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Kirkens naboer:

Slægt skal følge slægters gang

Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Peter Hauge Madsen
Kirken har været og er fortsat et sted, hvor gepigeskole
nerationerne mødes. Et sted, hvor vi byder vel-

ner ikke menneskers værdi efter produktivitet.
Han ser anderledes på os. Som Jesus Kristus
kunne sige det: ”Lad de små børn komme til
mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige
er deres”.
Guds
store
små.
der,alle,
som
harsom
hver
sin
ikke
isoleret
somrige
en øer for
Guds
kærlighed
er
for
alle.
Dette
budskab
uden sammenhæng spændende historie
og denne
arv skal vi lade
videre til den næat gå
fortælle.
med
omgivelserne.
ste
generation.
Vi
gør
det
gennem
dåb og konTværtimod er der et
firmation,
ja,
vi
gør
det
hver
gang
vi samles til
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
gudstjeneste
i
dette
gamle
hus,
hvor
mange
kirken og byen.
Nærmest så
ved
kirfør
os
har
siddet
og
ladet
sig
opbygge
til
at tage
Derfor vil vi da kens kor ligger
på
del i ilivet
sprede
Guds
kærlighed.
også
det og
nye
kirkehjørnet
af Kirkepladikke kun
blomster,
derVimmelskafblomstrer en
bladDet
deerfleste
gange
sen og
kortplads
tid. Det
vi mennesker
Før vi på
afgive
forgør
en side,
tet, medogså.
nummer
blomstrer
vi forhåbentlig
frø
hvor
vi serhar
på og
for- begge spredt
gader,nogle
et stort
til de lidt
fremtidige
generationer.
sommerens
tæller
om kirkens
hus i toLad
etager.
Det er
naboskab.
Vi vil
usædvanligt
i kvartevækst og frodighed
blive
en påmindelse
om, at
begynde
kir- slægt
ret, hvor
næsten
alle
vi skyldertæt
en ved
fremtidig
at sprede
budskaken
og Guds
efterhånden
bet om
kærlighed.andre huse er lave

havnen.
Derformed
udgår
Af
Gotfredtil
Larsen
kommen
en ny slægt og
tager afsked
en
byens
to
ældste
anden. Et sted hvor vi mødes i glæde og i sorg.
gader,
Østergade
og
Kirken
deni den
er et700
gamVi ser det
år gamle
døbefont,
der vidAdel-gade,
nu
melt hus
ner om, at her er tusindvis af børn og voksne
Den ældste byg- Storegade, da også
blevet døbt. Vi ser det i de gamle gravsten, der
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
vidner om, at mennesker er blevet begravet i
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
udenfor kirken igennem endnu flere år.
fåogbygninger
i byen, til kirken, for begge
Fortsat
er kirken
rammen
dissejo.og mandele om
gælder
som er mere
end ca.
ge
andre
festlige
og
sørgelige
begivenheder.
200 år gamle, men
Foråretssom
konfirmationer
er vel overstået. En
kirken,
er 650 år, Naboer
opvoksende
generation
er
- forhåbentlig
– bleer altså tre gange så Byens
form og udvikvet
grebet
af
evangeliets
budskab,
sådan
gammel som andre ling har altså i som
høj
det erhuse.
blevetOg
forkyndt
for generationerne
ældre
så er grad
været præget op
af
gennem
tiden.
Budskabet
om Guds
kærlighed,
det
ældste
af kirken,
kirken,
og den
ældste
som viførste
har mødt
den i Jesus
båret
det
kapel,
del afKristus,
byen erhar
kvartemennesker
i livet og i døden.
om,
endnu
ældre.
rerne Budskabet
omkring kiratDet
vi ererelsket
hvem vi er og hvor
der på
kuntrods
få af,
ken.
megetaf,
vi men
har udrettet,
kommer
ud- arbejde os lidt længe- huse i en etage. Men
rester
det har ellerMen
selv til
omat kirud, sommer.
for der er når dette gule hus er
rette her
i livet.
Gud,
far, regligget
samme
sted,
påvores
kenhimmelske
er det ældste
hus re God
skyldes
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den mange huse og ste- toetagers,
det, at det i
slutningen af
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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Ansvarhavende redaktør:
Ulla Skou, Søndergårds Allé 1,
Organistassistent oghotel.
leder af børnekor:
Peter Hauge Madsen.
5695 3095, mob.: 3054 8230
Jørgen Messerschmidt, vil
5695ældre
3495, 3051
3495
Rønusr@km.dk
sarramagna@gmail.com
Kirkens kontor:
ne-boere
kenTræffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
Korsanger: Gitte Kofod,
Kirkepladsen 20, 5695 3695.
Henriette Ry Nielsen, Slagtergade 15,
privat 5691 3839. de og omtale
roenne.sogn@km.dk
2912 7274
Åbent man., tirs., tors. og fre. kl. 9-13,
det som Hotel
Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
hern@km.dk
torsdag desuden kl. 16-18,
Rønne.
5695 8295, kasserer@sctnico.dk
Træffes
bedst
telefonisk
man.-tors.
kl.
9-10
onsdag er kontoret lukket.
Præster:
Gotfred Larsen, Søborgstræde 11,
5695 3195, mob.: 3034 3195,
fax 5691 3195, gla@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Peter Hauge Madsen, Åvej 2,
5695 8395, mob.: 2941 8395
phma@km.dk
Træffes bedst man. og ons. kl. 8.30-9.30
samt tirs. og tors. kl. 17-18.

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.2.2005
2015
Side
Side10
2

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3811 1618
jowiho16@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kender læserne

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
kirketjener@sctnico.dk
Organist
Ilona Lobmayer, 5695 3495, 5119 3495
organist.sctnico@gmail.com

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

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

dette billede,

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

dem.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke

facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor

Grundlovsmøde med
Kirkehøjskole/Studiekreds
Dietrich
Bonhoeffer
biskop
Norman Svendsen
i præstegårdshaven

Vi skal læse uddrag af Dietrich Bonhoeffers
Er vi forpligtet, som kristne, til at tage hånd om
vi ”Fællesliv”.
hen i præsteSom sidste år vil vi gårbog:
hinanden?
hvor der
gerneDietrich
invitere
til gårdshaven,
”Udelukkelsen
af de svage er fællesskabets
Det er det spørgsmål,
Bonhoeffer
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor
død”
(Citat
fra
bogen)
stiller i sin bog:¨Fælleskab¨
holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
I denne bog udfolder
D. Bonhoeffer
borgstræde
11. også singrundlovstalen.
er eneste
god plads
i
Vi livsfællesskab,
har været så helder kræves
er, at du er indstillet
forestilling om det kristne
hvor DerDet
såhave
vi håber,
dige,
stiftets men
biskop,
på, at
læst rig4-6 små sider til hver gang og
den enkle ikke dømmer
denatanden,
over-haven,
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
harmed.
lyst til, at diskutere, det du har læst.
lader dommen til Gud.sen, København, har være
lovet at komme og

I tilfælde af dårligt

vejr,
rykker tre
vi ind
i
grundlovstalen.
Vi mødes
tirsdage:
Dietrich Bonhoeffer holde
(1906-1945)
Tirsdag den 14. juli, hvor vi læser uddrag af afTysk teolog og præst. Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
Sinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
om Fællesskab
og den fælles dag.
Han var medlem af Bekendelseskirken
i Tysk- snittet
Larsen
begynde eftermiddaTirsdag
den
21.juli,
hvor vi læser uddrag af
land, der blev stiftet i gen
1934med
i et en
opgør
mod
den
kort gudsTyske Evangeliske kirkes
samarbejde
tjeneste
i kirken med
klok-na- afsnittet om Den ensomme dag.
herunder
ken 14.00 ved biskop- Billederne
Tirsdag
den 28.erjuli, hvor vi læser uddrag af
zisterne.
fra sidste
års
møde
pen. aktivt i modstands- afsnittet
om
Tjenesten
(at stå til tjeneste for anBonhoeffer deltog også
med Ole Espersen .
Efter gudstjenesten
bevægelsen.
blev taget til fange i 1943 og dre).
mandagen,
førsteHan
gang
den 9. april
denhængt
5. september
klok-1945, få uger før anden Ver- Sted: Præstegaardsladen.
kendenskrigs
19.00 til afslutning,
21.30 og for sin medviden om at- Tidspunkt: kl.19-20:30.
fortentatforsøget
eftermiddagsholDet er gratis at deltage.
på Hitler den 20. juli 1944.
dets vedkommende om
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henrietfredagen
første
gangder
d. optager dig?
Er dette
emner
te Ry Nielsen på tlf. 2912 7274 eller mail: hern@
9. Så
september
km.dk
meld digfra
til klokvor kirkehøjskole/studiekreds!
ken 14.15 til 16.45.
Tilmelding senest søndag den 28. juni, 2015.
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Men holdene er elastiske, d.v.s. selvom man
eksempelvis har meldt
sig til
aftenholdet, men
PERSONNYT
I
ikke kan møde op en
mandag aften, ja så kan
Pensionering
man
møde op om freProvst
Gotfred
dagen
og vice
versa,Larsen
da
har meddelt,
at han
“holdene”
følges
ad har
om at gå på penrentsøgt
stofmæssigt.
Har
lyst udgangen
til at del- af
siondu
med
tage,
så meldmåned
dig til
november
2015.
undertegnede:
Provstens sidste tjeneAnne-Lise
Fuglheim
stedag bliver
således
sygehusog
sognehøjmessen, søndag den
præst,
Tlf. 56912015.
3732
25. oktober

RØNNE SOGN
Udtræden af Menighedsrådet

Tom Idorn Nielsen er udtrådt af menighedsrådet og da Kirkeligt Centrum ikke havde en suppleant for Tom, har biskoppen givet tilladelse
til, at Rønne Menighedsråd fortsætter med 13
valgte medlemmer.

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Kirkegården ved kirken

Af Gotfred
Larsen
En ny tenAf provst Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
er, at der er
enkelte
I de seneste numre
af kirkebladet har vi
konfirmander,
som
omtalt
dele
af
kirkens
ikke blev døbt som udsmykning og interiør.men
I dette
vender vi
børn,
somsommernummer
så skal
så
blikket
udad
til
kirkens
nærmeste
omdøbes forud for konfirgivelse.
Det
vil
sige
plænen
og
brolægninmationen. I år var der
gen omkring
således
seks kirken.
konfir-For sådan tager den
sig
ud
i
dag.
Men
fra kirkens begyndelse
mander, der blev døbt
til
1868
var
der
en
kirkegård,
som der har
ved en speciel og
været
kirkegård
omkring
næsten
alle kirmeget festlig dåbsker.
I
de
første
500
år
af
kirkens
historie
gudstjeneste lørdag
har
den
været
Rønnes
eneste
kirkegård.
den 5. marts.
fyldt
meget, da de døde unEnSåafdet
dehar
unge
drender
pesten
i
1618
skulle
- Var
derbegranoget du
ge, Mathias, har vi og
sat 1654
ves.
Iflg.
kirkens
pesttavle,
som
er på over
meget
stævne sammen med tænkte nu
museet,
døde henholdsvis
og 304 i
dagen?
sin
mor, Damaris
Lau, inden219
Rønne.
Det
var
en
betydelig
del
af byens
gjorde jeg.
for at høre, hvordan de - Ja, en del
indbyggere.
oplevede den specielle Der var sommerfugle i
Den sidste begravelse
blev foretaget
i god
men på en
dåbsgudstjeneste,
og maven,
1828.
Som
et
minde
om
kirkegården
står
hvilke tanker de gjorde måde, så det gjorde
derfør
påogplænen
kirkennoget.
en granitDet var
sig
efter. syd for ikke
gravsten
med
form
som
en
kort
søjle.det til
- Hvordan oplevede I med til at gøre
Gravstenen
står over en
Hans
særligHendrich
dag.
dåben
af Mathias?
Simsen
1721-1787
og
hans
Anne
bagefter?
- Det var en god ople- - Og kone,
Elisabeth
f.
Ericsen
1727
–
1805,
samt
et godt
velse. Det var så højti- - Bagefter er det
barnebarn.
Stenen
er
sat
i
”Øm
Hengideligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
venhed” af parrets og
søn og
far: H.
Detbarnets
er jeg glad
for.
stemmende,
H.
Simsen.
Det
var
i
øvrigt
ham,
som
det vigMathias tilføjer: Det - Hvorfor er opførtegodt,
amtsgården.
var
at vi var tigt for dig?
Da
man vedomkirkens
restaurering
for så er deti som
mange sammen
at - Jo,
1982-84
udgravede
kælderen
under
kir- ved,
bedre
skulle døbes i stedet om man
kens
søndre
korsarm,
blev
der
opgravet
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
en deli knogler,
blev gen- Hos Gud?
alene
kirken. som
Detnænsomt
begravet.
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
den her måde blev det forklarer, at de har talt
meget mere festligt og en del om det, og at
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

En konfirmand døbes

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.2.2005
2015
Side
Side44

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

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
- Har du hørt noget
om kristendom i hjemmet?
- 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.
- 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

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT
Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.

Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
halv time. I åri består
serhar været op til tre kister stillet
pel på, at der
Begravelser
kirkende ikke kun af orgelmusik: programmet
sådan ud:begravelse på kirkegåden ved kirken oven på hinanden, så den øverste kiste kom
Foruden
har der også været begravelser inde i selve kir- meget nær op mod gulvet. Det har uundgåeligt
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgelgivet en ubehagelig lugt i kirken, hvilket var
ken.
Tirsdag
den 19. december:
Kirkens børnekor
i Sct.
Kirke i kirker
til, Nicolai
at begravelser
Hele kirkens
gulv har formodentlig
på den medvirkende årsag
Onsdag
den taget
20. december:
Kevin Duggan,
klaver
ogforbudt
orgel i 1805.
onsdag den 13. december
blev
måde
været
i brug til gravsteder
for byTorsdag
den 21. december:
Poul
Lykke
Nielsen
kl.kirkens
19.30 søndre indgang er
I Forrummet ved
ens
standspersoner.
Graven har
nok
kun været
Kevin var
Duggan,
bevaret to gravsten.
ene Ravn
bærer navnene
den plads, gravstenen optog.og
Enkelte
dog orgel
medDen
Kurt
,
Fredag Således
den 22. december:
Bornholmske
Musikamatørers
Kor
Maren Bohn
f. Schor
17361808
Jochum Anstørre.
var det gravsted,
som tilhørte
sopran Signe og
Asmussen,
Lørdag den Claus
23. december:
Duggan,
orgelker Bohn 1756 – 1809. Dødsårene viser, at den
borgmester
Kames, derKevin
var med
ved opCarl Ulrik Munk-Andersen
en og
grav
i kirken, men
standen mod svenskerne i 1658, så stor, at det ikke kan have ligget
påover
klaver
orgel,
2007 fra mur til mur.
spændte
må have ligget på Birgitte
kirkegården.
Lindum på obo og
Der
bliver nok
en del var
lørdagsmatinéer
– kig på
Gravsted
i kirken
så bekostelig,i løbet
at detaf foråret
Resterne
fra begravelserne
i kirken
blev
Mikael Frank
Møller
på ved
plakaterne
og i de
avisen
for mere Man
oplysning.
også iombygning
gang
var
forbeholdt
velhavende.
kan sePlaner
på er
kirkens
i
1915
flyttet
til
kirkegårtrompet.
for en spændende sommerkoncertprogram,
gravstensinskriptioner,
at gravene ofte gikogi forhåbentligt
den og begravet
der.
endnu
en blev
orgelfestival!
Entré.
arv,
så de
brugt flere gange. Der er eksemKevin Duggan

Julekoncert
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Søndre Kirkegård
Den sidste begravelse på kirkegården ved kirken fandt sted i 1828. Nogle år forinden, i 1813,
havde man indviet Rønnes nye kirkegård,
Søndre Kirkegård, ved Kastellet. Men kirkegården blev snart for lille, og gennem årene er
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
den udvidet adskillige gange. I 1891 blev den
er med glæde at vi nu kan præsenrøde murstensbygning opført som kapel. Men
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
da kremation var blevet almindelig i begynkirkes kvartalsblad.
delsen af århundredet, opførte man i 1927 det
Vi håber det vil blive modtaget godt og
nuværende hvide kapel og krematorium. Det
brugt flittigt. Temaet for dette nummer er
tidligere kapel blev en tid brugt som urnehal,
”dåb”, og handler derfor på en måde også
inden huset blev til kontor og mandskabsbygom at være velkommen. Velkommen i kirning. Der er stadig et lille kolumbarium til urken. Dåben er indgangen til kirken, til det
ner i kapellets nordvestlige hjørne.

Velkommen
til nyt blad

kristne fællesskab. Derfor stod i gammel
tid døbefonten ved indgangsdøren til kirken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne
der lader sig døbe. Johannes Johansen
skrev i 2001 i en salme således:
”Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben,
det navn bliver aldrig slettet ud
vi fik hos dig i dåben.”
DEN DANSKE SALMEBOG 478
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.

Østre Kirkegård
I oktober 1839 fik Rønne en kirkegård mere,
Det betyder at vi altid er velkomØstre Kirkegård. Den var beliggende nord og
ne hos Gud vores himmelske Far.
øst for biblioteket, hvor i dag Østre anlæg ligDet betyder at vi altid er velger. Årsagen var sikkert, at nogle fandt, at der
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Ikke alle steder i verden har børn og
unge det lige godt. Derfor er det også værd
at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.
Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Peter Hauge Madsen

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsudgives 4. gange årligt af menig- dag kl. 17-18.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes på
sygehuset, indg. A, Med. Afd.:
Rønne.
Man., tirs. og ons. kl. 13-14. hjemAnsvarhavende redaktør:
me, Ny Østergade 13, 5691 3732,
Peter Hauge Madsen.
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften.

Sct. Nicolai-Nyt

Præster: Gotfred Larsen, Søborgstræde 11, 5695 3195, fax 5691
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-13.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Træffes bedst mandag og onsdag
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Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
5691 3839.
Kirketjener: Christian Møller, tlf.
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk

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

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

Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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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.

Studiekreds.

Kjerlighedens gjerninger af Søren Kierkegaard.
Hvis du har noget eller meget viden om Søren
Kierkegaard, så er du velkommen til, at være med
i vor anden studiekreds, hvor vi lige nu er i gang
med, at læse ¨Kjerlighedens Gjerninger¨ af Søren
Kierkegaard.
Vi mødes følgende dato:
Tirsdag den 9. juni.
Vi holder pause i juli og august måned
Sted: Præstegaardsladen.
Tidspunkt: kl.19-21.
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette
Ry Nielsen på tlf. 2912 7274 eller mail: hern@km.dk

•	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 9. 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 kirke- og kulturmedarbejder 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.

Solnedgangs-andagter.

KOM TIL ANDAGT PÅ STRANDEN.
Læg aftenturen forbi Nørrekaas strand (ved lystbådehavnen) og nyd solens stråler - før solnedgang
– og deltag i en stemningsfuld andagt på stranden.
Andagten varer ca. 25-30 minutter.
Efter andagten er der kaffe/te på stranden, og der
bliver mulighed for, at vi sammen ser solen gå ned.
Dato for andagterne er torsdag den 16. juli og
torsdag den 6. august.
Tidspunkt: kl. 21.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses andagten !
Henriette Ry Nielsen.

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 4
år sammen med deres forældre eller bedsteforældre.

…er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 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 15. juni.
Efter sommerferien forventer vi at starte op igen
i uge 34 samme tidspunkt. De børn, der går i SNYK
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vil få besked derom. Er du ny og vil gerne være med,
kan du kontakte kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen. Tlf.: 5695 0085 Mail: karenbodil@
sctnico.dk

Rønne Teenklub.

Teenklub er for dig, der går i 6.kl. til ca. 17. år
Teenklubben foregår som regel onsdag aften
kl.19.00 til 21.00.
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 17. juni
inden sommerferien. Efter sommerferien regner vi
med at begynde igen onsdag den 19. aug.
til:

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 1. sept. 2015. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 10. nov. Næste
hold begynder primo jan. 2016.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen – så vidt muligt inden den 20.
aug. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
•	Kirke- og kulturmedarbejder 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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SANGMARATON i Præstegaardsladen
Kom og vær med til at synge og skabe en hyggelig stemning, det er altid rart at synge sammen.
På årets længste dag, søndag den 21. juni
holder vi SANG MARATON i Præstegaardsladen, Rønne
Fællessang efter Højskolesangbogen
(udgave 17)

Vi synger fra kl. 13 til kl 22, man kan komme og
gå, som man vil.
Skiftende pianister, fortællere og forsangere.
Vi synger ude i gården, da vi forventer godt
vejr.
Mulighed for at købe aftensmad.
Gratis kaffe, brød kan købes

Tid

Afsnit i Højskolesangbogen

Sangnumre

13.00 – 14.20

Morgensange og Salmer

1 – 114

16.00 – 17.30

Norden

199 – 298

14.30 – 15.50
17-30 – 18-15
18-15 – 19.20
19.30 – 20.50
21.00 – 22.00

Sprog og ånd - Danmark

115 – 198

Spisning (mad kan købes)
Årstiderne

299 – 362

Folkeliv og Aftensange

458 – 572

Historien og Bibelhistorie

363 - 457

Se timeprogrammet på hjemmesiden: sctnico.dk

Arrangør: Rønne Menighedsråd og Sct. Nicolai Genbrug.

Organist Ilona Lobmayer
Siden jeg blev ansat som vikar for organist Kevin Duggan
den 1. april, har jeg oplevet at der er mange søde mennesker i
Rønne. Jeg blev modtaget med stor venlighed og har fået megen hjælp af personalet og menighedsrådet. Jeg er meget taknemmelig for muligheden for at spille på kirkens dejlige orgel
og lede kantoriets fine sangere. Det er også en stor glæde at
deltage i menighedens aktive kirkelige liv. I de sidste uger har
jeg prøvet forskellige slags gudstjenester og kirkelige handlinger, desuden gav jeg min første koncert i Skt. Nicolai kirke
Langfredag.
Jeg ser frem til dette år med mange musikalske opgaver og
oplevelser på en af verdens smukkeste øer. Håber jeg kan videreudvikle mine evner som kirkemusiker til glæde for alle i
sognet.
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Skt. Nicolai International musiksommer 2015

Mellem den 7. juli og den 28. august er der 11 sommerkoncerter i kirken. Man har mulighed for at opleve både kor- og solosang, orgel- og kammermusik.
Vi kommer til at høre musikere fra forskellige lande;
Danmark, Australien, Storbritannien, Bulgarien, Polen,
Tyskland og Ungarn. Der bliver opført et bredt repertoire fra forskellige lande og epoker.
Alle koncerter starter kl. 20.00
Entré: kr. 75,- (børn i følge med voksne gratis adgang)

Tir. d. 7. juli

Australian Chamber Choir

Vaughan Williams, G. Gabrieli, Murill,
Tom Henry, H. Howells, S. Leek, J. S.
Bach

Fre. d. 17. juli

Heinrich Christensen, orgel

Bach, Franz Xaver Schnizer, Samuel
Barber, Modest Mussorgsky

Fre. d. 24. juli

Ursula Grahn, orgel

Fre. d. 31. juli

The Akenside Players

Barok kammermusik

Tir. d. 4. aug.

Ines Zimmermann, blokfløjte & Kevin Duggan, orgel

Handel, Frescobaldi,
valdi

Fre. d. 7. aug.

Andrzej Szadejko, orgel

Tir. d. 11. aug.

Carl-Oscar Østerlind, cello & Galya Kolarova, klaver

L. Janacek, J. Frandsen, B. Martinu

Fre. d. 14. aug.

Monica Stevns, sang & Jakob Lorentzen, orgel

Pergolesi, Stanley, Langlais, Beethoven,
Carl Nielsen

Tir. d. 18. aug.

Dorthe Zielke, trompet & Kevin Duggan, orgel

Fre. d. 21. aug.

Ilona Lobmayer, orgel

Buxtehude, Bach, Vivaldi, César Franck,
Tibor Pikéthy

Fre. d. 28. aug.

Ulla Munch, sang & Berit Johansen, klaver

Romantik i Nord. (Grieg, Carl Nielsen,
Heise, Lange-Müller)

G. Bassano, Vi-
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Kantoriet
Kantoriet er en venlig gruppe af dygtige sangere, der synger et varieret kirkemusikalsk repertoire. De synger ved alle højmesser og giver
koncerter – udover Skt. Nicolai kirke har de
bl.a. optrådt i domkirkerne i Lund og Wells,
også på Sjælland, andre bornholmske kirker og
på Christiansø. Sidst i august skal sangerne til
Dunblane, Skotland.

Korets øvetid er fredag kl. 16-17 eller efter aftale. Kantoriet har ferie fra slutningen af juni til
midt i august.
I forbindelse med jul og påske vil vi lave nogle
større projekter med udvidet kantori. Hvis du
skulle være interesseret i at synge med os enten
til højmesser eller til projekter, kontakt mig gerne for en samtale. Brug enten min mail: organist.sctnico@gmail.com eller telefon: 5119 3495
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Ilona Lobmayer

KORENES ØVETIDER
Børne og Ungdomskorets
projekter forår 2015
Af korleder Jørgen Messerschmidt
13. juni 14.30-15.30
Sang ved folkemødet
Juli
Københavnertur

Matiné koncert
den 20. juni kl. 16.00

Med Ursula Bambuch og Jørgen Messerschmidt
En koncert i forbindelse med Carl Nielsen 150
år med sang og klavermusik af Carl Nielsen.
Gratis adgang

Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 16.00-17.30
i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

Forsidebilledet

Handygruppen

Konfirmation i havgus,
Skt. Nicolai Kirke.
Foto: Holger Pii

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
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Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION:
Zahrtmannsvej 42
Formand Martin Pihl Sode
Tlf. 5695 3848
www.roenneim.dk

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

JUNI
04: 19,30	Vi læser Bibelen
06: 14,30	Seniormøde. Finn
Kappelgaard. Sang v.
Seniorkoret
09: 19,30	Bibelkreds i hjemmene
16: 19,30	Per Munch

JUNI:
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30:
Temamøde med Birger Reuss
Schmidt

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

5. - 7. juni:
Kredslejr, LM-Lejren i Pedersker

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331
JUNI 2015
Lørdag, den 6. juni kl. 10.00
Åbent hus arrangement
Søndag, den 7. juni kl. 16.30
Søndags café
Tirsdag, den 16. juni kl. 19.30
Bibelundervisning v/Peter Krak
Søndag, den 21. juni kl. 16.30
Søndagscafé
Søndag, den 28. juni kl. 19.30
Møde v/P. O. Kjøller

HUSMODERKLUBBEN
de samles
her.
Møderne afholdes
i Præstegaardsladen Nogle gange
Pistolstræde 12. Rønne
sammen og
Alle damer er velkomne
andre gange
Vera Henriksen
Tlf. 5695 2727
hver for sig.

i
Onsdag denNogle
27. maj kl.gange
14.30
”Kvindesagsforkæmper
Thitunlytten til
Jensen – Agnes
Henningsen om
dervisningen
kvindernes frigørelse og ret til at
stemme” om hvem Jev/Lillian Hjort-Westh
sus er, andre

Søndag den 14. juni kl. 19.00:
Af Jørgen Bloch
gange rundt
Onsdag den 24. juni kl. 13.15
Hakon Christensen taler.
JULI
om i private
”Ud i det blå”
3. – 11.: 	Bibelcamping på
I Indre
Afgang fra Præstegaardsladen.
Bethesda,
Poulsker.Missions
Se Søndag den 21. juni kl. 14.00:
JULI 2015
hjem til studie
Tilmelding til en i komiteen
Lejrstævne på LM-Lejren i
særskilt
program
Søndag, den 5. juli kl. 19.30
Hus
på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
teksenest den 22. bibelske
juni
v/Mathias Lind
mannsvej Pedersker
42 er det lyden Møde
af lidt
AUGUST
Fredag,
den større
10. juli til ster. Et af de nyere og meget
leverKnuden Tirsdag
aktivdenbørn
Derefter lukker
23. junider
kl. 17.30:
08: 14,30 	Seniormøde.
Søndag,
19. juli
spreder
sig iden
lokalerspændende
tiltagHusmoderkluber Matben indtil nogle andre tager
Skt. Hans arrangement
Henning
Hansen
Bibelcamping på Bækkely i
del
af sognearne.
Nu
er
det
børneklubben
thæusaftner.
Vi
begynder
kl.
over.
23A, Rønne
11: 19,30 	Bibelkreds i hjemSnogebæk
i Kanegårdsvej
Sct. Spiren
der fylder
huset.
Her
mene bejdet
18 med
at spise sammen, og
Særskilt
program
kan hentes
i
Nikolai
JULI:
18: 19,30 	kirke.
Møde. ”Din fortælDen kristne
Bogbutik klokken 19.30 er der et oplæg
er lederne de eneste
voksne.
KFUM og KFUK
Tirsdag
7. juli kl. 18.00:
ling” er baseret på
Søndag, den 26. juli kl 19.30
Arbejdet
fri-denDe
fortæller
spændende
på 20 –på25
min. om et aktuelt
Bornholm
Grillaften med andagt og sang
25: 19,30 	Bibelkreds i hjemMøde v/Anders Bank Lodahl
villig arbejdskraft,
og dækker bibelfortællinger og skaber emne. Østergade 59, 3700 Rønne
mene
AUGUST 2015
tlf. 2010 6946
21. juli kl. 18.00:
hele aldersspektret. PåTirsdag
bag-denengageret
aktivitet
for
Herefter
er der mulighed
Lørdag,
denbørne1. august
Grillaften med andagt og sang
FASTE ARRANGEMENTER
grund
af Jesu og apostlenes
Cykeltur
ne
i
halvanden
time.
for
at
drøfte
Formandemnet i grupper.
Børneklub
den 16. august
ord
om,
at Jesus
Dorteer
Andreas
Kristoffersen,
AUGUST:
Onsdag
kl. 16.00
– 17.30er den eneste
Når klokken Søndag,
bliver
19
onsSamtalen
et meget
vigtigt
Kredsudflugt
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
4. august kl. 17.00
der formår at bringe osTirsdag
i le-dendag,
er
det
cyklerne
der
Tirsdag, den
18.fylaugust element
kl. 19.30 www.bornholm-kfum-kfuk.dk
denne
aften,
og
den
med spisning
TEENKLUB
vende
fællesskab med Fællesmøde
Gud, der
Bibelundervisning
op
Jens Peter Rejkjær
talerpå parkeringspladsen, plejer også at være livlig. Det
Onsdag kl. 19.00 – 21.00
den 23. august kl. 14.00
og at han er den eneste der for nu samlesSøndag,
KOM IND:
teenagerne.
ikke KLUB
en forudsætning
at du
Missionsdag
for familiener
AmSøndag
den
9.
august
kl.
10.30:
En klub for alle unge mellem ca
UNGDOMSMØDE
(IMU) liv, er det
kan
give os evigt
brosen
Musikanlægget
bliver
ofte
ved
en
hel
masse
om
kristenKredsudflugt
13 og 17 år.
Tirsdag kl. 19.30
Søndag,
30. august
kl. 16.30
vores
mål at skabe de bedste
tændt, og godt
er den
det,
at dommen
Vi mødes
torsdag fra kl
19
for hver
at deltage,
men
Søndags
café
rammer
for at vi som menneSøndag dennaboerne
16. august kl. ikke
14.00: bor for tæt på det kunne
til 21, undtagen
i ferier ogat
på du
SENIORKOR
vel
tænkes
helligdage.
Mandag
kl. 14.30
kl. 19.00
sker
kan
møde Jesus ogAlmindingsmøde
leve
Men Kvindemøde
når klubben
vil komme
atOlsen
vide en hel
Birger Reusshuset.
Schmidt taler
Kontakt:til
Kell
Tirsdag,
den 2. juni
sammen med ham.
Mobil nr.
2327 9429. Det er
begynder, er Ferie
teenagernes
i juli og august
del mere
bagefter.

Hver torsdag formiddag koncentration fanget.
Cafe Elmer Nogle alene Jesus der kan gøre os
udenfor skoleferierne, samles unge entusiastiske
Hver fredag
kl. 14.00-17.00
teenledere
vis på livet og forberedt på
Sidste gang før ferien 19. juni
der en større gruppe mødre formår at engagere
denne
alevigheden.
gang efter ferien 7.
august
og fædre med deres mindste. dersgruppe, i Første
gode sociale
Det kræver ikke medlemsBibelstudiegrupper
Når klokken nærmer sig 10, aktiviteter, og i levende bibel- skab at deltage i arrangemenTorsdag kl. 10.00 i uge 23 og 25
genlyder huset af glad sang undervisning, så
og derefter
sommerferieter, og alle er velkommen.
teenagerne
og børn og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiper og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er viteter ligger fremme i kirken
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
Kirkebilen
er for
alle i Rønne
Sogn
stille, for nu lytter
børnene til sammen
med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Koster
5 kr.
bopæl.
Beløbet
lægges
i
kirkebøssen
bibelfortælling. Lidt
senere
eruanset
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im
der legetøj, glade
børn
og Taxi
Bestilles
hos Dan
tlf.Både
5695 ungdomsarbejdet
2301 senest 1 time før
aften.
oggudstjenesten,
finde Rønne under lokalt
snakkende forældre overalt. eller
kirkens
kontor,
tlf. 5695 3695.
ogpå
det
egentlige
voksenarbejarbejde.

Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.

Sct.Nicolai
Nicolai-- Nyt
Nyt
Skt.
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2005
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Gudstjenester
MAJ:
24. maj (Pinsedag)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
25. maj (2. pinsedag)
10.30: 	Fællesgudstjeneste i
Almindingen ved provst
Gotfred Larsen
31. maj (Trinitatis søndag)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen
Kirkekor fra Øland medvirker
14.00: 	Friluftsgudstjeneste på
Galløkken
JUNI
5. juni (Grundlovsdag)
14.00: 	Biskop Søren Lodberg
Hvas, tidl. Ålborg
7. juni (1. s.e. trin.)
9.00: 	Ingen
10.00: 	Gotfred Larsen - Bemærk tidspunktet!
Transmission i Danmarks Radio
(Kirkekaffe)
14. juni (2. s.e. trin.)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Ulla Skou
21. juni (3. s.e. trin.)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Henriette Ry Nielsen

JULI

AUGUST

5. juli (5. s.e. trin.)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)

	 2. august (9. s.e. trin.)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Ulla Skou
(Kirkekaffe)

12. juli (6. s.e. trin.)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen

9. august (10. s.e. trin.)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Henriette Ry Nielsen

19. juli (7. s.e. trin.)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Ulla Skou

16. august (11. s.e. trin.)
9.00: 	Inge Lorentzen
10.30: 	Peter Hauge Madsen

26. juli (8. s.e. trin.)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Gotfred Larsen

23. august (12. s.e. trin.)
9.00:	Finn Kappelgaard
10.30: 	Gotfred Larsen
30. august (13. s.e. trin.)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen
12.15: 	Alle præster. Opstartsgudstjeneste

28. juni (4. s.e. trin.)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 2. 2015
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: fredag den 24. juli

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Tom Nielsen 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:

Ons

27. maj

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Man
Tor

Søn

Man
Fre
Tir
Tir

Lør

Søn
Tir

Tor
Tor
Tir

25. maj
28. maj
31. maj
1. jun
5. jun
9. jun
9. jun

20. jun
21. jun
7. jul

16. jul

6. aug

10.30
13.00
14.00
15.00
14.00
16.00
19.00
16.00
13.00
20.00
21.00
21.00

1. sep		

Kyllingemoderen

Præstegaardsladen
Galløkken

Fællesgudstjeneste v/provst Gotfred Larsen
Kirkens Dagligstue, hver torsdag. Ferie fra 11. juni.
Friluftsgudstjeneste

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag
Skt. Nicolai Kirke

Grundlovsmøde v/biskop Søren Lodberg Hvas

Præstegaardsladen

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”

Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke
Nørrekås Strand
Nørrekås Strand

Skt. Nicolai Kirke

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage 2. juni og 4. august.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.

Småbørnssang

Matiné koncert m/Ursula Bambuch
Sangmaraton

International musiksommer starter
Solnedgangsandagt
Solnedgangsandagt

Babysalmesang, nyt hold begynder

Skt. Nicolai - Nyt

Nr. 2. 2015
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Eftertanker
Af Martinus Sproegel Frederiksen og Rebecca Josefine Zenia Kolind.
De går i 7. a og 7. b på Østre skole og søndag 3. maj blev de konfirmeret i Skt. Nicolai kirke.

Foto: Ulla Skou
tror på Gud. Jeg synes godt om
traditioner og synes at konfirmation er noget der hører med
til traditionen. Først troede jeg
det handlede om at gå i kirke
et antal gange. Jeg var ikke
klar over, at man også går til
undervisning. Vi gik til præst i
sognegården, desuden var der
et antal lørdage, hvor vi havde
fælles temadage med de andre
konfirmander og så var jeg med
til at lave konfirmandmusical i
Musikhuzet”.
Martinus: ”Jeg er et udendørsmenneske og kan godt lide at gå
på jagt. Jeg fisker også fra en lille båd. Ellers cykler jeg med reklamer og spiller hardball. Når
jeg bliver voksen, vil jeg gerne
blive boende på Bornholm. Det
kunne være spændende at blive
politibetjent og så skal jeg selvfølgelig over for at få min uddannelse”.
Rebecca: ”Jeg er lige flyttet til
Bornholm sammen med min
familie. Vi kommer fra Kastrup,
hvor min mor er i menighedsrådet.
Jeg går til svømning og vil gerne gå til klaver. Ellers hygger
jeg mig sammen med mine venner i fritiden.
Konfirmationen er der, hvor
man bekræfter sin dåb. Det ville
jeg gerne. Desuden er det jo en
drøm, det der med at få en flot
kjole og være prinsesse for en
dag”.
Martinus: ”Jeg valgte at blive
konfirmeret, fordi det er tradition i min familie og fordi jeg

bet af året. Jeg plejede at følges
med min mormor og det var
ret hyggeligt. Jeg synes også at
kirken er hyggelig, men jeg kan
faktisk bedst lide det gamle alterbillede. Det er mere tydeligt
at se, hvad det forestiller og det
kan jeg godt lide.
Det har overrasket mig, at præsterne er så forskellige. De siger
tingene på hver sin måde. Ja,
nogle af dem minder måske lidt
om hinanden, men de er alligevel meget forskellige”.
Rebecca: ”De der spaghettigudstjenester er gode. De er
nemme at være med til. Og salmerne er lette at synge”.
Martinus: ”Før kom jeg mest i
kirken til barnedåb og bryllup.
Nu har jeg været med til flere
almindelige gudstjenester. Jeg
kan også godt lide at gå til spaghettigudstjenester. Desuden
får man god mad bagefter”.

Rebecca: ”Jeg kom ind på konfirmationsholdet midt i forløbet. Men jeg var med til at lave
musicalen. Det var hyggeligt
at gå til konfirmationsforberedelse, man lærte noget og jeg
tror alle kan trosbekendelsen
100 %”.
Martinus: ” Vi lærte meget om
baggrunden for de forskellige
helligdage. Det var interessant.
Musicalen var også god, men
måske blev det hele lidt for
stort.
Vi skulle gå i kirke ti gange i lø-

Rebecca: ”For at en prædiken
skal fange mig, skal den gå ind i
min virkelighed. Det er vigtigt,
at den siger noget til mig om
det, der lige nu er mit liv”.
Martinus: ”Det kunne være en
god ide, hvis gudstjenesterne
lå lidt senere på dagen. For eksempel kl. 14. Så kunne man aftale at nogle af de gudstjenester
var særligt for konfirmander.
Man kunne synge de salmer vi
har lært, men ellers synes jeg,
det skal foregå på samme måde
som om formiddagen”.

