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Glem ikke gæstfriheden
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gæstfriheden”.
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Der var sommerfugle i
oplevede
den
specielle
seneste år søgt asyl i Danmark, og næsten alle
maven, men på en god
dåbsgudstjeneste,
og
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med til at gøre det til
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bekræfter
ville
nokår, have
landetjeg
i flere
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hjem igen”.
Jegglade
harmennealtid
Inge-Birthe: ”Det ermig.
utroligt
kunne
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dem og fortælle dem om. I første række skal
- Var det svært for dig,
de blive lidt bedre til dansk og lære dansk kulMathias, at sige ja til
tur, så vi spiller spil med dem, f.eks. ”Brugsens
–
for
Mathias
som
en trosbekendelsen?
madspil”
eller
et ”Vendespil”.
Det er faktisk
Eller
var
det
godt
at
få
slags
vældigkontrakt,
sjovt”. man
lov til?
har Erling:
sluttet. ”Det
For er
sådan
berigende at lære andres kul- Det var fint at få lov
kan
vel også
godter dejligt
tur man
og skikke,
og det
at kunne fortælle
til. Der er ligesom en
opfatte
dåbspagten?
om den
danske kultur, som vi jo er glade for.”
tryghed i det, for
- Ja,Inge-Birthe:
det er et godt”Vi
bil-kanstor
kun opfordre andre til
så
er
det som om, man
lede.
Men hvorfor
at melde
sig somblev
besøgsvenner til flygtninge,
tror
lidt
mere på Gud.
Mathias
så der
ikkesådøbt
hvad enten
sker gennem Skt. Nicolai kirHar
konfirmandunsom
spæd?
ke eller
Bornholmske Flygtningevenner”.

- 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

dervisningen 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.
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BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Sommerhøjskole

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester,
og viRy Nielsen
Af sognepræste Henriette
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne
Foran os ligger
¨Det
lille Skatecenter.
liv i det store perspektiv¨
religion, tradition, kultur, historie, litteratur og
flere familiegudstjenester,
heriblandtEkstrand. helt almindeligt levet liv?
Af Charlotte
en spaghettigudstjeneste; men vi
Er du lige som jeg optaget af disse spørgsPå besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal også
december
ud at
atlægge
¨Livet
er det henne
der sker,i mens
du er ved,
an- mål?
kunne
er gratis at være med.
»gåplaner.¨
Lucia« i forskellige foreninger samt holde ogSå
dre
meldsynge
dig tilrent.
vor Det
sommerhøjskole/studieKoret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl. 14.30 – 16.00.
en julematiné. Lige nu erCitat
vi 13afpiger,
men der kreds.
John Lennon.
Kontakt
korleder
Poul
Lykke
Nielsen
95
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at
Du skal være indstillet på, at læse på
5-656
små
34
95
eller
56
95
62
28.
hvis du melderi dig
meget
Ikomme
år tagermed,
vi udgangspunkt
bogen:
¨Detsnart.
lille sider til hver gang og have lyst til, at tale om
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Dui skal
væreperspektiv.
mellem 9 og
år, kunne
læse
liv
det store
Af 15
Charlotte
Ekstrand.
det, du har læst.
Denne bog tager fire store emner op: Livet, dø- Vi mødes tre tirsdage:
den, kærligheden og lykken.
Tirsdag den 12. juli,
hvor Fellow
vi læser uddrag
af afOdd
Logens
Gennem poesi og prosa, salmer og sange, snittet om livet.
litteratur og artikler føres vi gennem temaerne Tirsdag den 19. juli, hvor vi læser uddrag af afNIbog.
LÆSNINGER
iDE
denne
Og der følger kommentarer til at snittet om døden.
Som i tidligere
år skal kirkens kantori deltage i den
udfolde
teksterne.
Tirsdag den 26. juli,
hvor vi læser uddrag af afGospelsangeren
stemningsfulde
aftengudstjeneste
søndagen
før jul.
Den om
består
For vi lever i det,
med det, af det,
og under
snittet
kærligheden
og lykken.
Etta Cameron
af læsninger,
Christmas
Carols,og
fællessalmer
og orgelmusik,
det:
Livet, døden,
kærligheden
lykken. Ofte
Tidspunkt: og
kl. 19-20:30.
i Sct. Nicolai Kirke
finder sted
søndag
kl. luften,
19.30. Sted: Præstegaardsladen,
tænker
vi ikke
stort den
over17.
det.december
Der er som
12, 3700
SøndagPistolstræde
den 3. december
vi indånder – det er et grundvilkår i tilværel- Rønne.
kl. 16.00.
JULEMATINÉER
sen.
Men man kan spørge sig selv: Hvorfor kan
Man kan enten vælge, at købe bogen. Den
Entre.
Man
kangræde,
glæderelske
sig tilog
i alt
seks Har
matinéer
i år - korte
koncerter
vi
grine,
sørge?
vor Herre
koster
ca. 90 kr. eller
man kan få fotokopier af
med levende
belysning.
finder stedmorgen,
hver dag fra
plantet
en stemthed
påDeskabelsens
de mandag
sider, vi den
skal læse
til hver gang.
Overskud
går til bl.a.
18. tilerlørdag
denaf23.
december,
begynder
kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
eller
vi børn
kulturen
i disse
væsentlige
halv time.
I år består
delykke,
ikke kun
sersker hos Sognepræst Henriette
sager?
Hvorfor
føler vi
nårafviorgelmusik:
kigger på programmet
Tilmelding
sådan
ud:
en
solnedgang,
og hvorfor visner vi uden kær- Ry Nielsen på tlf. 2912 7274 eller pr. mail: hern@
lighed? Hvorfor kan vi græde, grine, sørge og km.dk.
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel Fristen for tilmelding er søndag den 26. juni,
elske?
Tirsdag
19.de
december:
Kirkens
børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
Og så den
er der
mere intense
øjeblikke,
hvor 2016.
Onsdag
december:
Kevin
og orgel
onsdag den 13. december
de
en forden
en 20.
giver
sig til kende
somDuggan,
nedslag klaver
i
Torsdag denNår
21. vi
december:
Lykkehos
Nielsen
kl. 19.30
tilværelsen.
sidder vedPoul
dødslejet
en
Kevin
Duggan,
kær, når vi ser ind i øjnene på og
den
vi elsker,
så- orgel
med Kurt Ravn,
Fredag
22. står
december:
Musikamatørers Kor
ledes
så den
lykken
knivskabt Bornholmske
for en kort stund
sopran Signe Asmussen,
Lørdag
23. december:
Kevin
orgel
eller
vi den
befinder
os pludselige
i enDuggan,
situation,
Carl Ulrik Munk-Andersen
hvor livets mening på et øjeblik står helt klart
på klaver og orgel,
2007
for
os!
Birgitte Lindum på obo og
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael Frank Møller på
plakaterne
og i avisen
for mere
Disse
spørgsmål
og mange
flereoplysning.
vil vi tagePlaner
op. er også i gang
trompet.
for en og
spændende
og forhåbentligt Vende
dreje dem.sommerkoncertprogram,
Overveje, hvad de betyder
endnu
en orgelfestival!
Entré.
for
mit liv?
Hvordan vi forvalter dem? Gennem
Kevin Duggan
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Velkommen
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for Folkekirkens Nødhjælp.
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kirkes kvartalsblad.
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brugt flittigt. Temaet for dette nummer er
Kirkens Dagligstue
”dåb”, og handler derfor på en måde også
Hver
eftermiddag er
Kirkens Dagligstue
om
at torsdag
være velkommen.
Velkommen
i kiråben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Piken. Dåben er indgangen til kirken, til det
stolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønkristne
fællesskab. Derfor stod i gammel
sker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
tid
døbefonten
til kirer mulighed for atved
læse indgangsdøren
i aviser og blade, snakke
og
ken.
Hvert
år
byder
vi
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Sct.
Nicolai
synge sammen. Der serveres kaffe/te med kirke
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Tilmelding
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i entlf.salme
således:
til Erna
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eller i Kirkens Dagligstue.”Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben,
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bliverafaldrig
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2. juni:
Sommerhygge
vi fik hos dig i dåben.”
9. juni: Sommerfrokost
DEN DANSKE SALMEBOG 478
Navnet
vi
fik
i dåben var ”Guds barn”.
Herefter holder Kirkens Dagligstue sommerferie
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på et
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tro eller
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kirken
er der
også mange
tilbud
til
•	Ledet af sognepræst
Henriette
Ry Nielsen
og fribørnene,
f.eks.
børnekor,
ungdomsklub,
og
villige Lis Stormly.
i •sommerferien
de kirkelige forOnsdag i lige ugertilbyder
kl. 15:30-17:30.
• Præstegaardsladen,
Pistolstrædelejroplevelser.
12, Rønne.
eninger
mange forskellige
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Derfor
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atkm.dk
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Rønne Teenklub
HIV-smittede
børn i Tanzania.

Teenklub er for dig, der går i 6.kl. til ca. 17. år
Velkommen
kirken.som regel onsdag aften
Teenklubben iforegår
Velkommen
til
at modtage og velkomkl.19.00 til 21.00.
menDerudover
til at give.
tager vi på lejr et par gange om året.
Teenklubben
mødes skiftevis
Peter Hauge
Madsenpå Zahrtmannsvej
42 (Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegårog åbner igen den 25. august. Velkommen i Kirkens
den Rønne
Nord Sognemedhjælper
på Åvej 2.
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag
og torsSara Mossin,
Dagligstue!
Sct. Nicolai-Nyt
Der er teenklub
til0085,
og med
onsdag den 22. juni
dag
kl.
17-18.
5695
saram@mail.dk
udgives 4. gange årligt af meniginden sommerferien.
Efter sommerferien
regner
på
Korsanger:
Gitte Kofoed, privat
tlf.vi
hedsrådet
ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes
Friluftsgudstjeneste
med
at
begynde
igen
onsdag
den
24.
aug.
sygehuset, indg. A, Med. Afd.:
5691 3839.

Rønne.
på Galløkken.
Ansvarhavende redaktør:
den 29. maj. Kl.14.00.
PeterSøndag
Hauge Madsen.

Man., tirs. og ons. kl. 13-14. hjem- Kirketjener: Christian Møller, tlf.
Har du
lyst til4028
at være
med, kan du henvende dig
me, Ny Østergade 13, 5691
3732,
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til:
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Karenbodil
Madsen,
Kirkens
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Kirkepladsen
20. E-post: alf@postkasse.net
Prædikant:
Hauge Madsen.
Erna
Hansen,
Thorkildsvej
31,
karenbodil@sctnico.dk
, tlf. 5695 0085
Åbent
mandag-fredag
9-13,
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Carlsson,
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Allé
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5695
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for børn.
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MedbringAndersen,
selv noget
at sidde
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
Den
efterfølgende
kaffe
medbringes
selv.
Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist
og leder af ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
I tilfælde
af 3195,
regn flyttes
arrangementet
til Baptiststræde
11, 5695
fax 5691
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
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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

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 7. juni.
Sted: Præstegaardsladen.
Tidspunkt: kl.19-21.
Vi holder fri i juli og august måned.

kl.16.00. Sidste gang inden sommerferien er tirsdag den 7. 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

Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette Ry
Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail: hern@
km.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

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: fredag den 22. juni

Fotos: Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Keld Olsen, Sille Arendt/kirkenikbh.dk, Karenbodil Madsen Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Produktion: niveau2.
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Folkekirken på Folkemødet

Blandt mylderet af brogede boder i Allinge føjer
Folkekirkens telt sig smukt ind i helheden.

Hvert år er vi med på det store folkemøde for at
fortælle om kirke og tro, for at synge og samtale, for
at uddele hjemmebag – så længe lager haves – og for
at møde mennesker, der hvor de er.
I år kan vi møde kirkeminister Bertel Haarder, vi
kan møde biskopperne Peter Skov-Jakobsen og Peter Fischer Møller, vi kan møde Søren Pape og Inger
Støjberg.
Der bliver samtaler om kirkens opgave i samfundet, om kirkens rolle i forbindelse med integration
af flygtninge, om kirkens økonomi. Der bliver debat
om alt, hvad kirken er og alt hvad kirken kan.
Lokale præster er medværter i teltet.
Skt. Nicolai Kirkes Ungdomskor medvirker endvidere ved folkemødet den 19 juni.
Kom og hils på, kom og deltag i debatten, kom
og vær med.
Ulla Skou

Solnedgang-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 se solen gå ned sammen.

Skt. Nicolai - Nyt
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943

Dato for andagterne er :
Torsdag den 14. juli kl. 21.
Torsdag den 4. august kl. 20:30.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses andagten!
Henriette Ry Nielsen.

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 6. sept. 2016. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 15. nov. Næste
hold begynder primo jan. 2017.
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

Hej!
Hvis du går i 3. - 6. kl…

…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 6. juni.
Efter sommerferien forventer vi at starte op
igen i uge 34 den 22. aug. samme tidspunkt. De
børn, der går i SNYK 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

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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Korkoncert i Sankt Nicolai Kirke
Lørdag den 11. juni kl. 16.00

entré!
s
i
t
a
r
G

Cantores Cathedrales

(Lunds Domkirkes Drengekorets Mandskor)
Maria Lundbak, obo · Egil Kolind, klaver/direktion
Danske og svenske korsange, engelske patronsongs, værker af Zoltán Kodály

Foråret er over os

Af organist og korleder Jørgen Messerschmidt
Når man siger forår, må man
også sige konfirmation. I ungdomskoret er 2 af korets ældste piger Zilla og Lærke klar til
at blive konfirmeret. Så det bliver festligt, når ungdomskoret
møder op og synger med for at
hylde dem.
Foråret er også tiden hvor
vi fejrer pinse. Som det er
tradition medvirker ungdomskoret 2. pinsedag ved
fællesgudstjenesten ved Almindingen. I år er det særligt
festligt, da vi bliver udvidet
med Esajas Kirkes Ungdomskor fra Østerbro samt
Svaneke Ungdomskor, alt i alt
bliver vi ca. 60 børn og unge.

Ungdomskoret medvirker
endvidere ved folkemødet
den 19. juni.
Sæsonen sluttes af med
en tur til København som

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, tlf. 5695 0085

påskønnelse for de unges indsats i den forløbne sæson.
Efteråret starter spændende med korstævne den
16. - 18. september i Bækkely
med deltagelse af kor fra Skt,
Nicolai, Svaneke, Vallensbæk
og Smørum. Alt under ledelse
af kordirigent Merethe Lammert.
Spirekoret, som er de yngste, medvirker i de månedlige
Spaghettigudstjenester og
Familiegudstjenster.
Aktiviteter for henholdsvis Spirekor og Ungdomskor
kan følges på facebooksiden:
Sankt Nicolai Kirkes børneog Ungdomskor. Her blive
løbende informeret om korets
aktiviteter.

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 5695 2185 eller
mail: ole.hans@live.dk

Skt. Nicolai - Nyt
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

S A N G M A R A T O N
Tirsdag den 21. juni er der atter sangmaraton

Tid
10.00-12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 14.10
14.20 - 15.40
15.50 - 17.30
17.30 - 18.15
18.15 - 19.25
19.35 - 20.50
21.00 - 22.00

Afsnit
Morgensange og salmer
Frokost (kan købes)
Sprog og ånd og Danmark
Norden
Årstiderne
Spisning (kan købes)
Historien
Bibelhistorie og Folkeliv
Folkeliv og Aftensange

Musik:
Poul Lykke Nielsen

Fortæller/ sanger:
Poul Lykke Nielsen / Bente Pedersen

Jørgen Messerschmidt Karenbodil Madsen
Hans Askou
Hans Askou / Inger Askou
Mogens Dam
Svend Kramp
Steffen Hyldig
Ilona Lobmayer
Bent Peder Holbech

Ulla Skou / Randi Langskov
Jon Madsen /Britta Helweg-Larsen
Peter Hauge Madsen / Filip Gravers Nielsen

Sangmaraton i Præstegaardsladen
Sangmaraton gennemføres i år for
4. gang i Præstegaardsladen.
Idéen kommer fra Grundtvigs
Forum, der i en del år har kørt
Sangmaraton i Vartov i
København på årets længste dag.

Disse to billeder er fra 2015
Hvor vi på grund af dårligt vejr,
måtte gennemføre dagen
indendørs.
Øverst er det Inger og Hans
Askou der spiller og synger for
og til højre de sangglade
deltagere.

De to nederste billeder er
fra det første år 2013,
hvor vi havde meget fint
vejr hele dagen og derfor
var udendørs i gårdhaven.
Der er gratis kaffe hele
dagen og der kan købes
kager for 5. kr.
Til frokost kan der købes
Sandwich og til aften kan
der købes varm mad.
Der kommer 7 forskellige
pianister i løbet af dagen
Og ligeledes skiftes der
fortællere og sangere.

Vi synger efter Højskolesangbogen,
hvor de medvirkende har nogle forslag indenfor et afsnit i sangbogen og
derefter kan deltagerne foreslå sange.
Man kan komme og gå som man vil
og der en kaffepaucer ind imellem.
Spisepauce 12.00 –12.45 og igen
17.30—18.15. Vi starter op kl. 10.00
med Morgensange og afslutter kl.
22.00 med aftensange

Skt. Nicolai - Nyt
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SKT. NICOLAI MUSIKSOMMER 2016
Tirsdag den 5. juli

Hanne Askou, violin
Frode Andersen, accordeon

Monteverdi, Donat, Brimi,
Bach, G. Larsen, Foster

Fredag den 8. juli

Lasse Toft Eriksen, orgel
Søren Storm, violin

Prokofjev, Grieg, Johann
Strauss

Fredag den 15. juli

Ursula Bambuch, sopran
Jørgen Messerschmidt, klaver

Mendelssohn, Brahms,
Nielsen, Britten

Fredag den 22. juli

Lada Fedorova, violin
Lucie Kaucka, klaver

Sarasate, Ravel, Massenet,
Rachmaninov, Suk, Smetana

Tirsdag den 26. juli

Christiana Klonz, klaver

Beethoven

Fredag den 29. juli

Judit Hajdók, orgel

Buxtehude, Pachelbel,
Bach, Antalffy-Zsiross, Liszt

Fredag den 5. august

Bernadett Hegyi, sopran
Ilona Lobmayer, orgel/klaver

Buxtehude, Bach, Liszt

Tirsdag den 9. august

Ulla Østergaard, klarinet
Hedvig Dobias, orgel

Mozart, Debussy,
Saint-Saëns, Bach

Fredag den 19. august

Kiev Kammerkor

Folkeopera af Hanna Gavrilets

Tirsdag den 23. august

Kevin Duggan, orgel

Janacek, Ropek, Eben

Fredag den 26. august

Vibeke Astner og
Anne Kirstine Mathiesen,
orgel

Händel, Mozart,
Saint-Saëns, Tjaijkovskij

Tirsdag den 30. august

Ketil Christensen, trompet
Jens E. Christensen, orgel

Buxtehude, Schumann, Gade,
Haydn, Ibert, Sehested, Telemann

Skt. Nicolai - Nyt
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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.: 3023 5793 (Nyt telefonnummer)

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

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

Kvindemøde kl. 19.00
samles her.
Tirsdag, dende
7. juni
Ferie i juli ogNogle
august
gange

og
Cafe Elmer sammen
gange
Hver fredag andre
kl. 14.00-17.00
Sidste gang før
ferien 17.
hver
forjunisig.
Første gang efter ferien 5. august

JUNI 2016
Onsdag, den 1. kl. 19.30
Nogle gange i
Missionsbedemøde
Bibelstudiegrupper
Søndag, den 5. juni kl. 16.00
lytten til unTorsdag kl. 10.00
i uge 23 og 25
Cafémøde v/Peter Aage Bak
dervisningen
og derefter sommerferie
Onsdag, den 8. kl. 19.30
omferien
hvem
JeFørste gang efter
15. sept.
Bedemøde
Søndag den 12. kl. 19.00:
Søndag, den 12. juni kl. 16.00
Møde med Peter Techow.
JULI
sus er, andre
Møde v/Peter Østergaard Jensen Gåture
8. – 16.: Bibelcamping
på
Af Jørgen
Bloch
gange rundt
Hver onsdag kl. 10.00 fra misFællessang og spisning,
Søndag den 19. kl. 14.00:
Bethesda, Poulsker. Se særskilt
sionshuset om i private
grill
Lejrstævne på LM-lejren.
program
I Indre Missions
i Tværstrædehjem
3, Rønne
Onsdag, den 22. kl. 19.30
til studie
Sidste gang før ferien 29. juni
Bedemøde
Torsdag den 23. kl. 17.30:
AUGUST
Hus på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekStarter igen 24. august
13: 14,30 Seniormøde v/Ulla og Skt. Hansfest hos Gerd og Jørgen Søndag, den 26. juni
mannsvej Hansen
42 er det lyden Kredsudflugt
af lidt større ster. Et af de nyere og meget
Henning Kiilerich
en Kanegårdsvej
aktiv børn
Spørg om tiltag
alt mellemer
himmel
23A, Rønne
16: 19,30 Jens Borglever
Splid
der spreder sig i lokaler- spændende
Matog jord
2016
23: 19,30 Bibelkreds
hjemmene
del
af sognear- ne. Nu er det JULI
børneklubben
thæusaftner.
Vi
begynder
kl.
Starter efter ferien 12. september
Søndag, den 3. juli kl. 19.30
30: 19,30 Jens Jørgen Rasmussen JULI
bejdet i Tirsdag
Sct.denSpiren
Her 18 med at spise sammen, og
Mødehuset.
v/Peter Krak
5. kl. 18.00:der fylder
FASTE ARRANGEMENTER
Nikolai
KFUM og KFUK
Fredag, den
15. juli til
Grillaften med
og sang
Børneklub kirke.
er andagt
lederne
de eneste
voksne.
klokken
19.30 er der et oplæg
på Bornholm
den 23. juli
Onsdag
kl. 16.00 –er
17.30
Arbejdet
baseret på fri- De fortæller Lørdag,
spændende
påi 20 –Opstart
25 min.
om2016
et aktuelt
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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
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Gudstjenester
MAJ

JULI

AUGUST

22. maj (Trinitatis søndag)
09.00: Johannes G. Jensen
10.30: Ulla Skou

3. juli (6. s.e. trin.)
09.00 Ulla Skou
10.30 Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

7. august (11. s.e. trin.)
09.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Peter Hauge Madsen

29. maj (1. s e. trin)
09.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
14.00: Peter Hauge Madsen
Friluftsgudstjeneste på
Galløkken

10. juli (7. S.e. trin.)
09.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Henriette Ry Nielsen

JUNI

17. juli (8. S.e. trin.)
09.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Ulla Skou

5. juni (2. s.e. trin.)
10.30 Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

24. juli (9. s.e. trin.)
09.00 Ulla Skou
10.30 Johannes G. Jensen

12. juni (3. s.e. trin.)
09.00 Henriette Ry Nielsen
10.30 Ulla Skou

31. juli (10. s.e. trin.)
09.00 Johannes G. Jensen
10.30 Henriette Ry Nielsen

14. august (12. s.e. trin.)
09.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Johannes G. Jensen
21. august (13. s.e. trin.)
09.00 Ulla Skou
10.30 Peter Hauge Madsen
28. august (14. s.e. trin.)
09.00 Johannes G. Jensen
10.30 Henriette Ry Nielsen
12.00 Alle præster
Indskrivning af konfirmander

19. juni (4. s.e. trin.)
10,30 Peter Hauge Madsen
26. juni (5. s.e. trin.)
09.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Henriette Ry Nielsen

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 2. 2016
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Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn

Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten,
eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Tor

26. maj

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, hver torsdag

Søn

29. maj

14.00

Galløkken

Friluftsgudstjeneste

Man

30. maj

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

1. jun

15.30

Præstegaardsladen

Ons

1. jun

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tir

7. jun

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

7. jun

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”

Tir

21. jun

10.00

Præstegaardsladen

Sangmaraton hele dagen

Tir

5. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Musiksommer starter

Tir

12. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Det lille liv ..

Tor

14. jul

21.00

Nørrekås Strand

Solnedgangsandagt

Tir

19. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Det lille liv ..

Tir

26. jul

19.00

Præstegaardsladen

Sommerhøjskole: Det lille liv ..

Tor

4. aug

20.30

Nørrekås Strand

Solnedgangsandagt

Fre

19. aug		

Skt. Nicolai Kirke

Seneste tilmelding til babysalmesang

Tor

25. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, starter efter sommerferien

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Sønderbo:
Kystparken:
Hospitalet:

Kl. 10.30 hver mandag
Kl. 11.00 hver onsdag
Kl. 10.30 følgende tirsdage 7. juni og 2. august
Se opslag på hospitalet

Sorggruppe, hver anden onsdag efter aftale

Skt. Nicolai - Nyt
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Eftertanker
Organist ved Skt. Nicolai Kirke.
Af sognepræste Ulla Skou

Efter Ilona Lobmayers år som vikar i stillingen
som organist ved Skt. Nicolai Kirke, har jeg talt
med hende, om de indtryk et travlt og begivenhedsrigt år, har givet.
Hvad fik dig til at søge stillingen som organist ved
Skt. Nicolai Kirke i Rønne?
Ilona: Jeg søgte stillingen fordi jeg syntes
det var en stor mulighed for mig. På en måde
kunne jeg udvikle mig som kirkemusiker. Det
betød selvfølgelig noget, at det er en fultidsstilling med et flot og stort orgel samt korarbejde.
Hvad har særligt glædet dig, ved arbejdet i kirken?
Ilona: Der har været et venligt arbejdsmiljø
med imødekommende medarbejdere, god kirkegang og dygtige og søde korsangere i Kantoriet. Og så har jeg haft den glæde at mit arbejde
har været set og anerkendt.
Har der været nogle udfordringer undervejs?
Ilona: Jeg vil sige det sådan, at min nye rolle
som arbejdsleder og koncertarrangør var virkelig en udfordring.
Kan du nævne en – eller flere særlige musikalske
oplevelser i forbindelse med dit arbejde i kirken
dette år?
Ilona: Koncerten Langfredag og forberedelsen til denne koncert med de frivillige korsangere og orkestermusikere var en særlig dejlig
oplevelse.
Hvad synes du om menighedes salmesang?
Ilona: Menigheden i Skt. Nicolai Kirke syn-

Forsidebilledet

Konfirmation foråret 2016
Foto: Holger Pii

ger fint. Det kan bedst høres til de gudstjenester hvor der alligevel er mange i kirken og der
synges kendte salmer.
Hvilke planer har du for kirkemusikken fremover?
Ilona: Jeg vil gerne fortsætte arbejdet på den
måde som jeg har gjort indtil nu: passende orgel- og kormusik til hver søndagsgudstjeneste,
forskellige dejlige koncerter året rundt og nogle større korprojekter evt. med orkester.
Befinder du dig godt på Bornholm?
Ilona: Ja tak, det gør jeg. Folk er venlige, naturen er smuk og jeg har den bedste stilling i
verdenen.

