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Kirkens naboer:

Mæ, si’r det lille lam

Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Peter Hauge Madsen
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Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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Ulla Skou
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de og omtale
Korsanger: Gitte Kofod,
Kirkepladsen 20, 5695 3695.
Henriette Ry Nielsen
privat
5691
3839.
det som Hotel
roenne.sogn@km.dk
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5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3811 1618
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johnny.winther.holbech@brk.dk
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Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk
Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

personerne på

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

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

Grundlovsmøde med
Kirkehøjskole:

biskop
Norman Svendsen
Søren
Kierkegaard
i præstegårdshaven

Af sognepræst Henriette Ry Nielsen
Som sidste år vil vi

går vi hen i præste-

Søren Kierkegaard er den
største
danske teolog
gerne
invitere
til gårdshaven, hvor der
præog filosof vort land hargrundlovsmøde
frembragt. Meni for
rig- så er kaffebord og hvor
holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
tig mange af os, kan hans
bøger/forfatterskab
grundlovstalen.
borgstræde 11.
være svært at læse og forstå.
Der er god plads i
Vi har været så helSåledes burde det ikke
være!
dige,
at stiftets biskop, haven, så vi håber, rigFor Søren Kierkegaard
stadig lige
så ak- tig mange har lyst til at
Erik erNorman
Svendsen, København, har være med.
tuel, som for 200 år siden!
lovet
at komme200ogårs I tilfælde af dårligt
I anledning af Søren
Kierkegaards
vejr, rykker vi ind i
holde grundlovstalen.
fødselsdag i 2013 udgav Og
Joakim
Garff og Poul Præstegårdsladen.
da grundlovsdag
Götke en lille bog medi titlen:
Min
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kærlighemandagen,
første
gang
den, selvet
og ytringen.
Til hvert tema er der et
den 5. september klokudvalg på 3-5 sider af Kierkegaard-tekster, som Vi mødes tre torsdage i træk:
ken 19.00 til 21.30 og
er let tilgængelige og kan læses uden særlige Torsdag den 10. juli,
for eftermiddagsholforudsætninger. De fem tekstudvalg er hver hvor vi læser afsnittet om samtiden.
dets vedkommende om
især rammet ind af dels nogle bemærkninger Torsdag den 17. juli,
fredagen
første gang d.
teksten fra
og kloktiden, dels nogle refleksioner/ hvor vi læser afsnittet om troen.
9. til
september
Torsdag den 24. juli,
kentanker,
14.15dertillægger
16.45.op til en videre drøftelse af
hvor vi læser afsnittet om kærligheden.
de holdene
pågældende
tekster i relation til vor nutid.
Men
er elastiSå kunne
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tænke dig, at få indblik i Søren
ske, d.v.s.
selvom
Præstegaardsladen.
Kierkegaards
og i nogle af de tan- Sted:
eksempelvis
har forfatterskab
meldt
Tidspunkt:
kl.19-20:30
han gjorde sig?
sigker,
til aftenholdet,
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digop
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ikke Så
kanmeld
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somja Søren
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så kan Kierkegaard har sagt det: Det koster 80 kr. at deltage (bogens pris).
¨Atmøde
vove op
er at
man
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fre-fodfæste en kort stund. Ikke Tilmelding skal ske hos sognepræst
Henriette Ry Nielsen på telefonnr. 2912 7274
at vove
er atversa,
tabe da
sig selv¨.
dagen
og vice
Det eneste
der ad
kræves er, at du er indstillet eller mail: hern@km.dk
“holdene”
følges
at have læst 3-5 små sider til hver gang og
rentpå,
stofmæssigt.
Tilmelding senest: Søndag den 29. juni.
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Alter og prædikestol

Af Gotfred
Larsen
En Af
nyprovst
ten- Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
er, at der er
For hundrede år siden var Rønne by vokset så
enkelte
meget, at Skt. Nicolai Kirke var blevet for lille.
konfirmander,
som
Også selv om den undervejs var blevet forsyikke blev døbt som
nes med pulpiturer, hvortil især børn og tjebørn, men som så skal
nestefolk blev henvist. Da kirken tilmed var
døbes forud for konfiri en dårlig forfatning, blev den næsten helt
mationen. I år var der
raget ned og genopbygget så nær den gamle
således seks konfirstil som muligt, men med større mål og med
mander, der blev døbt
en tilbygget søndre korsarm. Den nuværenved en speciel og
de kirke blev indviet for 96 år siden, 26.maj
meget festlig dåbs1918.
gudstjeneste lørdag
den 5. marts.
Inventar på museum
En af de unge drenVed ombygningen blev det meste at den
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du
gamle kirkes inventar som alter og prædistævne sammen med tænkte meget over
kestol givet til museet, for det var i miserasin mor, Damaris Lau, inden dagen?
bel stand og passede ikke til den nye, lyse
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg.
kirke. Tre låger fra en tidligere skriftestol er
oplevede den specielle Der var sommerfugle i
ophængt i Præstegårdsladen. Den gotlanddåbsgudstjeneste, og maven, men på en god
ske kalkstensdøbefont fra 1350 blev dog
hvilke tanker de gjorde måde, så det gjorde
genbrugt.
ikke noget. Det var
sig før og efter.
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
Chr. Koefoed.
en særlig dag.
dåben af Mathias?
Til den nye kirke skulle så designes og frem- Det var en god ople- - Og bagefter?
stilles nyt inventar.
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
I byen var der en meget dygtig og anerdeligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
kendt billedskærer, Christian Koefoed 1882stemmende,
og Det er jeg glad for.
1950. Han boede i Nørregade 18, Rønne, og
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vighavde værksted i baghuset ud til Møllegade,
var godt, at vi var tigt for dig?
der, hvor den russiske bjørn står på sin piemange sammen om at - Jo, for så er det som
destal.
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
Fordøren til Nørregade 18 er et imponefor at jeg skulle stå hvor man hører til.
rende træskærerarbejde af Chr. Koefoed, som
alene i kirken. Det - Hos Gud?
er fredet, og som på en måde binder kirken
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
og byen lidt sammen.
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
Chr. Koefoed fik til opgave af skære udden her måde blev det forklarer, at de har talt
smykningen i det store alterskab, i altermeget mere festligt og en del om det, og at
bordet og på prædikestolen, alt sammen af
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
egetræ. Alter og prædikestol er forsynet med
- Har
duerhørt
noget
inskriptioner af skriftsteder,
som
omtalt
anom kristendom i hjemdetsteds i bladet.
met?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
mor. Men også morfar
har betydet meget for
mig. Jeg har altid
kunne mærke, at troen
betød meget for ham.
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for Mathias som en
slags kontrakt, man
har sluttet. For sådan
kan man vel også godt
opfatte dåbspagten?
- Ja, det er et godt billede. Men hvorfor blev
Mathias så ikke døbt
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
på det.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

- Var det svært for dig,
Mathias, at sige ja til
trosbekendelsen? –
Eller var det godt at få
lov til?
- Det var fint at få lov
til. Der er ligesom en
stor tryghed i det, for
så er det som om, man
tror lidt mere på Gud.
- 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?
Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE
DE NI LÆSNINGER

Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.

JULEMATINÉER

Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sådan ud:

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT
Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
Entre.
Overskud går til bl.a.
Juleaften i Sagahuset.

Julekoncert

Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
Altret
Prædikestolen
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver
og orgel
onsdag den 13. december
Alterskabet,
blev udformet
at rumme
er 19.30
udskåret skiftstedet: ”Jeg
Torsdag den som
21. december:
PoultilLykke
Nielsen På prædikestolen kl.
det tidligere alterbillede af og
Carl
Bloch,
kan
er
den
gode
hyrde,
den
gode hyrde sætter sit
Kevin Duggan, orgel
med Kurt Ravn,
virke
en
smule
bastant,
især
når
skabet
langliv
til
for
fårene”,
Johs.10,11,
og på fyldningerFredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor
sopran Signe Asmussen,
fredag
er
lukket
og
næsten
fremtræder
som
et
ne
giver
ornamentikken
mindelser
om GrundtLørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel
Carl Ulrik Munk-Andersen
toraskab i en jødisk synagoge. Men når skabet vigs linjer i pinsesalmen nr. 291, v.5: ”Livstræet
på klaver og orgel,
er
åbent, står det som en smuk ramme om Sv. skyder af korsets rod”. De andre fyldninger sy2007
Birgitte Lindum på obo og
Havsteen
fra 1990
af Jenes at–afbillede
Der bliverMikkelsens
nok en del alterbillede
lørdagsmatinéer
i løbet
af foråret
kig på lydbølger, sikkert med tanke på
Mikael Frank Møller på
sus,
der stiller
på mere
søen. oplysning. Planer er
orglets
plakaterne
og istormen
avisen for
også musik
i gang og salmesangen i gudtjenesten.
trompet.
er udskåret et lam
Under lydhimlen
er udskåret en due som
forPå
enalterbordets
spændende forstykke
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt
som
et
billede
på
Kristus
som
Guds
lam.
billede
på
Helligånden.
endnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan
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Den gode hyrde
Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velAf sognepræst Ulla Skou
komne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen
tilmig
et nyt
kirkeblad.
Det i Rønne
Det kniber for
at finde
vej. Særligt
af dem som selv er blevet døbt
erbys
med
glæde
at
vi
nu
kan
præsensmå, krogede gader.
eller har fået et barn døbt i Sct.
tereJeg
enkan
ny finde
udgave
af
Sct.
Nicolai
kirken og torvet og Snelle
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
kvartalsblad.
markcenteret. Det er det.
bindelse.
Vi
håber
det
vil
blive
modtaget
godt
og
Bornholmere trækker på smilebåndet, når
brugt
flittigt.
forfor
dette
er
jeg kører
rundtTemaet
med GPS
at nånummer
frem til mit
Børn vokser og med dem også antallet af
”dåb”,
og
handler
derfor
på
en
måde
også
mål.
tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
om Men
at være
kir- børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
det velkommen.
er min trøst, Velkommen
at forfatteren iHans
ken.
Dåben
er
indgangen
til
kirken,
til
det
Henrik Møller, i bogen ”Burgundia”, skriver,
at i sommerferien tilbyder de kirkelige forkristne
fællesskab.
Derfor
stod
i
gammel
om natten er det som om gaderne i Rønne byt- eninger mange forskellige lejroplevelser.
tid
indgangsdøren
kir- Læs mere om det i bladet
ter døbefonten
plads. Derforved
er man
til sidst gansketilforvirken.
Hvert
år
byder
vi
i
Sct.
Nicolai
kirke
ret og aldeles faret vild.
Ikke alle steder i verden har børn og
velkommen
til ca.100
unge
og voksne
Større trøst
er det, børn,
at læse
skriftstedet
på unge det lige godt. Derfor er det også værd
der
lader sig i døbe.
Johannes
prædikestolen
Skt. Nicolai:
”Jeg erJohansen
den gode at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsskrev
i
2001
i
en
salme
således:
hyrde”.
projekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
kommer
Det ”Vi
er Jesus,
dertil
er din
denkirke,
godeGud,
hyrde. Det er HIV-smittede børn i Tanzania.
og finder
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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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?
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9. juni kl. 10.30, inviterer til en fælles gudstjeneste
livsvilkår,
før
livet
folder
for hele provstiet, dvs. hele øen, i Almindingen. 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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Gudstjenesten holdes i
Kyllingemoderen, som ligger
smukt og centralt midt på øen.
Som tidligere år vil næsten
alle sogne deltage i dette fælles arrangement ved at aflyse
gudstjenesten i kirken og i stedet henvise til fællesgudstjenesten, som i år bliver ved stiftets
tidligere biskop Erik Norman

Svendsen
Der bliver ikke altergang, men flere præster vil
medvirke ved gudstjenesten, ligesom byorkestret vil
spille, kirkekoret fra Ibsker-Svaneke under ledelse af
Jelena Heiberg, 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

Grundlovsmøde

Vi vil gerne igen i år invitere
til grundlovsmøde onsdag den
5. juni i præstegårdshaven, Søborgstræde 11.
I år får vi besøg af EU-parlamentariker Margrethe Auken,
som foruden at være politiker
også er præst ved Frederiksberg Kirke.
Vi vil begynde eftermiddagen med en kort gudstjeneste i kirken kl.14.00, hvor Margrethe Auken
prædiker.
Efter gudstjenesten går vi hen i præstegårdshaven, hvor der er kaffebord, og hvor Margrethe
Auken vil holde grundlovstalen.
Margrethe Auken vil ud fra sine erfaringer som
politiker tale om kirkens og kristendommens muligheder og udfordringer i det fremtidige Europa. Der
er næppe andre, der har den problematik så tæt på
kroppen, som netop hun har fra sit engagement og
arbejde i EU-parlamentet.
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

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. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.
29/5: 	Kristi Himmelfartsdag – Kirkens Dagligstue
er lukket.
5/6: 	Vi deltager i Grundlovsmødet i kirken og i
Præstegaardsladen.
12/6: 	Sommerhygge med Ulla Skou
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie og
åbner igen den 28. aug.
På gensyn i Kirkens Dagligstue

Kirkeguider

Om sommeren kommer der vældig mange turister
for at besøge kirken. Derfor vil vi i sommermånederne, igen i år, 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.

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 ingen 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 2. sept. 2014. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 11. nov.. Næste
hold begynder 6. jan. 2015.
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – så vidt muligt inden den 20. aug..
Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Skt. Nicolai - Nyt
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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 inden sommerferien
er mandag den 16. juni.
Efter sommerferien kan mødetidspunktet for
SNYK blive ændret. De børn, der går i SNYK
vil få besked derom. Er du ny og vil gerne være
med, kan du kontakte sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.: 5695 0085 Mail: karenbodil@
sctnico.dk

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 4 år
sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
•	Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter,
danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
bibelen. Vi hører musik.
•	Der er småbørnssang den 2. tirsdag i hver måned
kl.16.00. Sidste gang inden sommerferien er tirsdag den 10. juni.
•	Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres lidt frugt og vand.
•	Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne.
• Det er gratis at være med.
•	Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
•	Tilmelding senest dagen før til sognemedhjælper
Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085,
mail: karenbodil@sctnico.dk .
•	Vi begynder igen efter sommerferien til september. Tidspunkt vil stå i det næste kirkeblad der
udkommer sidst i august.

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 56952185 eller
mail: ole.hans@live.dk

Rønne Teenklub.

Teenklub er for dig, der går i 6. til ca. 17. år
Teenklubben foregår som regel onsdag aften
kl.19.00 til 21.00.
En gang imellem er der teen-træf, hvor vi mødes
med teenagere andre steder fra øen. Det kan være en
anden aften end onsdag. Derudover tager vi på lejr
et par gange om året.
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtmannsvej
42 (Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården Rønne Nord på Åvej 2.
Der er teenklub til og med onsdag den 18. juni
inden sommerferien. Efter sommerferien regner vi
med at begynde igen onsdag den 20. aug.
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til:
Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

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
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Skt. Nicolai kantori
Af organist Kevin Duggan

Forårets store projekt var opførelsen af J.S.
Bachs fantastiske og bevægende Johannespassion, hvor det udvidede kantori sang sammen
med professionelle solister og barokorkesteret
”Dei Gratia”, ledet af bornholmskfødte AnneMarie Christensen. En velbesøgt og uforglemmelig oplevelse!
Efter sommerferien synger koret min ”Irish
Trilogy” sammen med en del engelske sangere –
tre stykker bygget over digte fra middelalderen.

Vi har altid brug for nye sangere! Gerne, hvis
du er på gymnasiastalder, men andre aldersgrupper er også velkomne – især mænd! Vi er
en venlig gruppe, som synger et meget varieret
og spændende repertoire! Hvis du skulle være
interesseret i at synge med os, da kontakt mig
gerne for at arrangere en samtale.
Brug enten min mail: organist.sctnico@
gmail.com eller telefon: 5695 3495.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Sang Maraton i Præstegaardsladen

Kom og vær med til at synge og skabe en hyggelige stemning, det er altid rart at synge sammen.

På årets længste dag, lørdag den 21. juni
holder vi SANGMARATON i Præstegaardsladen, Rønne.
•
•
•
•
•

Fællessang efter Højskolesangbogen (udgave 17)
Vi synger fra kl. 10 til kl 22, man kan komme og gå, som man vil.
Nyt afsnit i sangbogen, ny pianist og fortæller /forsanger hver time.
Vi synger ude i gården, da vi forventer godt vejr.
Mulighed for at købe sandwich og aftensmad. (gratis kaffe, brød kan købes)
Tid
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.15
18.15 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Afsnit i Højskoledsangbogen
Morgensange og salmer
Salmer fortsat
Frokost (kan købes)
Sprog og ånd
Danmark
Norden
Årstiderne
Spisning (kan købes)
Historien
Historie og bibelhistorie
Folkeliv
Folkeliv og aftensange

Sangnumre mulige
1 - 53
54 – 114
115 – 150
151 – 198
199 – 298
299 – 362
363 – 411
412 – 457
458 – 517
518 - 572

Se timeprogrammet på hjemmesiden: sctnico.dk
Arrangør: Rønne Menighedsråd og Sct. Nicolai Genbrug.
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Sang Maraton 2013

Sommerpause
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Sommertid betyder for mange ferietid. Der
kommer en pause i arbejdet, et tidsrum, hvor
man gør ophold fra sit arbejde for at hvile kortere eller længere. Livet stopper dog ikke, men
går videre under pausen – hvad enten man hviler sig eller laver noget andet. Alligevel er pausen nødvendig – for både krop og sjæl. Mennesket har brug for pauser – fysisk og mentalt.
Derfor er den nye lukke-lov et angreb på mennesket, når hviledagen lige så stille afskaffes. Ligeså den musik, som mobil-selskaberne
tilbyder – millionvis af tilbud, som kan ”køre
uafbrudt” døgnet rundt.
Det er vigtigt at lære korsangerne, at der
skal være pauser i sangen og musikken – ligesom der skal være i livet. Og det er vigtigt,
at pauserne er med! En af vore store danske
komponister, Carl Nielsen, har sagt, at ”pauserne er lige så vigtige som noderne. Pausen er
ikke en afbrydelse, men en underforstået del af
den musikalske strøm. Musikken forsvinder et
øjeblik, men fortsætter sin lydløse bevægelse
under pausen”. Pausen i den lydlige del giver
mulighed for at trække vejret; men den er også
med til at skabe ro, orden og overblik over forløbet.
Både Spirekor og Ungdomskor holder sommerpause. Begge kor følger skoleferien – fra
den 28.6. til og med den 10.8. Spirekoret tager

fat igen mandag, den 11.8. kl. 15.30. Der er sikkert ingen i den aldersgruppe, som har længere
skoledag under den kommende skolereform.
Ellers må tidspunktet drøftes med forældrene.
Bemærk, at Spirekorets øvedag flytter tilbage
fra fredag til mandag!
For Ungdomskorets vedkommende fastholdes tirsdag som øvedag, første gang 12.8. Men
vi må se, hvordan skemaerne kommer til at se
ud. Måske skal øvelsen flyttes hen til kl. 16 (?).
Det vil nok kunne fremgå af næste kirkeblad,
ligesom det bliver bekendtgjort på kirkens
hjemmeside og korets Facebookside.
Jeg håber meget, at sangernes pause kun
bliver en feriepause, og at musikken fortsætter
sin lydløse bevægelse ferien igennem, så flest
mulige sangere fortsætter lydligt efter ferien –
og at om muligt nye og flere kommer til! Der
er mulighed for, at de ældste i Spirekoret kan
rykke op i Ungdomskoret. Tak til sangerne og
forældrene for et godt første halvår!

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
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.
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Skt. Nicolai Internationale Musiksommer

Der bliver en række spændende koncerter med musikere fra Danmark, Polen, Tyskland, England,
Italien og Frankrig!
Entré er kr.75,- børn ifølge med voksne gratis adgang. Alle koncerter begynder kl. 20.00
Fredag d. 11. juli

High Five Brass (Szczecin)

Praetorius, J.S. Bach, Morricone

Fredag d. 18. juli

Christiane Klonz, klaver

Mozart, Beethoven, Schumann

Søndag d. 20. juli

Ketil Christensen &
Lars Ole Schmidt, trompet
Preben Nørgaard Sørensen, orgel

Händel. Bourgeois, Koppel

Fredag d. 25. juli

Flemming Dresig, orgel

Sark, Moe, Nielsen

Fredag d. 1. august

Marco lo Muscio, orgel

Torres, Wakeman, Muscio

Tirsdag d. 5. august

Pascale Melis, orgel

Vierne, Dupré, Hakim
Chronoschromos
Ruth Wiesenfeld, Juste Jannlyte

Fredag d. 8. august
Phønix-koret (Berlin)
		
Tirsdag d. 12. august

Ursula Bambuch, sang
Kevin Duggan, klaver

Brahms, Richard Strauss

Fredag d. 15. august

Winnie Frandsen, traversfløjte
Søren Gleerup Hansen, cembalo

C.P.E. Bach, Zinck, Telemann

Tirsdag d. 19. august

Cathrine & Helen Saunders,
tværfløjte & klarinet
Kevin Duggan, klaver
		
Fredag d. 22.august
Kevin Duggan. Orgel
Søndag d. 31. august

Nordic Voices
Slutning af weekend korworkshop
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Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel

Poulenc, Reinecke, Saunders,
Duggan: The Arch (uropførelse)
Franck, Eben, Stravinsky
An Irish Trilogy
Kevin Duggan

KIRKELIGE FORENINGER
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Formand:
Knud Erik Juhl
Tlf.: 5695 5793

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 56 96 33 31

JUNI
05. 19.30
10. 19.30
14. 14.30

JUNI
Tirsdag den 3. kl. 17.00
Fællesmøde med Jens Kaltoft,
med fællesspisning og lovsang

JUNI 2014
Lørdag, den 7.
ELSB arrangement
Særskilt program – se Rytterknægten
Tirsdag, den 17. kl. 18.00
Undervisning v/Jens Jørn
Rasmussen
Sang v/Jesper Holm Nielsen

INDRE MISSION:
Zahrtmannsvej 42
Missionær:

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet
Jens Kaltoft
Bibelkreds
Seniormøde
v. Peter Aage Bak
Finn Kappelgaard

HUSMODERKLUBBEN
samles
Onsdag dende
28. maj
kl. 14.30her.
”Turen går til
Armenien 2”
Nogle
gange
v/Svend E. Schou
sammen
og
Onsdag den 25. juni kl. 14.30
andre
gange
”Ud i det blå”
Afgang fra Præstegaardsladen.
hver for sig.
Pris kr. 145 for kaffe og bustur
Nogle
gange
Tilmelding til
en i komiteen
sen- i
lytten til unest den 23. juni

dervisningen

KFUM og KFUK
Lørdag den 7. kl. 14.00
om hvem Jepå Bornholm
Evangelisk Luthersk Samråd
Østergade 59,
3700 er,
Rønneandre
stævne i Rønne Idrætshal
JULI
sus
Af Jørgen
Bloch
tlf. 5699 0822
Mandag den 9. kl. 14.00
04. – 12.
Bibelcamping
på
gange
rundt
LUMI-stævne i Aakirkeby. Det
Bethesda
Formand om i private
norske kor ”Lovsangsbrødrene” Søndag, den 22. kl. 16.00
Møde hver aften kl. 19.30
I Indre Missions
Kristoffersen,
Møde v/Peder Østergaard Jensen Dorte Andreas
medvirker
hjem
til studie
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
Rønnekoret medvirker
Søndag den 15. kl. 19.00
AUGUST
Hus på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekwww.bornholm-kfum-kfuk.dk
med generalsekretær Jens Søndag, den 29. kl. 19.30
09. 14.30 Seniormøde
mannsvej Møde
42
er det lyden Møde
af lidt
større
v/Knud
Henningster.
HansenEt af de nyere og meget
Ole Christensen
v. Peter Krak
lever i Segen
en Mandag
aktiv denbørn
23. kl.der
18.00 spreder sig i lokaler- spændende tiltag er Mat10. 14.00 Sommermøde
TEENKLUBBEN:
Skt. Hans arrangement hos Gerd JULI 2014
Jakob Houler
taler sogneardel af
ne.
Nu
er det børneklubben
Vi begynder
for unge mellem
13 og 17 år. kl.
Medbring selv kaffe & Jørgen Hansen, Kanegårdsvej Søndag, den 6. kl. 19.30 thæusaftner.
bejdet
i
Sct.
Mødehuset. Her 18 med at spise sammen, og
23 A, RønneSpiren der fylder
og brød
Nikolai
Hver
torsdag
Fredag, den
11. juli til klokken
Søndag dener
29. lederne
kl. 19.00
14. 19.00 kirke.
Jens Borg Spliid
de eneste
voksne.
19.30
eraften
der et oplæg
kl. 19.00 - 21.00
Søndag, den 20. juli
Møde
med Åge Madsen
20.Arbejdet
19.30 Peter er
Hauge
Madsen på
baseret
friDe
fortæller
spændende
påi 20 –Begynder
25 min.
et aug.
aktuelt
igenom
den 21.
Bibelcamping på Bækkely
Seniorkoret
villig arbejdskraft,
og dækker
bibelfortællinger
og skaber emne.
Snogebæk
JULI
medvirker
hele
aldersspektret.
PåTirsdag
bag-denengageret
Kontakt: Pia Lykke Schäfer
Særskilt
program
8. kl. 18.00
26. 19.30
Bibelkreds
aktivitet
for
børneHerefter
er der mulighed
mobil: 2341 3720
Tirsdag, den 29. juli kl. 18.00
Grillaften
grund af Jesu og apostlenes
ne
i
halvanden
time.
for
at
drøfte
emnet i grupper.
Grill aften
Tirsdag den 22. kl. 18.00
ord
om,
at Jesus er den eneste
Grillaften
FASTE
ARRANGEMENTER
Når klokken bliver 19 ons- Samtalen er et meget vigtigt
AUGUST 2014
Børneklub
der
formår at bringe os i le- dag, er det cyklerne
der fyl- element denne aften, og den
Søndag, den 3. kl. 19.30
AUGUST
onsdag kl. 16.00-17.30
vende
fællesskab
med
Gud,
plejer også at være livlig. Det
Møde
Tirsdag dender
5. kl.op
17.00på parkeringspladsen,
Teenklub
og
at kl.han
den eneste
der for
Søndag,
den 17. august er ikke en forudsætning at du
Fællesmøde
med spisning
og
onsdag
19.00er
– 21.00
nu samles
teenagerne.
lovsang
Ungdomsmøde
kan
give os evigt liv, er
det MusikanlæggetUdflugt
bliver ofte
Søndag, den 24. kl. 19.30ved en hel masse om kristenSøndag den 10. kl. 10.30
tirsdag kl. 19.30
vores
mål
at
skabe
de
bedste
tændt, og godt
Mødeer det, at dommen for at deltage, men
Kredsudflugt
Seniorkor
rammer
for at vi som menneSøndag dennaboerne
17. kl. 14.00 ikke bor for tæt på det kunne vel tænkes at du
mandag kl. 14:30
Kvindemøde kl. 19.00
i Segen
sker kan møde Jesus ogAlmindingsmøde
leve huset.
når Tirsdag
klubben
vil komme til at vide en hel
i hver måned
Tirsdag den 26. kl. 17.00Men Første
sammen med ham.
begynder,
er Dogteenagernes
sommerferie juli/august
Familiemøde
med Børneboblen,
del mere bagefter. Det er
Hver torsdag formiddag
fællesspisning
og lovsang
koncentration
fanget. Nogle alene Jesus der kan gøre os
Cafe Elmer
Søndag den 31. kl. 19.00
udenfor skoleferierne, samles
unge entusiastiske
teenledere
vis på livet og forberedt på
Hver fredag
kl. 14.00-17.00
Møde
17. 19.30

der en større gruppe mødre formår at engagere denne alog fædre med deres mindste. dersgruppe, i gode sociale
Når klokken nærmer sig 10, aktiviteter, og i levende bibelgenlyder huset af glad sang undervisning, så teenagerne
og børn og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem
per og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv
stille, for nu lytter børnene til sammen med ham.
bibelfortælling. Lidt senere er
Tirsdag aften er de voksnes
der
legetøj,
glade
børn og aften.
Både
ungdomsarbejdet
Ønsker
du daglig
telefonkontakt,
kan du
kontakte:
snakkende
forældre
overalt. Leth
og det
egentlige
Sognemedhjælper
Karenbodil
Madsen,
tlf. 56voksenarbej95 00 85

TELEFONKÆDER

Sct. Nicolai

GENBRUG

evigheden.
Det kræver ikke medlemsskab at deltage i arrangementer, og alle er velkommen.
Programmet for husets aktiviteter ligger fremme i kirken
eller fås hos indremissionær
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
25. maj (5. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
29. maj (Kristi himmelfarts dag)
10.00: 	Peter Hauge Madsen,
konfirmation
12.00: 	Peter Hauge Madsen,
konfirmation
JUNI
1.juni (6. søndag efter påske)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)
5. juni (Grundlovsdag)
14.00: Margrethe Auken
8. juni (Pinsedag)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
9. juni (2. pinsedag)
Fællesgudstjeneste i Almindingen ved biskop Erik Norman
Svendsen
15. juni (Trinitatis søndag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
22. juni (1. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
29. juni (2. s.e. trin.)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
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JULI

AUGUST

6. juli (3. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)

3. august (7. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

13. juli (4. s.e. trin.)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

10. august (8. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

20. juli (5. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou
10.30: Gotfred Larsen

17. august (9. s.e. trin.)
9.00: Finn Kappelgaard
10.30: Henriette Ry Nielsen

27. juli (6. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen

24. august (10. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
31. august (11. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: fredag den 18. juli

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Lør

24. maj

11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Man

2. jun

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

4. jun

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

5. jun

14.00

Skt. Nicolai Kirke

Grundlovsmøde v/Margrethe Auken

Man

9. jun

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste v/biskop Erik Norman Svendsen

Tir

10. jun

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang, sidste gang

Tor

12. jun

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, sidste møde

Lør

21. jun

10.00

Præstegaardsladen

Sangmaraton

Tor

10. jul

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Fre

11. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Musiksommer starter

Tor

17. jul

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Tor

24. jul

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Man

11. aug

15.30

Præstegaardsladen

Spirekoret starter

Tir

12. aug 15.30

Præstegaardsladen

Ungdomskoret starter

Tor

28. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, starter igen

Søn

31. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Musiksommer slutter

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 3. juni og 5. august
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker

Bibelen fejres i 2014
Af Bibelselskabet ved Lea Braüner Larsen
& Sidsel Leth Svendsson
Den 22. maj 2014 har Bibelselskabet eksisteret i
200 år. Jubilæet markeres over hele landet med
arrangementer, udgivelser og andre tiltag, der
sætter fokus på Bibelen.
Med skotten Ebenezer Henderson som primus motor lykkedes det en kreds af indflydelsesrige borgere og gejstlige at etablere Det Danske Bibelselskab den 22. maj 1814. Fra dengang
og til nu har Bibelselskabet haft det samme
formål og anliggende. Det handler om at åbne
og udbrede Bibelen for almindelige mennesker.
Pointen er, at Bibelen er styrtende vigtig, ikke
kun som et kirkeligt og et religiøst dokument,
men også som et nationalt klenodie, som et
sprogligt skatkammer og som et litterært symbol på sammenhængskraften i dansk kultur
og åndsliv. Kirke og folk hænger sammen via
Bibelen. Derfor skal Bibelen og Bibelselskabet
fejres i 2014. Det sker blandt andet med et helt
nyt og lækkert bibelmagasin, festarrangementer og ikke mindst med et flydende bibelmuseum og musikalske fortolkninger af bibelske
fortællinger.

Forsidebilledet

Lydspor fra Bibelen
”Størst af alt er kærlighed”, synger Anne Linnet i en smuk sang der genfortolker Paulus’
Første Brev til Korintherne kapitel 13. Anne
Linnet er én af 12 store danske musikere, som
er med til at fejre Bibelen og Bibelselskabets jubilæum. I 2014 vil 12 kendte musikere nemlig
udgive deres egne versioner af kendte bibelske
tekster. De 12 lydspor udkommer først digitalt.
Sidst på året vil de udkomme samlet på en CD.
Overskuddet fra Lydspor fra Bibelen vil blive
brugt på hiv-ramte børn i Swaziland gennem
projektet The Good Samaritan.
Noas ark sejler i Danmark
Europas første, flydende museum over bibelske fortællinger er også kommet til Danmark i
anledning af Bibelselskabets jubilæum. Den 70
meter lange og 13 meter høje ark er en moderne
udgave af Noas ark og rummer en lang række
bibelske fortællinger. Arken vil i løbet af 2014
anløbe en række danske havne.
Læs mere om Bibelselskabets jubilæum på www.bibelselskabet.dk/200

Skt. Nikolai Kirke med Rønnes ”grønne ring” i baggrunden.
Foto: Per Frost

