Sogneblad for Rønne

Skt.Nicolai-Nyt

Nr. 2
2011
MAJ
JUNI
JULI

”Indtil døden jer skiller”
sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Det er store ord der bruges i kirken og ikke parforhold skal holde. Derfor er vielsesritualet
Kirkens naboer:

mindst ved en vielse. Ægteskabsløftets ord om
havnen. Derfor udgår
at elske og ære til døden jer skiller. Det tager kun
byens
to
ældste
et splitsekund at sige ”ja”, og så hænger man på
Kirken den er et gam- gader, Østergade og
hende
eller ham! Men kan
ordene være mindre?
Adel-gade,
nu
melt
hus
Det
skulle
jo
gerne
være
”den
eneste ene”,
man
da også
Den ældste byg- Storegade,
står sammen
Det erEller
ikke mærfra kirken.
man
ning
i byenmed
er foran
Sct. alteret.
keligt,
at
mange
brudepar
bæver
en
smule
ved
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
de
store
ord
og
med
tanke
på
skilsmissestatistikfå bygninger i byen, til kirken, for begge
ken. er
Kanmere
vi få end
det her
tilgælder
at blive jo.
mere end
dele
som
ca.løfte
en
flot
hensigtserklæring?
Og
dog
kan
man vel
200 år gamle, men
ikke
indgå
et
ægteskab
med
noget
mindre
løfte.
kirken, som er 650 år, Naboer
Ja,
man
kan
selvfølgelig
vælge
at
lade
være
med
er altså tre gange så Byens form og udvikat
gifte
sig.
Det
store
flertal
i
Danmark
gifter
sig
gammel som andre ling har altså i høj
da
også
først
efter
flere
års
samliv
og
ofte
efter
at
ældre huse. Og så er grad været præget af
være
blevet
forældre.
De
har
fælles
bolig,
fælles
det ældste af kirken, kirken, og den ældste
økonomi
og harkapel,
reguleret
deres
samboskab,
sådet
første
del
af byen
er kvarteendnu
rerne har
omkring
kirdan at ældre.
indgåelsen af ægteskab
minimal retser der kun
få ken.
ligDet
betydning.
Den reelle
overgang fra at være
rester
af,atmen
Men selv
om kirenlig til
væredet
parhar
er reelt foretaget
og markeret
ligget
samme
sted, på familie
ken erogdet
ældste
hus
i forhold
til samfund,
venner.
HvorKirkebakken
lige
i byen, atsågifte
ligger
for vælger man
så ved
overhovedet
sig?den
For
nogle lyder svaret, at vi vil simpelthen, at vores

Af Gotfred Larsen

i kirken også en rigtig god støtte for at holde
fast ved hinanden, og for at markere over for
familie og venner, at vi ønsker vores parforhold
skalisoleret
være noget
helhjertet.
tør
der,
som harDerfor
hver sin
ikke
somstabilt
en ø og
vi
tage
de
store
ord
i
munden
og
give
hinanden
uden sammenhæng spændende historie
et løfteomgivelserne.
for en fremtid, vi
kender. At elske
at ikke
fortælle.
med
sin
ægtefælle
er
noget
konkret.
Derfor aflægger
Tværtimod er der et
brudepar
i
kirken
også
et
reelt
løfte
til hinanden
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
om
altid
at
elske
og
ære
og
være
hinanden
tro.
kirken og byen.
Nærmest ved kirDet
er
at
satse
livslangt
på
hinanden.
Sådan
er
Derfor vil vi da kens kor ligger på
kærlighedens
væsen.
også i det nye kirke- hjørnet af Kirkeplad-

blad de fleste gange
give plads for en side,
hvor vi ser på og fortæller lidt om kirkens
naboskab. Vi vil
begynde tæt ved kirken og efterhånden
arbejde os lidt længere ud, for der er
mange huse og ste-

sen og Vimmelskaftet, med nummer på
begge gader, et stort
hus i to etager. Det er
usædvanligt i kvarteret, hvor næsten alle
andre huse er lave
huse i en etage. Men
når dette gule hus er
toetagers,
skyldes
det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
hotel. Sådan
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Træffes bedst mandag-torsdag kl. 9-10
Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
Sognemedhjælper:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Kender læserne
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk

personerne på
Kirkegårdens kontor:
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695
3875.
dette
billede,

hører
redaktioKirkegårdsleder Lars-Jep
Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
nen gerne fra
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
dem.
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.30-15.

Kirkelig
velsignelse
Grundlovsmøde
med

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven
De senere år har mange oplevet at blive invite- faktisk lytte opmærksomt efter for at registrere
Af provst Gotfred Larsen

vi hen i Der
præsteSom viser
sidstesigåratvil
vi en gårforskellen.
ret til en vielse, som faktisk
være
er i ritualbogen et ritual, som
invitere
til gårdshaven, hvor der
kirkelig velsignelse af gerne
borgerligt
indgået ægteer omtalt andetsteds i bladet. Det er autoriseret
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor
skab, som det formelt stegårdshaven,
og lidt stift hedder.Sø- biskoppen
den 12. juni holder
1992. Det vil sige, det er et godForud har parret altså
været
på
rådhuset
for
kendt
ritual.
Præsten
står altså ikke selv og fingrundlovstalen.
borgstræde 11.
Der
er god
i
har været
så Måske
helat få den juridiske side afVi
sagen
i orden.
der på,
hvadplads
han/hun
vil sige og læse. Det er
så ividet
håber,
rigat stiftets
biskop,
fordi de køber hus ellerdige,
måske
for at sikre
deres haven,
anvist
autoriserede
ritual, som også findes
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
børns juridiske rettigheder
eller
andet.
Men
de
bag
i
salmebogen
lige
efter
vielsesritualet. Kun
sen, København, har være med.
vil ikke nøjes med det.lovet at komme og
talen
til
parret
laver
præsten
selv. Og salmerne
I tilfælde af dårligt
rykker
vi ind
i
holde grundlovstalen.
Det, der sker på rådhuset,
er en borgerlig vejr,
vælger
parret
i samråd
med præsten.
da grundlovsdag
handling med juridisk Og
gyldighed.
Skønt det Præstegårdsladen.
Når der er et autoriseret vielsesritual, skylSinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
har vundet sproglig indpas,
er
det
faktisk
ikke
des
det, at der
ikke må være den mindste vakLarsen
begynde eftermiddakorrekt at kalde handlingen
for
en
borgerlig
vilen
i,
om
en
vielse
er udført korrekt og har jugen med en kort gudstjeneste
kirken Det
klokelse, for ordet vie betyder
gøreihelligt.
sker ridisk gyldighed. Og den kirkelige velsignelse
er ligne vielsen meget.
ken 14.00
ikke på det verdslige rådhus.
Detved
skerbiskopi kirken. Billederne
har manherunder
ønsket skal
fra sidste års møde
pen.
Derfor vil parret også Efter
i kirken
for
at
få
Guds
Det
gør
den
så
meget, at den eneste forskel
med Ole Espersen .
gudstjenesten
velsignelse
over
deres
ægteskab.
Og
mange
beer
tilspørgselen.
Præsten
spørger ikke, som ved
mandagen, første gang
dennytter
5. september
klok- velsignelse som anledning en vielse, om parret vil have hinanden. For det
den kirkelige
kentil19.00
til 21.30
og
at holde
den egentlige
bryllupsfest med fa- er jo klaret på rådhuset. Men præsten siger: ”I
formilie
eftermiddagsholog venner.
er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet
dets vedkommende
omvælger til at fejre deres sølv- ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over
Hvilken dato de
fredagen
første
gang
d.
bryllup,
må de
så finde
ud af i løbet af de næste jeres ægteskab”. Derefter spørger præsten med
9. 25
september
fra klokår.
navns nævnelse, som ved en vielse, om de ”vil
ken 14.15
til kirkelige
16.45. handling kan der udste- elske og ære hinanden og leve sammen i medEfter den
Men
elastidesholdene
en attesterpå,
at velsignelsen har fundet sted. gang og modgang, indtil døden skiller dem
ske,Næsten
d.v.s. selvom
som enman
vielsesattest blot med den for- ad”. Præcis som ved en vielse. Det er også de
eksempelvis
har meldt
skel, at vielsesattesten
har juridisk gyldighed. samme læsninger og bønner, der er anvist.
sigFor
til aftenholdet,
de andre er men
det den borgerlige attest, der er
Den kirkelige velsignelse er således en både
ikke
kan møde
op en
juridisk
gyldig.
fin og meningsfuld kirkelig handling, hvis hypmandag
aften,
såda,
kander sker i kirken? Der sker pighed har været stigende gennem de seneste
Hvad
er ja
det
man møde op om frenæsten det samme som ved en vielse. Man skal år.

gruppe om
ci Mysteriet

for
er
est
er
nci
du
æst
mt
mtil
dides
Da
der

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

dagen og vice versa, da
“holdene” følges ad
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at deltage, så meld dig til
undertegnede:
Anne-Lise Fuglheim
sygehus- og sognePersonnyt
præst, Tlf. 5691 3732

i Rønne Sogn

Der er intet personnyt til denne udgave af
Skt. Nicolai Nyt

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Vielse - Luther lagkage?

Af Gotfred
Larsen
Katrine Blinkenberg
En Af
ny sognepræst
tendens de seTag endeligneste
ikke årtier
fejl, ægteskabet er barske løjer!
er, at der
er
Hvis du kradser
i prinsessedrømmens
tynde,
enkelteog tager et vue over kirkehis
kridhvide fernis
konfirmander,
somom emnet, som med siktorien, finder du ord
ikke
blev
som
kerhed
ikkedøbt
passer
ind i det afsluttende kapitel
børn,
men som
så skal
i en Barbara
Cartland-roman.
døbes
for konfir- skriver Paulus, at man
I 1.forud
Korintherbrev
mationen.
I år var
kun skal blive
gift,der
hvis man virkelig ikke kan
således
seksPaulus
konfirlade være.
er faktisk ret skeptisk over
mander,
der blev– muligvis
døbt
for parforhold
fordi han jo var sikved
en at speciel
og
ker på,
jordens undergang
var lige om hjørmeget
dåbsnet. Detfestlig
var som
bekendt ikke tilfældet. Men
gudstjeneste
lørdagmed god grund: I oldkirPaulus var skeptisk
den
marts.
ken5.blev
en kvinde gift som 15-årig, så fik hun
En af
de unge
dren-som 25-årig. Ægteskabet
fem
børn
og døde
ge,
Mathias,
har vidøsat
kunne
man altså
af. - Var der noget du
tænkte
over
stævne
sammen med
Det borgerlige
ægteskab
var –meget
og er stadig
sin
Damaris
Lau, inden dagen?
formor,
mange
– en nødvendighed
for at sikre juri- Ja, vielse
en delergjorde
jeg.
for
at høre,
hvordanEndekirkelig
diske
rettigheder.
fuldkomDerLuther
var sommerfugle
oplevede
denjuridisk
specielle
men ligeså
gyldig.
mente, at deti
maven,havde
men på
en god
dåbsgudstjeneste,
ogallerede
borgerlige ægteskab
Guds
ord
måde,
så var,
detat gjorde
hvilke
tanker
de gjorde
for sig.
Luthers
oprindelige
tanke
kirken
ikkeevangelisk,
noget. Det
var
sig
før og
skulle
taleefter.
Guds ord, altså
når memedtrøst,
til at
gøre
det til
- nigheden
Hvordan havde
oplevede
I for
behov
bøn
og vejleden særlig
dag.
dåben
ning. af
ForMathias?
ham var ægteskabet
noget
borgerligt,
- Og
bagefter?
- og
Detenvar
en god
ople- slet
præst
behøvede
ikke
at medvirke –
Bagefter
ermedvirke
det godt
velse.
Detenvar
så højtiligesom
præst
heller -ikke
behøver
vide, præsten
at jeg er bliver
døbt.
deligt,
siger de samved begravelsen,
med at
mindre
er jeg glad
for. om
stemmende,
og atDet
’kaldet’ til det, altså
pårørende
beder
Mathias
Det - Hvorfor er det vigpræstenstilføjer:
medvirken.
tigt for
dig?i sognet og
var I godt,
vi gik
varnygifte
gamle at
dage
rundt
Jo,blev
for så
er det
som
mange
sammen
omkom.
at -Det
fik gaver,
hvor de
kaldt
’brudeman bedre
ved,
skulle
i stedet
løb’ – døbes
ordet blev
senereom
til ’bryllup’.
Der er
tit
hvor
hører
til.i den
for
at for,
jeg atskulle
behov
kirkenstå
svarer
på man
det, der
sker
- Hos
Gud? brudeløb
alene
i verden.
kirken. Som
Det det
profane
borgerlige
- Ja, nemlig,
bekræfter
ville
jeg med
nok gaver,
have kunne
blev fejret
kirken fejre
brylog her
Damaris
været
lidt
flovlovprisning,
ved. På Matihas,
luppet
med
og gaverne
var og
forklarer,
at de af
harskriftalt
den
her måde
blev det under
er bøn
og velsignelse
læsning
om det,
og at
meget
mere
og en delLuthers
tens ord
omfestligt
liv og ægteskab.
udgangshar at
forklaret
højtideligt
os alle.
punkt var,for
at det
gav godhun
mening
bede fordet
og

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder
så gør
vejlede giftefolk, for ægteskabet
har på,
trange
kår,
jeg nok.
fordi det leves bag lukkede
døre: Der er ingen
offentlig kontrol af, hvordan
- Harparterne
du hørtbehandnoget
ler hinanden. Vold og misbrug
kunne
om kristendomforekomi hjemme dengang som nu. Derfor
met? mente Luther, at
parret havde brug for bøn.
- Ja, jeg har fået mange
Og hvad er det så, der
sker i kirken?især
Ja, brubibelhistorier,
af
deparret – de har nogetmor.
særligt
tøj
på.
Det
ligMen også morfar
ner til forveksling det, alle
brudepar
har
har andre
betydet
meget for
på. Der sker nemlig det
forunderlige,
at
brumig. Jeg har altid
deparret et øjeblik sættes
ind mærke,
i en større
samkunne
at troen
menhæng både historisk
og
teologisk
–
de
betød meget for ham.får
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simpelthen lov til at blive ’typer’, og deres in- Var
det svært
for dig,
dividuelle historie fylder
mindre
end sædvanMathias,
at
sige
ja til
ligt. Dette skyldes i høj grad ritualet. Præsten
trosbekendelsen?
–
for
Mathias
en Men brudeparret spiler med
for atsom
forkynde.
Eller
var
det
godt
at
få
slags
kontrakt,
ler også
en vigtigman
rolle - de får nemlig kirken,
har
sluttet.ogFor
sådan lov
præsten
menigheden
til til?
at fejre kærligheden
var
at få ikke
lov
kan
vel også
godt Det
og man
kroppens
gavmildhed.
Men
detfint
er altså
til.
Der
er
ligesom
en
opfatte
dåbspagten?
kun det
enkelte brudepars kærlighed, der fejres
stor
tryghed
i
det,
for
- Ja,
detville
er etvære
godtalt
bil– det
for stort et ansvar – det er
det som
man
lede.
Men Guds
hvorfor
blev så erRigtig
primært
kærlighed.
godom,
fornøjeltror
lidt
mere
på
Gud.
Mathias
så ikke
døbt
se med alle
bryllupperne
ude i sommerlandet.

som spæd?
- Det var nok et opgør
med automatikken i
dåben. Det skulle være
ægte og betyde noget.
Det var vigtigt, at det
skulle være Mathias´
frie vilje og eget valg
at blive døbt. Faktisk
talte Mathias tidligt
om det. Han var ikke
ret gammel, da han
spurgte hvorfor han
ikke var døbt. Det
viser vel, at han tidligt
har spekuleret en del
påBryllup
det. 1915

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

- Har konfirmandundervisningen hjulpet
dig på vej?
- Ja, det er spændende
at høre de historier, og
jeg har jo fået meget
mere at vide om livet
og om kristendom og
hvad trosbekendelsen
betyder.
Og Damaris tilføjer:
For os betyder handlinger meget, mere det,
end de store og fine
ord. Og det er vigtigt,
at være ægte i sin
adfærd.

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Vielse af homoseksuelle

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af sognepræst Matilde
Nordahl Svendsen
nogle familiegudstjenester,
og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
Diskussionen
er endeløs.
Begreber
som skabel
Når talen om kirkelig vielse af homoseksukristne
Skatecenter.
Foran
os ligger
sesordning,
kirkens
grundlov,
naturlighed
og
elle
alligevel, trods denne frihed til at forkynde
flere familiegudstjenester, heriblandt
naturstridighed,
ægteskabets
betydning,
ligeevangeliet
på hver vores måde, kan få dele af
en spaghettigudstjeneste; men vi
På
besøg
i
Skatecentret
lige
inden
stilling,
evangeliets
budskab
og
bogstavtro
er
folkekirken
opefterårsferien.
på barrikaderne – ja oven i køskal også henne i december ud at
kun
nogle
af
de
begreber,
der
bliver
kastet
i
bet
true
med
at
forlade
folkekirken,
det
bliog
kunne
synge
rent. Det
er gratis athvis
være
med.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
luften
og
udløser
stor
diskussion
inden
for
folver
en
realitet,
hænger
det
sammen
med
vores
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
kekirken,
når
emnet
går på
homoseksuelles
forståelsekorleder
af budskabet
og fortolkning
Poul Lykke
Nielsen påaf56den
95
er
plads til
flere
– også
drenge!
Du kan nåret
at Kontakt
til
kirkelig
vielse
på
lige
vilkår
med
heterosekbibel,
som
vi
alle
sammen
tager
udgangspunkt
34
95
eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart.
suelle
par.
i. Jeg vil forsøge at kasteMvh.
lys over
kerne.
Poulsagens
Lykke Nielsen
Du
skal
være mellem 9 og 15 år, kunne læse
Til forskel fra folkekirken tyder det på, at den
Kristnes argumentation imod homoseksubrede danske befolkning har det noget nem- elle har gennemgået en udvikling i de seneste
Odd
Fellowikke
Logens
mere med sagen. Den nyeste undersøgelse vi- år, sådan at præster
og biskopper
længere
ser, at 65 procent af danskerne mener, at kirken overvejende ser homoseksualitet som en synd
selvfølgelig
skal give homoseksuelle mulighed eller noget sygt og naturstridigt ved menneDE NI LÆSNINGER
for
at
indgå
ikke
barekirkens
registreret
partnerskab,
sket. Homoseksualitet er derimod en naturlig
Som i tidligere
år skal
kantori
deltage i den
Gospelsangeren
men
ægteskab
med
hinanden.
del
forbestår
nogle ved dét at være menneske, og det,
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul.
Den
Etta Cameron
den måde
går befolkningen
længere end
der er naturligt,
er gudsskabt, og er som sådan
af På
læsninger,
Christmas
Carols, fællessalmer
og orgelmusik,
og
i Sct. Nicolai Kirke
både
og de
biskopper,
nø- velsignet af Gud.
finderpolitikere
sted søndag
denfleste
17. december
kl.der
19.30.
Søndag den 3. december
jes med at diskutere, hvorvidt homoseksuelle
Det gør, at homoseksuelle i Danmark i størkl. 16.00.
skal
få lov til at opnå registreret partnerskab i stedelen af landets 10 stifter har muligheden
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Hvad definerer en vielsessalme?
Af praktikant Camilla Westen
Det er der
nok mange
bud på. En
vielsessalme
for én er måske ikke en vielsessalme for en anden. ”Det
er så yndigt at følges ad” var
for eksempel slet ikke tænkt
som en vielsessalme. Grundtvig skrev den til et vennepar,
som holdt sølvbryllup. Dette
er dog i dag en af de allermest
brugte vielsessalmer. Mange
kan ikke engang forestille sig
en vielse uden denne salme.
Altså, vielsessalme for nogen
men ikke for alle. Nogen salmer er dog så ensrettet, at de
ikke kan forestilles at være andet end det, de er.
En af disse finder vi langt
bag i salmebogen. Nr. 705
er en vielsessalme. Den blev
skrevet af Viktor Friederich
von Strauss und Torney i 1843,

og oversat og tilpasset af Jørgen Kristensen i 1974. Forfatteren skrev salmen i en tid
hvor flere og flere mennesker
gik fra hinanden og kan ses
som en reaktion på denne udvikling. Det er umiddelbart
en lille undseelig salme. Den
er formet som en bøn og synges gerne før vielsesritualet,
hvor den kan pege hen imod
velsignelsesbønnen som bedes for brudeparret ved alter
skranken. Salmen har kun tre
vers og fylder ikke meget. Den
praler ikke med store ord og
saftige udtryk, men er helt enkel. Måske er det netop derfor,
den er så smuk.
I al sin enkelthed taler den
om noget væsentligt. Den taler ikke om brusende kærlighed og forelskelse. Den taler
om de voldsomme løfter, som
bliver givet i vielsen. Disse

Hvor i kirken hører man bedst?
Skt. Nicolai Kirke har gode akustiske forhold, når det
gælder musik og sang. Med hensyn til tale er det lige
modsat. Hvordan kan det være?
Kirkerummet er stort, og vægge, gulv og loft er
alle hårde flader. Når lydbølgerne fra den der taler,
rammer de hårde flader, så kastes de rundt i rummet.
Dette fænomen kaldes efterklangstid, og den er i Skt.
Nicolai Kirke på cirka fire sekunder.
For at modvirke efterklangstiden, som gør almindelig tale ”mudret” og delvis uforståelig, er der installeret et højttaleranlæg, som skal bringe lyden ud til
menigheden på en sådan måde, at man får oplevelsen
af, at lyden kommer derfra, hvor personen taler. Man
skal altså ikke høre lyden komme fra højttaleren.
Hver enkel højttaler dækker en vinkel i rummet. Da
kirkerummet har facon som et kors, bliver der nogle
områder med en mindre effektiv lyddækning

kan et menneske i sig selv
ikke leve op til, men har brug
for Guds hjælp. Det er Gud,
som må give kærligheden og
troskaben, ligesom det er ham
som giver livet. Og når han er
den, der bærer løfterne igennem, så er der håb om, at intet
skiller deres spor, før livets sol
går ned. Dette beder salmen
om.
1 Vi beder, Herre, for de to,
som for dit alter står:
Giv dem i kærlighed og tro
at dele alle kår!
2 De lover bort, hvad ej de har,
for livet er jo dit.
Læg selv dit ja til deres svar,
så det må lyde frit!
3 Forén dem med din nådes ord
i trofast kærlighed,
så intet skiller deres spor,
før livets sol går ned!

Af kirketjener Christian Møller

Den bedste lyddækning findes i hovedskibet. Allerbedst hører man der, hvor nærmeste højttaler vender
direkte mod det sted, man sidder. Undgå at der er en
søjle mellem højttaleren og dig. Begge sideskibe har
generelt svagere lyddækning. Der er kun een højttaler,
og lydsporet dækker ikke de fjerneste hjørner, hvor
der kan være en vis ekkovirkning.
At anbringe flere højttalere vil ikke hjælpe. Det
samlede lydbillede vil blive ringere.
Er man svagthørende med høreapparat, kan man
selv koble sig direkte på teleslyngen.
Er man svagthørende uden høreapparat, så kan
man bruge en af kirkens teleslyngemodtagere. De
er anbragt ved hver indgang ved siden af salmebøgerne.
Har du spørgsmål angående dette eller andre ting i
kirken, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Biltlf. 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Kommende
arrangementer
Grundlovsmøde
Grundlovsdag, den 5. juni, er i år en søndag, så den
dag konverterer vi fromessen kl. 9.00 til en eftermiddagsgudstjeneste kl. 14.00. Prædikant ved gudstjenesten bliver Anders Carlsson, som nu er valgmenighedspræst i Vejstrup på Fyn, men som jo indtil
for et par år siden var sognepræst her i sognet.
Så vi glæder os til gensyn og genhør med den dygtige præst ved gudstjenesten i kirken.
Efter gudstjenesten forsætter grundlovsmødet, som
det er blevet tradition, med møde i præstegårdshaven, hvor vi skal synge lidt, hvor vi byder på kaffebord, og hvor Anders Carlsson vil holde grundlovs
talen.
Alle er velkomne. 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 Præstegaardsladen.
Sinikka og Gotfred Larsen

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 19. 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 derfor også være flere
forskellige indslag ved gudstjenesten, bl.a. sang v.
Chin-koret fra Baptistkirken og prædiken af Ruben
Falk fra Pinsekirken. Det er selvfølgelig gratis at
deltage, men vil man have kaffe efterfølgende, skal
den selv medbringes. I tilfælde af dårligt vejr flyttes
gudstjenesten til Pinsekirken.

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, snakke og synge sammen. Der
serveres kaffe/te med brød á 10.00 kr. pr. pers.
Ca. en gang om måneden vil der være spisning kl.
13.00 á 40 kr. pr. pers. Tilmelding til Erna Hansen tlf.
56 95 21 85 eller i Kirkens Dagligstue.
2. juni: Kr. himmelfartsdag - Dagligstuen er lukket
9. juni: Vi nyder vejret i haven
16. juni: Ud i det blå… (program følger)
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie og
åbner igen:
25. aug.: Sommerhygge.
1. sept.: Åh disse minder….
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 2. 2011
Side 8

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte: Inger Aakerman,
tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
Det er efterhånden en indarbejdet tradition, at 2.
pinsedag holdes der en fællesgudstjeneste for hele
provstiet, dvs. hele øen, kl. 10.30.
Gudstjenesten bliver også i år i Kyllingemoderen,
som jo ligger dejligt
centralt
i Almindingen midt på
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blev
et billede:
Vel mødt
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Telefonkæden
I Skt. Nicolai sogn har vi igennem en årrække haft et
tilbud om en daglig telefonkontakt.
den samme
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og måskedåb:
ikke du
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stand til at komme uden for dit
hjem, kan
telefonkæden måske være
en hjælp
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Dåb betyder at neddyppe
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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

det udvikler sig og kan handle og forstå sådan er dåben altså et udtryk for den kærlighed, der kommer
før onsdag
alt andet.
NYT! Middagsandagt
hver
Det
er
begyndelsen.
Vi har tidligere år holdt aftensang hver mandag aferpåallerede
ten i højsommeren,Slutningen
især med tanke
øens mangei
begyndelsen,
er det ogblevet
turister. Vilkårene
ændrer sig imidlertid,
deltasagt. faldende.
For døden
er givet
som
et
gerantallet har været
Mange
turister
komfolder
mer til Rønne livsvilkår,
i dagtimerne,før
menlivet
drager
tilbagesig
til
ud.pensionater
Vi lever til
påaften.
tilintetgørelsens
sommerhuse og
Derfor vil vivilkår.
i år i stedet
aftensang
indbyde
til
Men for
netop
i dåben
siges
en kort middagsandagt
i Skt.
Nicolai
Kirke hver
der noget om en
anden
slutning,
der
onsdagallerede
middag kl.er12.00
i juli og august. Første
gang
i begyndelsen.
Ligesom
dog onsdag
den 29. juni. Andagten,
somførste
går påved
tur
kærlighedens
lys var det
mellem præsterne,
bliver en
liturgisk
med
skabelsen,
sådan
er andagt
kærligheorgelspil, et par
salmer,
læsning,
og velsigdens
lys enogså
det bøn
første
ved
nelse. Den bliver
af
en
varighed
på
ca.
20
minutter,
menneskets begyndelse.
Så
svarende tilbegyndelsen
morgenandagterne
Domkirken.
ogsåier
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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Babysalmesang
Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder ved
holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til
babysalmesang synger vi salmer, børnesange, danser og laver fagter til. Der er intet krav om, at man
skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis at være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk .
Et nyt hold begynder tirsdag den 6. sept. Vi mødes
hver tirsdag til og med den 15. nov. Næste hold begynder midt i januar.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – gerne inden den 25. august.
Tlf. 56 95 00 85 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl.
... 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.
Sidste gang, der er SNYK, er mandag den 6. juni.
Vi tager på tur den 18. juni, og derefter holder vi
sommerferie til mandag den 22. august, hvor vi
ses igen.
Har du lyst til at være med, kan du bare komme
en mandag eller kontakte sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.: 56950085
Mail: karenbodil@sctnico.dk

KANTORIET
Af organist Kevin Dugan

Kirkens kantori har haft en travl sæson, bl.a. med
en opførelse af Frank Martins smukke, teknisk
krævende Messe for dobbelt kor i maj måned,
som var en stor og spændende udfordring. Messen, som nogle gange deles i 16 stemmer, er en af
de største korværker fra det tidlige 20. århundrede, men blev først og fremmest skrevet som liturgisk musik.
Der er planer om at gentage opførelsen senere i
år.
Den anden nyhed er, at kantoriet i september måned igen rejser til England, hvor det skal synge
Choral Evensong i Wells Cathedral, hvor jeg sang
som dreng for mange år siden. Domkirken er en
af Englands mindste, men den har en meget smuk
arkitektur. Jeg har skrevet en Magnificat og Nunc
Dimittis til begivenheden.
Kantoriet vil synge sammen med nogle engelske
sangere, men udgør korets kerne. Der bliver to
andre musikalske begivenheder, men også tid til
samvær og sightseeing.
Ud over dette kan Skt. Nicolai Kantori høres hver
søndag til højmessen, med et bredt udvalg af kirkemusik fra flere lande.
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Nu årets bedste tid er nær
Vor gamle kirkefader, Martin
Luther, holdt meget af foråret,
som han kaldte ”årets bedste tid”.
Mange af os har det nok
som ham. Måske kan vi
også regne sommeren med.
Men Luther havde også
en særlig forkærlighed for
sangen og musikken. Han
placerede den i rang lige efter teologien.
Luther opfattede forårstidens fuglesang som en tak
til Skaberen. Det fremgår af
en lille sang, der er oversat
til dansk:
Nu årets bedste tid er nær,
hvor fuglestemmers muntre hær
opfylder himmel, skov og vang
med jubeltoners glade klang.
Sangens sidste vers slutter sådan:
Lad denne sang da være med
at prise Gud i evighed.
Luthers tanke er, at ligesom
fuglene lovpriser Gud i sang,

således skal også menneskers
stemmer gøre det. Voksne som

børn. Derfor lagde Luther vægt
på sangens og musikkens plads
i både hjem, kirke og skole. Derfor er det også sådan i Folkekirken i dag, også i Rønne. Tanken
er ikke kun Luthers. Han har
den fra både det gamle og det
nye testamente.
Både Spirekor og Ungdoms
kor har i år allerede haft flere op-

gaver. Familiegudstjenesterne,
herunder Palmesøndag, som
TV2 Bornholm optog.
Ungdomskoret har, når
dette blad læses, nok
(sammen med kantoriet) indsunget en øvecd til det årlige salmesangsprojekt. Og der
skal synges 2. pinsedag
til den fælles pinsegudstjeneste i Almindingen.
Der påtænkes en gratis
kortur for hvert kor, fordi børnene yder en stor
frivillig indsats. Derfor
også herfra en stor tak
til både kormedlemmer
og forældre!
Nye medlemmer er stadig
meget velkomne! Det gælder
såvel Spirekoret som Børne- og
Ungdomskoret. Kontakt gerne
undertegnede for nærmere oplysninger eller se kirkens hjemmeside.
Venlig forårs- og sommerhilsen!
Poul Lykke Nielsen

Skt. Nicolai International Musiksommer 2011
klassisk musik – for bornholmere mindst lige så meget som for turister.
Kevin Dugan, organist

Kubin-kvartetten. Fredag den 8. juli

Sommerkoncerterne i år følger en lidt anden plan
end i tidligere år, men der bliver lige så meget musik
som før! Forskellen er, at orgelfestivalen og sommerkoncerterne slås sammen og er en blanding af orgelog kammermusik, der tilbydes sommeren igennem.
Disse instrumenter bliver repræsenteret: Strygekvartet, tværfløjte, trompeter, sang, klaver, bratsch og
blokfløjtekvartet samt orgel. Der er solister fra Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig, Polen, Canada
og England.
Der bliver også lagt vægt på nyere musik, og komponisterne John McLeod (Skotland) og Thomas Oehler (Tyskland) kommer til Bornholm til at høre deres
musik opført.
Så – et spændende sommerprogram for elskere af
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Fredag den 8. juli

Kubin-kvartetten
Dittersdorf, Duggan, Dvorak

Fredag den 15. juli

Winnie Bugge Frandsen, tværfløjte
& Kevin Duggan, orgel
Poulenc, McLeod – komponisten er tilstede

Tirsdag den 19. juli

Ketil Christensen & Lars Ole Schmidt, trompet
Preben Nørgaard Christensen, orgel
Telemann, Händel, Horowitz, Gardner

Fredag den 22. juli

Nigel Allcoat, orgel
Böhm, Allcoat
(improvisation over værker af Franz Liszt)

Onsdag den 27. juli

Kevin Duggan, orgel
Musik af Jéhan Alain (født i 1911)

Fredag den 29. juli

Hans Ole Thers, orgel
Händel, J.S. Bach, Liszt, Widor

Tirsdag den 2. august

Ursula Bambuch
& Stewart Kempster, sang
Kevin Duggan, orgel & klaver
Bl.a. Vierne, Poulenc, Alain, Langlais

Fredag den 5. august

Roger Sayer, orgel
Mozart, Vivaldi/Bach, Dupré, Duruflé,
Reger

Onsdag den 10. august

Amandine Savary, klaver
Debussy, Dutilleux, Thomas Oehler
– komponisten er tilstede

Hans Ole Thers

Nigel Allcoat

Fredag den 12. august

Philip Crozier, orgel
Bédard, J.S. Bach, Alain, Böhm, Duruflé

Tirsdag den 16. august

Semjon Kalinowsky, bratsch
& Kevin Duggan, orgel/klaver
Telemann, Eccles, Rheinberger, Bowen,
Casadesus, Marcello, Svendsen

Fredag den 19. august

Christian-Markus Raiser, orgel
Marchand, J.S. Bach, C.P.E. Bach, Alain,
Bossi, Grooven, Grieg

Fredag den 26. august

Klemesch-consort
Guido Klemesch, Dorothea Winter, Anja Hufnage & Katrin Sons,
blokfløjter
Palestrina, Isaac, J.S. Bach, Purcell, Pärt, Hirose

Søndag den 28. august

Choral Evensong med kirkens kantori
En gudstjeneste efter den engelske model. Gratis adgang.

Klemesch

Alle arrangementer begynder i Skt. Nicolai Kirke i Rønne kl. 20.00
Entré: kr. 75,- (børn i følge med voksne gratis adgang)
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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.

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6, tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabells Vej 12 A

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Velkommen til:

Juni
Tirsdag d. 7. kl. 17.00
JUNI
Fællesmøde med spisning.
07. kl. 19.30
Jørgen Bratkov taler
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Senioreftermiddag
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Knudsker

Evangelisk luthersk
Missionsforening
Tværstræde 3, Rønne
Formand P.O. Kjøller
Tlf. 56 95 96 80
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Søndag den 19.
Kredsudflugt
Se program i Rytterknægten
Søndag den 26. kl. 19.00
Jan Rasmussen
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Morten Riis Pedersen
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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
29. maj (5. s. e. påske)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30: Peter Hauge Madsen

JUNI
2. juni (Kristi himmelfartsdag)
10.00: Peter Hauge Madsen,
		 konfirmation
12.00: Peter Hauge Madsen,
		 konfirmation
5. juni
(6. s. e. påske, grundlovsdag)
10.30: Gotfred Larsen
		 (kirkekaffe)
14.00: Anders Carlsson
		 Derefter grundlovsmøde
		 i præstegårdshaven
JULI

12. juni (Pinsedag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg
13. juni (2. pinsedag)
10.30: Fællesgudstjeneste for
		 provstiet
		 i Kyllingemoderen
		 Prædikant: domprovst
		 Jens Arendt, Roskilde
19. juni (Trinitatis søndag)
10.30: Gotfred Larsen
14.00: Friluftsgudstjeneste på
		 Galløkken
26. juni (1. s. e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen,
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AUGUST

3. juli (2. s. e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Matilde Nordahl
		 Svendsen (kirkekaffe)

7. august (7. s. e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Matilde Nordahl
		 Svendsen (kirkekaffe)

10. juli (3. s. e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg

14. august (8. s. e. trin.)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30: Katrine Blinkenberg

17. juli (4. s. e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Katrine Blinkenberg
24. juli (5. s. e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen
31. juli (6. s. e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen

21. august (9. s. e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
28. august (10. s. e. trin.)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30:Peter Hauge Madsen

NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 33. Deadline: fredag den 22 juli.
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Man

30. maj

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Koncert med NylarsKoret

Søn

5. jun

14.00

Skt. Nicolai Kirke

Grundlovsmøde med Anders Carlsson

Man

6. jun

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK sidste møde

Tor

9. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, vi nyder vejret i haven

Man

13. jun

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste for provstiet

Tor

16. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, Ud i det blå

Lør

18. jun		

Sognegården Rønne Nord SNYK tager på sommerudflugt

Søn

19. jun

14.00

Galløkken

Friluftsgudstjeneste

Fre

8. jul

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Internationale Musiksommer starter

Man

22. aug 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tor

25. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Forårskoncert med NylarsKoret
NylarsKoret har i denne sæson arbejdet med et
blandet program, der er sammensat til vores deltagelse i en korfestival i Prag i pinsen. Kravet var,
at vi skulle møde med musik fra forskellige perioder og i forskellige stilarter. Det har været noget
af en udfordring sådan at springe frem og tilbage
i tid og stil, men også rigtig sjovt, så vi glæder os
til at præsentere følgende:
Tre små spanske renæssancesatser, tre superromantiske tyske sange af Mendelssohn-Bartholdy,
et udsnit af Castelnuovo-Tedescos Romancero Gitano fra 1950’erne med tekst af Garcia Lorca samt
fire ret nye kærlighedssonetter, med musik af Mi-

chael Bojesen og tekst af Pablo Neruda. Romancero Gitano er akkompagneret af en guitarist og til
kærlighedssonetterne stiller vi op med en trio
med guitar, bas og saxofon.
Naturligvis skal hverken det danske eller det tjekkiske publikum snydes for nogle danske sange, så
de kommer også med i programmet.
Koncerten finder sted mandag den 30. maj kl.
19.30 i Skt. Nicolai Kirke.
Entre 50 kr., børn op til 12 år kommer gratis ind.

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00.
Kystparken: Den anden tirsdag i måneden kl. 10.30.
Slottet: 25/5 kl. 11.00, 15/6 kl. 11.00, 29/6 kl. 11.00, 17/8 kl. 11.00.
Sygehuset: 25/5 kl. 16.30, 14/6 kl. 16.30, 7/7 kl. 16.30, 3/8 kl.16.30, 31/8 kl. 16.30 - stedet
er skiftevis på MKO og F1.

Kirsten Mortensen
NylarsKoret
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Eftertanker

Krondiamantbryllup

Den 31. maj, mens disse linjer
læses, kan Tove og Christian
Nielsen fejre, at de har været
gift i 65 år. Skt. Nicolai Nyt
har talt med parret i deres
hjem i Kystparken.

Hvordan mødte I hinanden?
Christian: Det begyndte med, at jeg som nyuddannet gartner gerne ville ud og opleve verden. Det var dejligt i Jyderup og omegn, som
du kan se – han peger på et stort maleri over
sofaen, der forestiller Skarresø – men jeg ville
gerne besøge andre lande. Det var dog svært
under krigen, og derfor blev det Bornholm,
hvor jeg fik arbejde hos Markman i Gudhjem.
Jeg ankom med damperen ”Karl”. Tove: Og jeg
arbejdede hos bager Christoffersen i Gudhjem.
Så dér mødtes vi. Men der skulle dog gå nogle
år, før vi blev gift, for på det tidspunkt var jeg
kun 16 år og Christian 21. Vi fik begge arbejde
på Sjælland i nogle år, men vendte så i 1946 tilbage til Bornholm, hvor vi blev viet i Østerlars
Kirke af pastor Nepper-Christensen. Vi var vist
et af hans første brudepar. Det var en dejlig
dag. Loen på gården blev ryddet, og der var
pyntet op med friske bøgegrene, og så spillede
mor ellers op til dans på sin harmonika. Det var
festligt. Pengene var jo små dengang, og mange
ting f.eks. kjolestof, var svære at fremskaffe. Så
jeg blev gift i en kort lyseblå kjole.
Hvor kom I til at bo?
Christian: I begyndelsen boede vi i Rosengade i Rønne, og senere blev det en lejlighed på
Zahrtmansvej, hvor vores datter også blev født
i 1950. I 1955 fik vi mulighed for at flytte ud
på Åvej, hvor der var blevet bygget nogle nye

boliger. Her kom vi så til at nyde tilværelsen,
indtil vi for syv år siden tog beslutning om at
sælge huset og flytte her til Kystparken. Tove:
Christian havde i midten af 50’erne fået arbejde som alt-mulig-mand på Rønne Theater
– det nuværende musikhus – og var dér i 35
år. Senere fik jeg også arbejde på billetkontoret
og var dér i 20 år. Det var godt at arbejde det
samme sted.
Hvad er hemmeligheden bag det at kunne holde
sammen i 65 år?
Christian: Man skal hjælpe hinanden. Begge
parter skal have villigheden til være der for
den anden. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle
have gjort uden Tove. Det er ikke, fordi jeg har
været den store kirkegænger. Det er mere Tove,
men derfor kan man jo godt takke Vor Herre i
det stille. Tove: Jeg er selv vokset op som plejebarn hos noget familie, så for mig var det
fantastisk, da Christian og jeg blev gift, og jeg
oplevede, at her hørte jeg til. Vi glæder os over
vores lille familie, vores datter og svigersøn, to
børnebørn og tre oldebørn. Det er fantastisk
dejligt at have en sådan familie, og børnene
sætter selvfølgelig ekstra skub i selskabet, når
vi er sammen. Så vi glæder os over hver dag, vi
har sammen og nyder tilværelsen, selvom helbredet skranter lidt. Og ikke mindst glæder vi
os til at fejre endnu en bryllupsdag.

