Tor

10. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue/ Udflugt

Man

28. juni

21.00

Skt. Nicolai Kirke

Aftensang, derefter hver mandag til 9. aug

Tir

29. juni

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert, Hernings Kirkes Drengekor

Ons

30. juni

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Fre

2. juli

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncerter starter (se program)

Man

23. aug

15.00

Sognegården Rønne Nord

SNYK, derefter hver mandag

Man

23. aug

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Bornholms Orgelfestival starter (se program)

Tor

26. aug

19.00

Sognegården Rønne Nord

SNUK, derefter hver torsdag

				

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00. Kystparken: den
anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet kl. 10.30 i dagligstuen på B. 2 på følgende
fredage: 14. maj; 18. juni; 23. juli og 20. august. Sygehuset: MKO kl. 11.00 (i dagligstuen)
følgende mandage: 10. maj; 14. juni, 19. juli og 16. august. F.2 kl. 14.30 ( i dagligstuen)
på følgende onsdage: 12. maj; 16. juni; 21. juli og 18. august.
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Eftertanker

Af næstformand i menighedsrådet,
Hanne Tindborg

Vi er midt i foråret - konfirmationernes tid, en
travl tid for vores kirke og præster, men også en
dejlig tid fuld af glæde, forundring /forandring
og store spørgsmål fra de unge til de voksne.
Jeg har tænkt meget over, om vi så kan svare,
når de spørger, især efter at jeg lige har været til
konfirmation, hos mit barnebarn.
Det er nu anden gang, et barnebarn spørger,
om jeg tror på Gud, og mit svar er et tydeligt
ja - jeg tror - og det har jeg valgt at gøre. Uden
at sige ordet tro kan man ikke undgå ordet
tvivl, det hører med, og man vil støde på det
at tvivle mange gange i sit liv, det er ganske
menneskeligt, og når vi taler om det på den
måde bliver alting så meget lettere.
Rasmus blev konfirmeret i den Norske Sø
mandskirke i Dubai påskelørdag. Der var 16
konfirmander, heraf de 12 danske.
Den norske sømandskirke er et typisk skan
dinavisk træhus, som er bygget på en grund,
som man har fået tildelt af Sheiken, der er en
norsk sømandspræst Michael Onsrud og en
svensk Tina Lønneborg, men ingen dansk, og
det til trods for, at der bor mange danskere i
området. Kirken ligger lidt langt fra, hvor de
fleste skandinaver bor, men har alligevel en stor
vækst i besøgstal, når man har lørdag-klokkenfire-samling. Søndag er ikke helligdag i Dubai.
Selve rummet, hvor handlingerne foregår, er
naturligvis meget forskelligt fra vores kirkerum,
en stor, højloftet sal, og da der var rigtig mange
mennesker den dag, havde man måttet møblere
lidt om, men jeg bemærkede, at udsmykningen
i rummet bestod af et stort, vævet billedtæppe,
forestillende et skib på et oprørt hav, det emne
var jo bekendt. I loftet hang der også et stort,
gammelt træskib, ligesom vi har det i vores
kirker.
Selve konfirmationen var selvfølgelig meget
anderledes. I Norge har konfirmanderne hvide
kapper på, og således også her, de var ens, da
de kom gående ind samlet under det første
stykke musik, meget smukt og højtideligt, og
for at tage hensyn til de mange danskere blev

Fadervor og trosbekendelsen sagt på dansk,
mens salmerne var henholdsvis svenske og
norske.
Inden selve konfirmationen opførte konfir
manderne et lille spil, hvor de to og to demon
strerede, hvorfor Gud havde skabt os med
hænder. Hænder kan give, føle, hjælpe,
kramme, men også tage, slå osv. Det var for
mig, en ny måde, de deltog i gudstjenesten på.
Kirkens kor er et gospelkor, og efter deres
livlige og dejlige sang, blev der klappet flit
tigt, noget der ligger fjernt fra os ved en
gudstjeneste.
Efter konfirmationen var der hyggeligt sam
vær med kaffe og kage i haven.
Der var en uhøjtidelig men varm stemning
i mere end en forstand, temperaturen var 40
grader.
Rasmus’ bedste kammerater er Sammy som
er muslim og Mihir som er hindu og inder, og
måske netop derfor er det vigtigt for Rasmus at
kunne sige: ”Jeg er kristen” når nogen spørger.
Der var derfor ingen tvivl hos Rasmus om,
hvorvidt han ville konfirmeres, og det var ikke
for festens skyld, selv om vi naturligvis nød
resten af dagen.
Blå mandag blev det heller ikke til, der
er store afstande til de andre, og når man nu
hellere vil være sammen med en hindu og en
muslim til computerspillet på værelset.
Rasmus ønskede sig meget et kors, og det fik
han af sin søster, og han har haft det på hver
dag siden. Det er ganske flot i et land, hvor der
overvejende bor muslimer.
Den rejse gav meget stof til eftertanke.

