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Kirkens naboer:
Tvivlen, der flytter bjerge
sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Den gamle rebel Poul Henningsen sagde en-

gang, at ”det har altid været tvivlen, der flythavnen. Derfor udgår
Af Gotfred Larsen
tede bjerge”. Og det kan han da have ret i. Man
byens
to
ældste
kommer aldrig videre f.eks. i uddannelse eller
Kirken den er et gam- gader, Østergade og
i videnskab,
hvis man ikke
hele tiden betvivler
Adel-gade,
nu
melt
hus
ting.
Og
absolut
selvsikkerhed
har aldrig
da været
også
Den ældste byg- Storegade,
godt for
andre er
endSct.
farisæere.
ModetEller
til at stille
fra kirken.
man
ning
i byen
spørgsmål
til
vedtagne
selvfølgeligheder
har
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
altid
været
en
forudsætning
for,
at
meninger
få bygninger i byen, til kirken, for begge
og folk
flyttedele
på sig.
Det er
gælder
jo.det, der
som
er begyndte
mere endatca.
redder
os
fra
at
stivne
og
fra
at
falde
i
søvn. Det
200 år gamle, men
gælder
faktisk
også
kristentroen.
Den
sunde,
kirken, som er 650 år, Naboer
nødvendige
tvivl,
anfægtelsen,
er
ikke
en beer altså tre gange så Byens form og udvikklagelig
fejl
i
trosmekanismen.
Den
er
gammel som andre ling har altså troens
i høj
vilkår.huse.
Kun Og
farisæeren
anfægtes
Alle
ældre
så er grad
væretaldrig.
præget
af
Jesu
disciple
oplevede
tvivlen.
Ja,
Jesus
selv
addet ældste af kirken, kirken, og den ældste
varedeførste
den selvsikre.
tvivlen,
men
det
kapel, Det
delerafikke
byen
er kvarteendnu
ældre.
rerne omkring
kirskråsikkerheden
og selvglæden,
der er dødsDet er Javist,
der kun
ken.tror på en absolut
mærket.
den få
kristne
rester
af, men
har erMen
selv om klar
kirsandhed,
mendet
samtidig
han smertelig
ligget
samme
sted, ikke
på har
kengrebet
er detden.
ældste
hus
over, at
han endnu
Således
Kirkebakken
ligePaulus.
ved i Men
byen,desværre
så liggerglemden
f.eks. apostelen

mer mange, hvordan Paulus så fortsætter: Han
har endnu ikke grebet det, men han jager efter
det, om han virkelig kunne gribe det – for han
er grebet af Kristus! Han stiller sig altså ikke
tilfreds
medsom
tvivlen.
der,jager,
somstræber,
har hverløber
sin
ikke
isoleret
en øHan
for
livet,
for
at
fastholde
troen
på
Jesus
Kristus.
uden sammenhæng spændende historie
Den sunde
tvivl søgeratvished.
Sikkerhed er
fortælle.
med
omgivelserne.
ikke
mulig.
I
troens
verden
er
sikkerhed
ikke
Tværtimod er der et
mulig.
Derfor
vil
tvivlen
følges
med
troen
i et
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
kristent
menneskes
liv.
Men
alligevel
er
vished
kirken og byen.
Nærmest ved kirmulig!
somdatilstrækkelig
til,
DerforVished
vil vi
kens kor tryghed
ligger på
at
jeg
kan
hvile
–
og
tilstrækkelig
anfægtet
til,
også i det nye kirke- hjørnet af Kirkepladblad
fleste
gange
at jegdeikke
falder
i søvnsen
og dør.
har jeg
og ”Dette
Vimmelskafgive
plads
en side,
med
nummer
skrevet
til for
jer, der
tror påtet,
Guds
søns
navn, forpå
at
hvor
ser på
et stort
I skalvivide,
at Iog
harforevigtbegge
liv”. (1.gader,
Joh.5,13).

tæller lidt om kirkens
naboskab. Vi vil
begynde tæt ved kirken og efterhånden
arbejde os lidt længere ud, for der er
mange huse og ste-

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.
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Grundlovsmøde
med
Kære
Rønne Sogn

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven
Mit navn er Maria Dyrgart,
og jeg er så heldig, dan for mig. Sommetider har jeg fordybet mig
Af sognepræst Maria Dyrgart

og intenst
i studiet, men et par gange har
at jeg skal være præst
for sidste
jer, mens
Matilde
vi hen
i præsteSom
år vil
vi gårlænge
hvor der
invitere
til år gårdshaven,
jeg vendt blikket
helt andre veje, blandt andet
Nordahl Svendsen er gerne
på barsel.
Jeg er 29
og hvor men hver gang fandt jeg
præ- så er
til kaffebord
USA og Tanzania,
gammel og oprindeliggrundlovsmøde
fra Holbæk, en iprovinsholder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
tilbage til målet, nemlig teologistudiet og derby på Vestsjælland. borgstræde 11.
grundlovstalen.
fra tilerpræstegerningen.
Jeg er utrolig taknemmelig
har Der
god plads i
Vi har over,
væretatsåjeg
helvi håber,stund
rig- har jeg været præst hos
stiftets biskop,her haven,I så
skrivende
fået lov til at begyndedige,
min at
præstegerning
mange
lyst til
Norman
i en har
måned
ogathar derfor allerede mødt en
hos jer, og jeg glæderErik
mig meget
til Svendrigtigt at tig jer
sen, København, har være med.
af jer fra
komme i gang med arbejdet,
også til
tilfælde
af sognet,
dårligt men mangler uden tvivl at
lovet at men
komme
og at Idel
hilse
på
mange
endnu,
hvilket jeg ser frem til.
udforske Bornholm ogholde
densgrundlovstalen.
skønne natur. For vejr,
rykker vi ind
i
Og da grundlovsdag
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige
selvom jeg har boet i København
de sidste 10 Præstegårdsladen.
Sinikka
ogvarme
Gotfred
i år
er enderfor,
søndag,
vil vijeg
tak
for den
modtagelse, jeg får rundt om
år af mit liv, eller måske
netop
sætter
Larsen
begynde eftermiddai
sognet
og
også
en
særlig tak til alle de menutrolig stor pris på naturen
og
holder
af
at
tage
gen med en kort gudsnesker,
som
mødte
op
til min ordination i Skt.
på vandreture indimellem.
Min
vej
til
præstetjeneste i kirken klokNikolai
Kirke
den
18.
marts
og var med til at
gerningen var som enken
af de
gode
vandreture,
14.00 ved biskop- Billederne herunder er
fra sidste
pen.lader sig opsluge af
gøre
dagenårs
tilmøde
noget ganske særligt. Med den
hvor man ind imellem
med Ole Espersen .
gudstjenesten
velkomst jeg har fået og bliver ved med
omgivelserne
måske Efter
begiver
sig ud på en gode
mandagen,
første og
gang
at
møde,
går jeg fuld af forventning vores fortomvej
for
efterfølgende
atter
at
vende
blikket
den 5. september kloksatte
gode
samarbejde i møde.
mod
endemålet.
Tiden
på
teologistudiet
var
såken 19.00 til 21.30 og

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

for eftermiddagsholdets vedkommende om
fredagen
første gang d.
Personnyt
i Rønne Sogn
9. september fra klokken 14.15 til 16.45.
Men holdene er elastiske, d.v.s. selvom man
eksempelvis har meldt
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
mandag aften, ja så kan
man møde op om fredagen og vice versa, da
Ny gartnermedhjælper
“holdene”
følges ad
rentpå
stofmæssigt.
kirkegården.
Har du lyst til at delStigsåPedersen
er ansat
tage,
meld dig
til som gartnermedhjælper
på kirkegården fra 1. april. Stig kommer fra
undertegnede:
Østerlars, Fuglheim
hvor han bor sammen med sin famiAnne-Lise
lie. Vi og
glæder
os til samarbejdet og håber, han
sygehussognefalder
præst,
Tlf.godt
5691til.3732

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Barnetro

Af Gotfred
Larsen
En Af
nyprovst
ten- Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
I dåbsbefalingen,
Matt. 28,19f byder Jesus didergøre
er ”alle folkeslag til mine
sciplene oger,osatat
enkelte
disciple idet
I døber dem i Faderens og Sønkonfirmander,
som navn, og idet I lærer dem
nens og Helligåndens
ikke
blevaltdøbt
somjeg har befalet jer”. Derfor
at holde
det, som
børn,
men som
så skal til at oplære deres barn
formanes
dåbsforældre
døbes
konfiri den forud
kristnefor
tro.
Det vil sige at bede for og med
mationen.
år var
der
barnet og Ilære
det Fadervor.
Det vil også sige at
således
fortælle seks
barnetkonfirom den treenige Gud, og fortælmander,
deratblev
døbt
le barnet,
det er
døbt til at være Guds barn.
ved
en gøres
speciel
oggøre barnet fortrolig med
Det kan
ved at
meget
festlig
dåbs- fortællinger.
de enkleste
af Bibelens
gudstjeneste
Præsten Larslørdag
Tjalve skriver i sin katekismus,
den
5. med
marts.Gud og Os”: ”De første kristne var
”Det
En af de unge
dren- fået en ny fortælling. De
mennesker,
der havde
Varbegreber,
der noget
ge,
Mathias,
vi nogle
sat - nye
startede
ikkehar
med
som du
de
meget
stævne
sammen
med
havde fundet
ud af.
De tænkte
fortalte om
Jesus.”over
sin mor,
SådanDamaris
var det Lau,
for deinden
førstedagen?
kristne på Jesu
Ja, en
delbørnene.
gjorde jeg.
for
høre,sådan
hvordan
tid;at men
er de
det -også
med
Vi
Der børnene
var sommerfugle
oplevede
specielle
begynderden
ikke
med at lære
svære teo-i
maven,
men
en god
dåbsgudstjeneste,
og synd,
logiske begreber som
nåde
ogpå
frelse.
Vi
det gjorde
hvilke
tanker
de bibelhistorier.
gjorde måde,Visåbruger
fortæller
dem
måske
ikkeDem
noget.
Det
var
sig
efter. børnebibel.
enfør
let og
forståelig
er der
mange
til at gøre det til
- af.
Hvordan
I medBørnebiNyest eroplevede
Sigurd Barrets
særlig dag.
dåben
Mathias?
bel ogafhans
samtaler påenDVD
Og bagefter?
- med
Det var
en god
ople- -Den
dukken
Snapper.
Bagefter er det godt
velse.
Detbørnene
var så højtiholder
af, og -den
vide, at jeg er døbt.
deligt,
sam- atved
brugersiger
vi somdedåbsgave
Det er jeg glad for.
stemmende,
kirken her, ligesomog
de fleste
Mathias
Det - Hvorfor er det vigkirker påtilføjer:
øen.
tigt for dig?
var Etgodt,
vi bøn,
var faderritualatmed
Jo, for så er det som
mange
sammen om atog -måske
vor, bibelfortælling
om børn
man bedre ved,
skulle
døbesholder
i stedet
en let sang
de fleste
hvortryghed
man hører til.
for
at jeg
skulle
stådem
meget
af. Det
giver
alene
kirken.
Det - Hos
og kani blive
begyndelsen
til Gud?
ville
jeg nok
have - Ja, nemlig, bekræfter
en enkel
og ukompliceret
været
flov ved.
På Matihas, og Damaris
tro oglidt
et trygt
Gudsforhold.
forklarer, at de har talt
den
måde
Dether
er en
tro, blev
som det
passende
meget
mere en
festligt
og en del om det, og at
kan kaldes
barnetro.
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der ibrænder
så Holgør
Men er den noget værd
det langepå,
løb?
jeg nok.
der den til noget, når man
bliver voksen og livet bliver svært?
- Har du hørt noget
Hvert enkelt menneske
vel sin egen
erom har
kristendom
i hjemfaring om det.
met?
En barnetro, dvs. at være
bøn
- Ja, vokset
jeg har op
fåetmed
mange
og bibelhistorie, er ikkebibelhistorier,
en betingelse for
at
nå
især af
til en kristentro i voksen
alder.
Den
kan
nås
ad
mor. Men også morfar
mange kringlede veje. Men
for mange
mennehar betydet
meget
for
sker er barnetroen et godt
fundament
at
mig. Jeg har bygge
altid
videre på. Det kan skekunne
i godmærke,
undervisning
at troeni
skolen, ved minikonfirmander,
i
en
klub
og for
betød meget for ham.
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de flestes vedkommende i konfirmandunder- Var det svært for dig,
visningen.
at sige ja til
Nogle har mødt troenMathias,
og dens konsekvenser
trosbekendelsen?
–
for
en
i enMathias
form, så som
de reagerer
negativt på den. Men
Eller
var
det
godt
at
få
slags
kontrakt,
mange
har mødt man
fortællingen og troen på en så
lovbliver
til? en naturlig del
har
sluttet. For
sådan
selvfølgelig
måde,
at det
Det
fint at få lov
kan
man vel
også
af livet,
også
en godt
naturlig del var
at interessere
sig
til.
Der
er
ligesom
en
opfatte
dåbspagten?
mere for
og afgøre sig for. Det er især
påtræn- Ja,
detved
er etlivets
godtgrænsesituationer.
bil- stor tryghed i det, for
gende
så krigsområder
er det som om,bliver
man
lede.Inden
Men hvorfor
blev til
udsendelse
tror
lidt
mere
på
Gud.
Mathias
døbt sagen igennem, og ikke
soldaterså
sat ikke
til at tænke
- det
Harnødvendigt
konfirmandunsom spæd? få har fundet
at blidervisningen
hjulpet
- Det var nok et opgør
ve døbt, hvis de ikke var
det.
dig det
på vej?
med automatikken iMen
er også en af- Ja,som
det er
dåben. Det skulle være
gørelse,
er spændende
aktuel, når
at
høre
de
historier,
og
ægte og betyde noget.
man bliver forældre.
Hviljeg
har
jo
fået
meget
Det var vigtigt, at det
ken tro og holdning skal
at videre
vide omtil livet
skulle være Mathias´
manmere
række
børog
om
kristendom
og
frie vilje og eget valg
nene? Skal de bæres til dåhvad
trosbekendelsen
at blive døbt. Faktisk
ben? Betyder troen så meget,
betyder.
talte Mathias at
tidligt
den skal
være et fundament
om det. Han for
varbørnenes
ikke
tilværelse
præge
Og Damarisogtilføjer:
ret gammel, daden
hanopdragelse,
man
vil
give
For os betyder handspurgte hvorfor dem?
han linger
Så barnetroen
bliver
meget, mere det,
ikke var døbt. Det
en delend
af det
som
de arvegods,
store og fine
viser vel, at han tidligt
Og rakt
det er
vigtigt,
fortsatord.
bliver
videre
fra
har spekuleret en slægt
del til
at slægt
være ægte i sin

på det.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

adfærd.

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Tro og viden

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af sognepræst Katrine
nogle familiegudstjenester,
og Blinkenberg
vi
har haft en god hyggetur til Nexø
- Lad osSkatecenter.
få den stridsøkse
ikke nederlag. Hvorfor ikke? Hvorkristne
Foranbegravet!
os ligger
for går folk stadig i kirke? Jeg
flere familiegudstjenester, heriblandt
Ien1800-tallet
stod
kirken
over
for
en
kæmpe
udtror, det er fordi, videnskaspaghettigudstjeneste; men vi
På
besøg
i
Skatecentret
lige inden
efterårsferien.
fordring.
Videnskaben
afslørede,
at
jorden
var
ben nogle
gange
kommer
skal også henne i december ud at
over
6000
år
gammel.
Darwin
beviste,
at
mentil
kort.
Videnskaben
kan
og
kunne
synge
rent.
Det
er gratis at være med.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
nesket
havde
samme
stamfar
som
aberne,
og
at
kurere
mange
sygdomme
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl. 14.30 – 16.00.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
vi
har
tilpasset
os
en
grusom
verden,
hvor
den
–
men
ikke
forberede
menKontakt
korleder
Poul
Lykke
Nielsen
på 56 95
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at
svageste
blev
udryddet.
Mennesket
var
altså
nesket
på
dem.
Når
vi
væltes
34
95
eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart.
ikkeskal
somvære
sådan
skabt 9i Guds
billede.
af tab og død, findes håbet
og Poul
trøsten
Mvh.
Lykke Nielsen
Du
mellem
og 15 år,
kunne læse
Kirken kæmpede i 1800-tallet mod Marx, ikke i forskning. Når vi overstrømNietsche, Freud, Feuerbach. Og kirken synes mes af glæden ved at få et barn eller
også at kæmpe mod matematikken, biologien, ved kærligheden, Odd
kan vi Fellow
ikke rette Logens
takpsykologien, geologien og alle videnskabens nemmeligheden mod celledeling og inempiriske
konklusioner. For hvis Bibelens for- stinkter og artens overlevelse.
DE NI LÆSNINGER
tællinger
ikke
faktuelle
sandheder,
så kun-i den Som en veninde siger: ’Jeg håber, at livets
Som i tidligerevar
år skal
kirkens
kantori deltage
Gospelsangeren
ne
de
pludselig
ikke
bruges.
Kirkens
mænd
guddommelige
aspekt aldrig vil kunne holdes
stemningsfulde aftengudstjeneste søndageninfør jul.
Den består
Etta Cameron
sisterede
på skriftens
ufejlbarlige
sandhed ud
nede af fornuftens
betonbeklædning’.
af læsninger,
Christmas
Carols, fællessalmer
og orgelmusik,
og
i Sct. Nicolai Kirke
fra
videnskabens
præmisser
og
holdt
ikke
tro
De
religiøse
kræver
tegn, de filosofiske søfinder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den 3. december
og viden adskilt.
ger visdom, de fornuftige maner til forsigtigkl. 16.00.
Med oplysningstiden blev videnskabens ra- hed, men vi i kirken – vi prædiker Kristus som
JULEMATINÉER
Entre. Vi prædiker Guds
tionelle
nyematinéer
frelse, ogi selv
korsfæstet
og opstanden.
Man kanfølgeslutninger
glæder sig til i den
alt seks
år - korte
koncerter
det
mytologiske
–
Bibelens
poetiske
billeder
rige
på
jord
og
alle
menneskers frihed til at
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud
går til bl.a.
på
verden
og
det
menneskelige
væsen
blev
gøre
livet
større
for
hinanden
med næstekær18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
nu
læst
som
faktiske
begivenheder
og
logiske
lighed.
Vi
prædiker,
at
der
pga.
Kristus er et
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sandheder.
Tidligere
var
Skriften
blevet
læst
håb,
hvor
alt
håb
synes
ude.
Tåbeligt,
nytteløst
sådan ud:
nok som en sandhed, men ikke i samme kom- måske og sikkert forargende for den ordentpromisløse
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Når troen tager over

Samtale mellem Else-Mari Jørgensen og sognepræst Katrine Blinkenberg
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende
arrangementer
50 års fødselsdagsreception
Da jeg fylder et halvt hundrede år den 4. juni,
vil det glæde mig at se så mange som muligt af
jer til en reception i Præstegaardsladen søndag
den 3. juni efter højmessen, hvilket vil sige fra
ca. kl. 12.00–15.00.
Venlig hilsen sognepræst Peter Hauge Madsen

Hjælp din præst
med at skrive prædiken!
Kirken er din, og du inviteres til at sætte dit
præg.
Måske synes du, at gudstjenesten er en lukket fest uden relevans for dig? Eller kommer
du i kirken, men tænker, at salmer og prædikenen ikke rammer plet? Så er det nu, du kan
være med til at ændre tingenes tilstand!
Vi mødes ved fyraftenstid, ser på søndagens
tekst og så er det dig, der byder ind ud fra din
livserfaring. Sammen finder vi søndagens røde
tråd og taler om, hvad det her kommer os ved.
Mød nye mennesker, sæt dit præg på søndagens prædiken og salmer og snak med sognepræst Katrine Blinkenberg.
Vi mødes (som regel) første tirsdag i måneden fra 16.30 - 17.30 i sognegården i Rønne
Syd, Søndergårds Allé 1. Der er mulighed for at
købe vand, vin eller øl til en billig penge.
Vi er i 2. tekstrække – se evt. i salmebogen.
Tirsdag den 3. juli: 5. søndag efter Trinitatis:
Tekst: Jeremias kaldelse – Peters bekendelse
Tirsdag den 14. august: 11. søndag efter Trinitatis: Tekst: Vælg livet – Kvinden salver Jesus

Grundlovsmøde
Traditionen tro vil vi gerne igen i år invitere til
grundlovsmøde tirsdag den 5. juni i præstegårdshaven, Søborgstræde 11.
Vi får besøg af stiftets biskop, Peter Skov-

Jakobsen, som først vil prædike ved en kort
gudstjeneste i Skt. Nicolai Kirke kl. 14.00. Efter
gudstjenesten går vi hen i præstegårdshaven,
hvor der er kaffebord, og hvor Peter Skov-Jakobsen 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 Præstegaardsladen.
Sinikka og Gotfred Larsen.

Kirkeguider
Vores smukke kirke får om sommeren besøg
af mange turister. Dem vil vi gerne tage godt
imod ved igen i år i sommermånederne at lave
en vagtordning med frivillige, der på skift er
en slags guide. På hverdagene vil de være i kirken i åbningstiden kl. 10-16 og byde gæsterne
velkommen og måske fortælle lidt om kirken.

Kirkens Dagligstue
Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. 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.
7. juni: Sommerhygge
14. juni: Spisning kl.13.00 Grillen tændes…
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie og åbner igen den 23. aug.
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Skt. Nicolai - Nyt
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Friluftsgudstjeneste
Søndag den 17. 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 ved Mighty Sisters
fra Baptistkirken og prædiken af Filip Oehlenschläger fra Luthersk Missionsforening. 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.

Middagsandagt
i kirken hver onsdag
Som sidste sommer vil vi igen i denne sommer
indbyde såvel sognebørn som turister til en
kort liturgisk andagt i Skt. Nicolai Kirke hver
onsdag middag kl. 12.00 i juli og august. Første
gang er onsdag den 4. juli. Andagten, som går
på tur mellem præsterne, bliver en liturgisk andagt med orgelspil, et par salmer, en læsning,
bøn og velsignelse. Den bliver af en varighed
på ca. 20 minutter, inspireret af morgenandagterne i Domkirken.

Folkemøde i Allinge
I dagene 14.-17. juni afholdes igen i år et stort
folkemøde i Allinge. Alle politiske partier og et
væld af organisationer vil være repræsenteret
ved stande, debatter og andre arrangementer. I
år er kirken der også med adskillige stande og
tiltag som debatter, koncerter o.m.a.
Såvel Folkekirken som frikirker og kirkelige
organisationer vil være rigt repræsenteret.
Folkekirken vil være der med en stand, hvor
temaet er årets menighedsrådsvalg. Og fredag
aften den 15. juni kl. 20.00 vil der i det store
telt blive en debat, hvor bl.a. kirkeministeren,
Manu Sareen, vil deltage.

Skt. Nicolai - Nyt
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Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
ved biskoppen
Det er efterhånden blevet en god tradition, at
der indbydes til en fællesgudstjeneste for hele
provstiet, dvs. hele øen, 2. pinsedag. I år der
det den 28. maj, kl. 10.30.
Gudstjenesten bliver også i år i Kyllingemoderen, som jo ligger dejligt centralt i Almindingen midt på øen.
Næsten alle sogne på øen bakker op om dette fælles arrangement ved at aflyse gudstjenesten i kirken og i stedet henvise til fællesgudstjenesten, som i år bliver ved biskop Karsten
Nissen, Viborg. Der bliver ikke altergang, men
flere præster vil medvirke ved gudstjenesten,
ligesom byorkestret vil spille og Bel Canto koret samt et børnekor med børn fra flere sogne
vil synge.
Især hvis det er godt vejr, vil det være en god
ide, om man selv tager en termokande med kaffe og et rundstykke med, så gudstjenesten kan
slutte af med fælles, selv medbragt, kirkekaffe.
Vel mødt til alle.

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.

Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaAltid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995

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
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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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Skt. Nicolai International Musiksommer 2012
Fredag den 13. juli

Dorthe Zielke, trompet
Jolivet, Arban, Reger, J.S. Bach
& Søren Johannsen, orgel
(satser fra Matthæuspassion)
Tirsdag den 17. juli
Bjarke Mogensen, accordeon
”Rundt om Scarlatti” - Scarlatti,
		
Lohse
Fredag den 20. juli
Trio Gimelia
Haydn, Schmidt,
Katarina Roth, violin; Carla Kuotila, Mendelssohn
cello & Kati Erikka Arioski, klaver
Tirsdag den 24. juli
Stephen Marquiss, klaver
Haydn, Marquiss,
			 Mendelssohn, Schumann
Fredag den 27. juli
Christopher Wrench, orgel
Tirsdag den 31. juli
Colin Andrews, orgel
Bliss, Howells, J.S. Bach,
		
Bonnet, Patterson
Fredag den 3. august
Kiev Kammerkor
Tchaikovsky, Degtyarov,
		
Silvestrov
Tirsdag den 7. august
Christiane Klonz, klaver
J.S. Bach, Beethoven, Chopin
Fredag den 10. august Verena Steffen, tværfløjte &
Frescobaldi, Hummel, Mozart,
Olivier Eisenmann, orgel
Guilmant
Tirsdag den 14. august Serguei Azizian, violin &
Kevin Duggan, orgel
Fredag den 17. august Holmens Kirkes Vokalensemble,
Langgaard, Holten, La Cour,
under ledelse af Jakob Lorentzen
Lorentzen
Søndag den 19. august Choral Evensong med
Duruflé, Purcell, Smith,
Orgelkoncert:
Dyson, Litaize
Skt. Nicolai Kantori
og Kevin Duggan medvirker
Tirsdag den 21. august Winnie Frandsen, traversfløjte
J.S. Bach, Couperin, Telemann,
& Kevin Duggan, cembalo
Morten Ræhs
Fredag den 24. august Flemming Dresig, orgel
J.S. Bach, Vierne, Ives
Alle koncerter starter
kl. 20.00
Entré: kr. 75,- (børn
i følge med voksne
gratis adgang)
Choral Evensong er
en gudstjeneste med
gratis adgang
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

AFRICAN SANCTUS
onsdag den 6. juni kl. 19.30

Bornholmske Musikamatørers Kors forårskoncert består af dette spændende og meget anderledes korværk, skrevet for kor,
slagtøj, tape og solist.
I slutningen af 1960’erne var
den engelske komponist og forsker David Fanshawe på rejse i
Afrika. Han blev inspireret i en
højmesse i Jerusalem, hvor han
i baggrunden også hørte et islamisk kald til bøn. Fanshawe rejste rundt i forskellige afrikanske
lande og optog musik fra stammefolket, som modtog ham med
venlighed. Da han kom hjem,
komponerede han korværket

African Sanctus, som består af hans egen musik
sammensat med afrikanske sange og rytmer.
Resultatet er helt unikt, en blanding af mange musikalske genrer
i et varmhjertet værk, som prædiker tolerance og næstekærlighed
iblandt folk fra forskellige baggrunde i rammen af det kristne
messeritual.
Solisten bliver Belinda Evans,
som lavede koncert på Bornholm
for 10 år siden, og som har sunget
African Sanctus adskillige gange.
Hun kan også høres i en matinékoncert sammen med Kevin Duggan lørdag den 9. juni kl. 14.00.

Så det synger...
Af korleder Poul Lykke Nielsen
Nej, dette handler ikke om et TV-program,
men om kirkens børnekor. Vi har haft et godt
korstævne, og første halvårs opgaver er ved at
være løst. Indsyngningen af øve-cd´n til salmesangs-projektet i efteråret ”synger på sidste
vers”. Vi håber, at rigtig mange skoleklasser tilmelder sig, så projektets afrunding i november
bliver ”så det synger”!
For Spirekorets vedkommende afslutter vi
sæsonen mandag den 18. juni, mens Børne- og
Ung-domskoret må vente til overgangen mellem juni og juli. Der er nemlig landsstævne for
Folkekirkens Ungdoms Kor (FUK) i Aalborg.
Her er vi tilmeldt. Vi har ikke prøvet at deltage
i et sådant stævne før, men glæder os meget til
at være sammen med over 500 andre unge. I løbet af de fem dage skal vi øve, synge i en lokal
kirke og være med i den store afslutningskoncert på Nordkraft i byen. Enhver kan forestille
sig, at med så stort et kor, bliver i al fald af-

slutningen ”så det synger”! Vi er glade for, at
Rønne Menighedsråd har ydet et godt tilskud
til rejsen, så turen kunne realiseres - til glæde
og inspiration for sangerne, men også et lærerigt bidrag til det daglige arbejde – og dermed
til glæde for menigheden her på stedet!
Inden landsstævnet ligger den ø-dækkende
pinsegudstjeneste 2. pinsedag i Kyllingemoderen. Her medvirker Ungdomskoret sammen
med Svaneke Kirkes børnekor. Også det skulle
gerne bære prædikatet ”Så det synger!”
Nye sangere til begge kor skal være meget
velkomne! Øvetiderne kan læses her i bladet
samt på kirkens hjemmeside. På denne (www.
sctnico.dk) kan man også læse om korenes historie og arbejdsopgaver. Det er gratis at være
med, men til gengæld forpligter man sig også
til at deltage i øvelser og i arbejdsopgaver.
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Korene medvirker i familiegudstjenesterne, i enkelte koncerter og i særlige
arrangementer i og uden for kirkeligt
regi.
Nærmere oplysninger fås hos Poul
Lykke Nielsen. Ring, skriv eller mød
op. Alle ønskes en god sommer!

TELEFONKÆDER

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

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver mandag fra
16.15-17.00 i Præstegaardsladen.
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 14.45-16.15
i Præstegaardsladen.
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.

NYT FRA POSTKASSEN
Der er ingen, som er kommet med ideer eller
forslag i den forløbne periode.
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Husk det er i postkassen i forhallen ved nordre indgang, du kan lægge dine forslag eller
ideer.

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 12A
Formand Jens Christian Hansen
Tlf. 5695 1868.
Yderligere oplysninger: www.
lm-roenne.dk
Velkommen til:

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Evangelisk luthersk
Missionsforening
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331
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Jørgen Bloch på 5695 0934
eller på www.bornholm.im
og finde Rønne under lokalt
arbejde.

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

JULI

AUGUST

20.maj (6. søndag efter påske)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

1. juli (4. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

5. august (9. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Gotfred Larsen
		(Kirkekaffe)

27. maj (Pinsedag)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen
28. maj (2. pinsedag)
Fællesgudstjeneste i Almindingen

8. juli (5. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Karine Blinkenberg
15. juli (6. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen

JUNI
22. juli (7. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Katrine Blinkenberg

3. juni (Trinitatis søndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen
5. juni (Grundlovsdag)
14.00: Biskop Peter Skov-Jakobsen

12. august (10. s.e. trin.)
9.00: Jens Kaltoft
10.30: Maria Dyrgart
19. august (11. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
26. august (12. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen

29. juli (8. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen

10. juni (1. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg
17. juni (2. s.e. trin.)
10.30: Maria Dyrgart
14.00: Friluftsgudstjeneste på
		 Galløkken i regi af
		 Evangelisk Alliance
24. juni (3. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.00: Gotfred Larsen

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 2. 2012
Side 14

NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 33. Deadline: fredag den 20. juli.
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer
Tid

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

Dag

Dato

Sted	Emne:

Fre

18. maj		

Skt. Nicolai Kirke

Man

21. maj

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

23. maj

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

24. maj

13.00

Præstegaardsladen

Man

28. maj

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste v/biskop Karsten Nissen

Tir

5. jun

14.00

Skt. Nicolai Kirke

Grundlovsmøde v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Ons

6. jun

19.30

Skt. Nicolai Kirke

BMK forårskoncert

Tor

7. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue: Sommerhygge

Tir

12. jun

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

14. jun		

Allinge

Folkemødet indtil 17. juni

Tor

14. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue: Grillen tændes. Sidste møde

Søn

17. jun

14.00

Galløkken

Friluftsgudstjeneste

Tir

3. jul

16.30

Sognegården Rønne Syd

Prædikenskrivning

Ons

4. jul

12.00

Skt. Nicolai Kirke

Middagsandagt hver onsdag indtil 29. august

Fre

13. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai International Musiksommer starter

Tir

14. aug 16.30

Sognegården Rønne Syd

Prædikenskrivning

Korfestivalens fælleskoncert

Kirkens Dagligstue:
Sprogblomster v/Lillian Hjorth-Westh

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Hver mandag kl. 10.30.
Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00.
Slottet:
Kl. 11.00 på følgende onsdage: 20. juni, 18. juli og 15. august.
Hospitalet: Kl. 16.00 på følgende onsdage: 30. maj, 27. juni, 25. juli og 29. august.
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Eftertanker
Af Henriette Petersen

Det er besynderligt, som ens liv kan forme sig,
nogen kalder det skæbne andre tilfældigheder.
Allerede som helt ung, efter at have været med
skolen på Bornholm, tænkte jeg, at her kunne
jeg godt tænke mig at blive gammel, men at det
skulle blive til noget, havde jeg nok alligevel
ikke regnet med.
Beslutningen om at flytte til Bornholm kom
efter, at min datter og svigersøn flyttede til Olsker i 2010. Der er langt fra Herning og til Bornholm, så da jeg gik på efterløn august 2010, ja
så blev den tidligere drøm til virkelighed. Den
28. marts 2011 flyttede jeg til Rønne. Mange af
mine bekendte var meget skeptiske, andre synes det lød spændende. Min datter og svigersøn var dog noget betænkelige ved, at jeg ville
flytte herover, måske ikke lige det, at jeg ville
blive en belastning, men nok mere, om jeg ville
blive ensom. Men alt dette havde de ikke behøvet at bekymre sig om. Allerede før jeg flyttede
til Rønne, havde jeg besluttet mig for at ville
engagere mig i aktiviteter gennem kirken.
Gennem provstens hustru Sinikka Larsen fik
jeg kendskab til Kirkens Dagligstue, hvor der
er åbent hver torsdag. Jeg følte mig både godt
tilpas og meget velkommen lige fra starten.
Første gang jeg var i Kirkens Dagligstue fandt
jeg ud af, at der var noget der hed Mother Theresas strikkeklub. Jeg tænkte, at dette lige måtte
være noget for mig, at kunne hjælpe andre og

samtidig blive en del af et
fællesskab. Ligeledes her
blev jeg godt modtaget
og har siden set frem til
vores samvær hver mandag eftermiddag, hvor
vi strikker og syr tæpper
sammen, synger og hygger os med snak og en
kop kaffe.
Senere blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke
mig at være kirkeguide i Skt. Nicolai Kirke i
sommermånederne, det lød spændende, så det
sagde jeg ja til.
Tirsdag formiddag deltager jeg i “Det kreative værksted” på det Åbne Aktivitetscenter i
Rønne, også kaldet Lunden. Jeg har ligeledes
været så heldig, at jeg er kommet med i en bibelgruppe.
Som tilflytter må man selv gøre en indsats,
men alt i alt må jeg sige, at jeg er faldet godt til
i Rønne, Alle har været utroligt søde mod mig.
Ikke et eneste øjeblik har jeg fortrudt, at jeg er
flyttet til Bornholm. Selvfølgelig betyder det
også meget, at jeg har min datter og svigersøn
i nærheden.
Men der skal også lyde en stor tak til alle de,
som har været med til at byde mig velkommen,
uden den megen venlighed er det ikke sikkert,
at det var gået så godt.

Regler for ukendt gravsted
Af kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby

Ukendt gravsted på Rønne Kirkegård ligger
bag kapellet, og kaldes i daglig tale Højen, da
der på området er en stor høj med en rødbøg
på. Alle urner i dette område nedsættes uden
at de pårørende er med til det. Stedet er altså
kendt for kirkegårdspersonalet, men de pårørende ved blot, at det er sket i dette område.
Derfor er der også lavet et fælles område, hvor
man kan sætte blomster og lægge kranse, hvis
man har lyst til det. Derudover er der også flere
bænke, bl.a. i området med det store rosenbed,
hvor man kan sidde i fred og ro og mindes. På
selve højen er det ikke tilladt at lægge blomster og andet, især fordi græsset skal klippes

en gang om ugen fra forår til efterår. Derfor
skal blomster lægges på områderne med grus
ved birketræerne. For at gøre dette område lidt
mere attraktivt, vil det snart blive renoveret.
Skulle nogen alligevel lægge blomster andre
steder, vil de blive flyttet, da græsset skal slås,
og området skal fremstå pænt og ensartet.

