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TEMA: PASSION

Passion

Af sognepræst Peter Hauge Madsen
Hvad er din største passion? Sagt på en anden
måde: Hvad er omdrejningspunktet i dit liv?
Hvad brænder du for, og hvad får dig til at
brænde? I kristendommen forbindes passion
med påske. Passionsugen er påskeugen, hvor
Jesu lidelseshistorie skildres fra indtoget i
Jerusalem palmesøndag; skærtorsdags sidste
måltid, fodvaskningen og Judas forræderi;
langfredagens dom og korsfæstelse; og ende
lig opstandelsen påskemorgen. Livets sejr
over døden. Påskens beretning om Jesus
Kristus er ikke uden grund vor kristne tros
omdrejningspunkt. Jesu lidelser, som på engelsk hedder ”The passion of Christ”, er blevet
vores fundament. Der var en anden, nemlig
Jesus Kristus, der led på korset i vores sted.
Gennem sit liv og sin død på korset viste
Jesus os, hvor stor kærlighed Gud har til alle
mennesker. Derfor kan man også tale om passion som ”lidenskabelig kærlighed”. Evangelisten Johannes taler om Guds lidenskabelige
kærlighed til os mennesker når det hedder:
”For således elskede Gud verden, at han gav

sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham
ikke skal fortabes, men have evigt liv”. Guds
kærlighed til os er så brændende hed, så han
lod sin søn dø for vores skyld, for at give os
evigt liv. Som Grundtvig siger det i sin stærke
påskesalme ”Hil dig frelser”
Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted!
Derfor er påsken ikke uden grund kirkens
største højtid. Her bliver vi mindet om Guds
passion for os. Derfor er påskens budskab
om Guds kærlighed et kristen menneskes
omdrejningspunkt og fundament.
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
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Via Dolorosa
Af Gotfred Larsen
Temaet passion kan både betyde lidenskab og
lidelse, og begge meninger passer for så vidt
godt, når vi taler om Jesu passion.
Men især er det lidelsen og smerten, der
tænkes på i forbindelse med Via Dolorosa,
som direkte oversat betyder smertens vej. Det
hentyder til den vejstrækning, Jesus langfredag
tilbagelagde fra Antonieborgen i Jerusalem,
hvor han blev dømt og pisket, til højen Golgata,
som lå lige uden for bymuren.
Dette vejstykke eksisterer stadig i Jerusalem.
Det snor sig i dag ind gennem jødiske og
muslimske basargader, og hver eneste
fredag eftermiddag går der på strækningen
processioner af præster, nonner, munke,
pilgrimsfarere og almindelige turister.
Jo nærmere man kommer påsken, des flere
processioner går der. Langfredag eftermiddag
er der mange, og de følger tæt efter hinanden.
På den ca. 500 m. lange vandring gør
processionen holdt ved de forskellige stationer,
14 i alt, for at høre, hvad der efter traditionen
skete den første langfredag ved den respektive
station, og for at bede.
Nogle stationers indhold har belæg i Bibelens
beretninger, andre må tilskrives legendarisk stof.
Til den første gruppe hører de stationer,
hvor Jesus modtager dommen, får korset lagt
på sig og senere segner med korset. Ligeledes
stationerne, hvor han taler til Jerusalems
kvinder, hvor Simon af Kyrene møder skaren
og får korset lagt på sig.
Således også de sidste stationer, hvor hans
legeme nedtages fra korset og salves inden
gravlæggelsen.
Mens de første ni stationer er på vejen til
Golgata, findes de sidste fem stationer nu om
dage inde i gravkirken, der er bygget over både
højen Golgata og Jesu grav.
Til de stationer, der udspringer af legenderne,

hører bl.a.den fjerde station, hvor Jesus møder
sin mor, og den sjette station, hvor den hellige
Veronika med sit tørklæde tørrer sveden af
Jesu ansigt, så ansigtet derefter fremtræder på
svededugen.
Disse 14 korsvejsstationer findes i en eller
anden form i enhver katolsk kirke og bruges
ofte i passionstiden til korsvejsandagter. På
den måde kan man symbolsk vandre ad Via
Dolorosa og indskærpe sig Jesu lidelse for
menneskers skyld.
Det er i nogen grad denne tradition, der ligger
bag Mel Gibsons få år gamle og dengang meget
omtalte film, The passion of the Christ.

Det er sikkert også denne tradition, der har
givet inspiration til det Pax’ske pulpitur i Sct.
Nicolai Kirke, idet de enkelte felter netop
illustrerer nogle af de bibelske scener fra Jesu
lidelses vej.
I vor lutherske kirke har vi ikke nogen
udbredt tradition for korsvejsandagter, men
mange steder holdes langfredagsgudstjenesten
som en liturgisk gudstjeneste med læsninger
fra Jesu Lidelseshistorie, som den findes bag
i salmebogen, sammenskrevet fra de fire
evangelier.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2008
Side 3

Pax Pulpitur
Af Anders Carlsson
Fotos: Forside og side 4, 5, 6, 7 og 8:
Jens-Erik Larsen
Et af de få elementer, der er bevaret i Sct. Nicolai
fra den ”ældre” kirke, er det pax’ske pulpitur,
som ses med sine malede felter ved nordre og
søndre tværskib. Det stammer helt tilbage fra
1721 og blev skænket af Michel Nielsen, der
var vokset op under fattige kår på Bornholm,
men som drog til Pommern, hvor han vogtede
fæ på et herregods, som det så poetisk hedder
sig i de historiske optegnelser. Michel steg
mildt sagt i graderne, da han ægtede godsejerens
enke, og han antog da efternavnet Pax efter sin
forgænger udi gods og ægtestand. Pulpituret
skænkede Pax til
sin fødeby Rønne
”Gud til ære, denne
kirke til pryd,
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hedder på pulpituret. Det er efter al sandsyn
lighed malet i Tyskland og skibet til Bornholm.
Pulpiturets hoveddel består af otte billeder,
der fremstiller Kristi passionshistorie. Billed
erne er overvejende prægede af glødende
røde farvetoner som understregning af passi
onsmotivet, samtidig med, at der ses felter med
kolde, gråblå toner som kontrast.
Senere er der, foruden et felt med Pax’ navn,
kommet yderligere tre billedfelter, der så er
blevet illustreret med en liljekonval (advents
renhed), røde nelliker (Kristi lidelse og død) og
påskeliljer (Kristi opstandelse).

s

s Her befinder vi os i Getsemane på Oliebjerget.
Billedet er gustent og dystert. Vi ser en mørk
sky, der åbner sig, og en engel der viser sig med
kalken for den knælende og bønfaldende Jesus.
Kalken hentyder til Jesu bøn til Gud i netop
den stund: ”Abba, Fader, alt er muligt for dig.
Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil,
men hvad du vil”.

Nu er Jesus omgivet af flere mænd og han føres
frem for ypperstepræsten, der er prydet med
bispehue. Ypperstepræsten var den øverste
autoritet i folket, men på Jesu tid var embedet
blevet upopulært blandt mange jøder, fordi
ypperstepræsten blev udpeget af romerne.
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Billedet til venstre:
Jesus spottes af soldaterne under stor
tumult …
Billedet til højre:
… og i forlængelse af det tornekrones Jesus.
Han klædes nøgen og soldaterne hænger en
rød soldaterkappe om ham. De fletter en krone
af torne, sætter den på hovedet af Jesus og gi
ver ham en kæp i højre hånd og falder på knæ
for ”jødekongen”.
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Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

s

Billedet til venstre:
Jesus synker i knæ under sit tyngende kors på
vej til Golgata. Simon af Kyrene, der kom for
bi ude fra marken, hjælper Jesus med at bære
korset. Kyrene (vor tids Tripoli) var en stor by
i Nordafrika med en stor jødisk befolkning.
Simon var sandsynligvis en pilgrim, der var
kommet til Jerusalem på grund af påsken.
Billedet til højre:
Her ses Jesus på korset med Jerusalem som
baggrund. Under korset knæler jomfru Maria,
mens Maria Magdalene og Johannes står på
hver sin side af hende.

Bliv plusKUNDE i Alm. Brand hvis du sætter pris på besparelser
Alm. Brand Bornholm • St.Torvegade 26
3700 Rønne • Tlf. 5694 5600

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2008
Side 7

s Et stærkt evangelisk motiv er korsnedtagel
sen. En mand løfter liget ned og en mand og
tre kvinder tager imod det. Josef af Arimatæa
havde fået Pilatus’ tilladelse til at tage Jesu le
geme ned fra korset og begrave det.

s Det sidste billede forestiller Jesus, der står
op af graven og i venstre hånd bærer en rød
sejrsfane, uden kors. Soldaterne tumler tilbage,
blændede af synet.

Kommende
arrangementer
Konfirmationer
følgende år

Sogneeftermiddag
i Præstegårdsladen

Vi har tidligere meldt konfir
mationsdatoer ud for 2009,
men med forbehold for uæn
dret skolestruktur og præste
forhold. Konfirmationsdato
erne fastholder vi som oplyst,
men da skolestrukturen i
skrivende stund ikke er afkla
ret, kan vi ikke oplyse, hvilke
børn, der bliver konfirmeret de
respektive dage. Det vil først
kunne oplyses, når klassefor
delingen foreligger fra skolens
side. Vi vil tilstræbe snarest ef
ter at lægge oplysningerne ud
på sognets hjemmeside: www.
sctnico.dk.
Hvis der ikke ændres på
klassefordelingen på Rønneskolerne, fastholder vi natur
ligvis de udmeldte datoer.

Torsdag den 6. marts kl. 14.30
er der sogneeftermiddag i
Præstegårdsladen, hvor alle
er velkomne. I litteraturhjør
net får vi denne gang besøg af
provst Knud Henning Hansen,
Østerlars. Han vil fortælle om
og fra romanen Kongens Fald
af Johannes V. Jensen, som fik
Nobels litteraturpris bl.a. for
denne roman og sine Him
merlandshistorier. Kongens
Fald blev ved årtusindskiftet
endvidere kåret som det 20.
århundredes roman og er op
taget i kulturkanon. Så det er
både en væsentlig og spæn
dende roman, Knud Henning
Hansen vil behandle for os.

Kirkefrokost
Der afholdes kirkefrokost søndag den 24. februar
kl. 11.30 efter højmessen.

Sogneaften
i Præstgårdsladen
Torsdag den 13. marts kl. 19.30
afslutter vi rækken af sog
neaftner under overskriften:
Livsfortælling, og får den af
ten besøg af tidl. kirkeminister
Arne Oluf Andersen, Haslev.
A. O. Andersen har sine
svigerforældre her på Bornholm og vil før kaffen fortælle om sit liv fra bonde
dreng til minister, og efter
kaffen om sit nuværende
store engagement som for
mand for DSUK Danske Sø
mands- og Udlandskirker.
Som sædvanligt koster fore
drag og kaffen 20 kr.

Vi vil forsøgsvis prøve at flytte den sædvanlige
kirkefrokost fra august til efter nytår, hvor tiden
måske mere indbyder til indendørsliv end i august
Alle er som sædvanlig velkomne.
Frokost / 1 øl eller vand + kaffe: 20 kr. Børn gratis.
På gensyn / Arrangementsudvalget

Andersens Stenhuggeri
Gravsten & Monumenter
Facade- og bygningsarbejde m.m.

v/Sebastian Andersen

29 78 79 36
Jeg lægger vægt på god service!
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Biskoppen til fællesgudstjenesten 2. pinsedag
Igen i år vil vi invitere til en fælles gudstjeneste
for hele provstiet, dvs. hele øen, 2. pinsedag,
den 12. maj, kl. 10.00 i Almindingen. Da det kan
være lidt risikabelt med en friluftsgudstjeneste
i den danske forsommer, har vi fået lov at låne
Kyllingemoderen, som ligger dejligt centralt på
øen, til gudstjenesten.
Vi håber, at mange, helst alle, sogne vil bakke
op om dette fælles arrangement.
Prædikant ved fællesgudstjenesten bliver bi
skop Erik Norman Svendsen.
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, kirke
kaffe. Vel mødt til alle.
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Mariæ Bebudelsesdag
Søndag d. 9. marts fejrer vi Mariæ Bebudelses
dag, som er den dag i kirkeåret, hvor vi fortæl
ler historien om englen, der kommer til jomfru
Maria for at fortælle hende, at hun skal blive
med barn og at hendes barn skal være Guds
søn. Det er den smukke og gribende historie
om den unge kvinde, der skal blive svanger
med skæbnen, fordi hun aner, at hendes søns
liv skal blive skæbnesvangert.
I år vil minikonfirmanderne fra Østre skoles
4. kl. være med i kirken i forbindelse med en fa
miliegudstjeneste d. 9. marts kl. 10.00, og de vil
her være med til at fortælle historien om Maria
med sang og optræden.
Vi glæder os og håber på god opbakning til
denne festlige optakt til påsketiden.
Karenbodil Leth Madsen og Anders Carlsson

Salmebogsstafetten
Fortsætter i Præstegaardsladen følgende onsdage:
20. februar – 26. marts og slutter den 16. april, hvor de
12 salmebøger fordeles.

SNYK

(Sct. Nicolai Kirkes yngste klub)
l
l
l
l
l

Er for dig, der går i 3. til 6. kl.
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30
i Sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK synger, hører og snakker vi om
Gud.
I SNYK laver vi forskellige aktiviteter.
Vi får en forfriskning hver gang.

SNUK

(Sct. Nicolai Kirkes ungdoms klub)
Er for dig, der går i 6. til 9. kl.
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00
i Sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
l I SNUK er du med til at høre og tale om
Gud.
l I SNUK laver vi forskellige aktiviteter.
l I SNUK snakker og hygger vi.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK kan
du ringe til Karenbodil på tlf. 56950085 eller
sende en mail: karenbodil@sctnico.dk
l
l

Pigeaftener
Pigeaftener er for alle piger/kvinder fra konfir
mationsalderen
l Der kan lide et afslappet fællesskab.
l Der har lyst til at tale med andre om det,
de er optaget af.
l Der nogle gange vil lave noget kreativt.
l Der har lyst til at lære noget nyt.

Sogneindsamling
den 2.
marts
Så er det igen tid for den landsdækkende ind
samling til Folkekirkens Nødhjælp. Sogne
indsamlingen 2008 sætter igen i år fokus på
HIV og AIDS, der især har hærget i Afrika.
De indsamlede penge går til forebyggende ar
bejde især blandt unge piger i Afrika, som er i
stor risiko for at få AIDS.
I Rønne sogn begynder dagen kl. 9.30 med
morgenkaffe og krydderboller i Præstegårdsla
den. Ca. kl. 10.00 bliver de første indsamlere
sendt fra Præstegårdsladen i Pistolstræde ud i
byen med hver sin indsamlingsbøsse og hver
sin rute.
Meld dig som indsamler ved at skrive dig på
den opsatte liste i Sct. Nicolai kirke eller til
meld dig pr. tlf. eller mail til sognemedhjæl
per Karenbodil Madsen. Tlf 56950085 og mail:
karenbodil@sctnico.dk

De næste gange er:
Onsdag d. 9. april, hvor Pyllis Holm vil fortæl
le om besættelsestiden. Pyllis var en ung pige,
da Danmark blev besat. Hun vil fortælle, hvad
hun kan huske fra dengang.
Onsdag d. 21. maj vil aftenens emne være som
merens picnickurv, hvor du vil få gode ideer til,
hvad en picnickurv kan indeholde.
Begge pigeaftener begynder kl. 19.30 i Præste
gårdsladen, Pistolstræde 12.
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Babysalmesang
Vi vil gerne invitere børn i al
deren 0 – 8 måneder og deres
forældre til babysalmesang i
Sct. Nicolai Kirke. Sammen
vil vi synge salmer og sange,
danse og lave bevægelser til.
Salmer og sange lærer vi sam
men. Der vil være plads til 10
børn med deres forældre.
Vi starter et nyt hold tirsdag
d. 1. april kl. 10.30 og mødes i
alt 8 tirsdage til og med d. 20.
maj. Næste hold begynder ul
timo august.
Efter ca. 45 minutter i kirken,
er der mulighed for at drikke
en kop kaffe/te, pusle og give
børnene mad. Det er gratis at
deltage.
Tilmelding kan ske til sogne
medhjælper Karenbodil Mad
sen senest d. 26. marts på tlf.
56 95 00 85 eller mail: karenbo
dil@sctnico.dk.
Tilmelding foregår efter
først til mølle princippet. Fa
milier udenfor Rønne sogn er
også velkomne.

MUSIK

Bibelskolen
i Rønne Nord

SANG

Vi synger bl.a. efter Højskolesangbogen
i præstegårdsladen
Søndag den 9. marts 2008 kl. 14.30 – 16.30

Vi har afsluttet vores gennem
gang af Matthæus-evangeliet,
men vi mødes yderligere to
gange i foråret.
Dels d. 17. marts, hvor jeg
vil fortælle om min tur til den
koptiske kirke i Egypten og
deres forhold til islam, og dels
d. 7 april hvor vi skal se filmen
om Martin Luther. Filmen va
rer 2 timer. Hver aften samles
vi kl. 19.30 i sognegården på
Åvej 2.
Alle er velkomne én eller
begge aftner.
Det er gratis at deltage.
Sognepræst
Peter Hauge Madsen

Vores gæster, Maud og Tom West vil fortælle og vise
billeder fra nogle af deres rejser bl.a. Indien.
Alle er velkomne.
Telebussen kan benyttes.
Kaffe/te/kage: 10 kr.
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Sang i Sognegården Rønne Syd
Vi fortsætter med at synge sammen den sidste onsdag i
måneden kl. 19.15 i Sognegården Rønne Syd. Alle er velkomne.
Datoer: 27. februar – 26. marts – 30. april – 28. maj.

Læsningen af bibelen
- fortsætter følgende mandage: den 3. marts
samt den 14. april fra 19.00 til 21.30.
Alle er velkommen til at deltage i denne
langtrukne maraton, som har til huse i Præste
gaardsladen (Pistolstræde 12).
Det eneste forudsætning for at deltage er: at
I møder op.
Anne-Lise Fuglheim

Søndag d. 6. april inviteres til
stiftende årsmøde
af DSUK kreds for Bornholm

Studiegrupperne
- fortsætter med læsningen og diskussionen af
”Drageløberen” for aftenholdets vedkommen
de den 10. marts og den 7. april og for eftermiddagsholdets vedkommende den 14. marts
og 11. april.
Og så holder vi en fælles afslutning mandag
den 5. maj kl. 19.00, også i Præstegaardsladen.
Anne-Lise Fuglheim

Spaghetti-gudstjenester
Fredag d. 25. april og 23. maj kl. 17.00 i Sct. Ni
colai kirke har vi de efterhånden traditionsrige
børnegudstjenester med efterfølgende spisning
af spaghetti og kødsovs i Præstegårdsladen.
Maden koster 10 kr. for børn 4-14 år og 20 kr.
for voksne. Men max 50 kr. pr familie. Vi slut
ter kl.18.45.

KFUKs SOCIALE ARBEJDE
”Forårsfest” tirsdag den 1. april kl. 14.30
Organisationskonsulent pastor Lise W. Vogn
strup taler over emnet: ”Et skub i den rigtige
retning”, samt fortæller om foreningens arbej
de m.m. Festen afholdes i KFUM og Ks lokaler,
Østergade 59, Rønne.

Fællesmøde

i Kirkens Korshær og KFUM & KFUK
i Præstegårdsladen
Onsdag den 12. marts kl. 19.30.
Informations sekretær i KK. Vibeke Lind for
tæller om “Hilsen fra virkeligheden” Deltage
re i mødet medbringer om muligt en pakke til
ca. 25,- kroner, der i løbet af aftenen bliver solgt
på en aktion, beløbet går til Kirkens Korshær.
Kaffe og kortsalg. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Erik Frigaard-Mogensen

Steen Skovsgaard. havlykke.com
Program:
Kl. 10.00: Højmesse i Sct. Nicolai Kirke,
Rønne. Prædikant biskop Steen Skovsgaard
Kl. 12.00: Årsmødet begynder med spisning
i Præstegårdsladen, Pistolstræde.
Udover årsmødet vil der blive foredrag af
biskop Steen Skovsgaard
Af hensyn til mængden af mad, er vi nødt
til at bede om tilmelding senest mandag d.
31. marts, på tlf. 5648 1890 eller E-mail:
pmg@paradis.dk
Entreen for hele dagen bliver 100 kr.
Vi håber at rigtig mange vil slutte op om
stiftelsen af en kreds på Bornholm. Fra ko
miteens side vil vi prøve at gøre dagen til
en festlig oplevelse, MEN husk vi kan kun
skabe rammerne, det er Jer deltagere, der
skal gøre dagen festlig.
På glad gensyn søndag d. 6. april
På komiteens vegne
Preben Miland Grönvald
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Koncerter i Sct. Nicolai Kirke
Kantoriet
I januar holdt vi en hyggelig
afslutning for Knud-Erik Kjøl
ler og ønsker ham og Lena
held og lykke med deres nye
liv i Sverige.
Vi har fået en ny bas! Vel
kommen til Filip Gravers
Nielsen, som startede i febru
ar. Filip, som er lærer på Hasle
Skole, har stor musikalsk erfa
ring og har sunget en del år i
Trinitatis Kirkes Kor. Vi øn
sker ham hjertelig velkommen
i vort lille kor.
Vi har i øjeblikket brug for
en tenor-afløser, og sopraner
i aldersgruppen 15-30 er altid
velkomne. Hvis du er inte
resseret i at synge i kantoriet,
venligst kontakt Kevin Dug
gan på organistkontoret (tlf.
56953495, e-mail kevintheor
gan@mail.tele.dk)

Matinéer 1

En del koncerter er allerede i gang!
Den 25. januar var der indsamlingskoncert til
Folkekirkens Nødhjælp med fire musikere – 2
fra Tanzania og 2 fra Danmark. Der blev afholdt
tre lørdagsmatinéer i februar med henholdvis
Winnie Bugge Frandsen (tværfløjte), Anette
Slaato (bratsch) og Mathilde Kirknæs (sopran).

Andre koncerter
Torsdag den 6. marts har Lions Club Bornholm
inviteret den berømte blokfløjtenist Michala
Petri til sammen med Lars Hannibal at holde
en koncert i Sct. Nicolai Kirke.
Lørdag den 22. marts (påskelørdag) skal Kevin
Duggan holde en orgelkoncert over temaet ”Li
vet og døden”. Stemningsfulde værker af Oli
vier Messian, hvis 100-års jubilæum fejres i år.

Den 1. marts kl. 16.00 skal Signe Scharling
(violin) spille værker af Händel, Corelli,
Svendsen, Schubert og Kreisler.
Signe er født på Bornholm, og har studeret
musik på Colchester Institute i England og på
Vestjysk Musikkonservatorium. Hun har spillet
i en del danske symfoniorkestre, og underviser
nu på Bornholms Musikskole. Alle disse
koncerter akkompagneres af Kevin Duggan.
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Matinéer 2
I april og maj er der matinéer
hver anden lørdag.
Den 12. april kommer den
talentfulde engelske organist
Paul Dean på sit første besøg
til Bornholm. Paul spiller til
daglig i Chelsea Old Church i
London, og har vundet en del
internationale konkurrencer.
Han har spillet i Europa, USA
og Hong Kong, og han spiller
et fransk program i Rønne.
Den 26. april skal ”vores” in
ternationale sopran Ursula
Bambuch lave en koncert
sammen med en alt, som hun
kender – Karin Steer, som
også stammer fra Tyskland.
Programmets indhold bliver
varieret. Hertil kommer Poul
Lykke Nielsen med et varieret
program – som han siger, med
sine ”små venner”!

Den 10. maj. Renæssancekoret
med deres nye dirigent Kevin
Duggan.
Den 24. maj kommer sangfor
eningen ”Ydun” – et kor som
i år fejrer deres 125-års jubli
læum. Sammen med deres ita
liensk dirigent Marco Lorenzo
skal de synge musik af bl. a.
Händel, Mozart og Rossini.
Der er gratis entré til alle matinéer, dog er der kollekt ved udgangen.

Sommerkoncerter/orgelfestival

Et spændende sommerprogram er planlagt! Koncerterne starter den 4.7. og slutter den 22.8.

BØRNE- & UNGDOMSKORET
NYT ÅRS SANG
Det gamle år gik - for korets vedkommende med mange opgaver og oplevelser. Nu tager vi
hul på 2008, som, håber vi, også vil bringe både
udfordringer og glæde for kor og tilhørere. Når
dette læses, har vi medvirket ved en ordinær
gudstjeneste og prøvet at synge introitus. Vi
har også været til spaghettigudstjeneste, hvil
ket er en tilbagevendende opgave.
Et højdepunkt bliver en kormatiné i april. Her
vil vi synge nogle årstidssange og et par længe
re værker flerstemmigt. Koret er så langt, at vi i
højere grad kan vægte flerstemmige sange.
Koret er jo ulønnet. Men som en påskønnelse
af den store indsats, børnene og de unge leve
rer, får koret igen i år en tur til København. Vi
plejer at tage i Tivoli; men der er også indlagt

bl.a. et kirkebesøg. Denne gang skal vi se Hel
ligåndskirken på Strøget, hvor organist Hans
Ole Thers vil vise rundt, herunder demonstrere
kirkens fine klokkespil.
Der er i skrivende stund 15 medlemmer i ko
ret, alle piger. Det er en dejlig flok. Der synges
med iver. To af korets medlemmer er med i Fol
kekirkens Ungdomskors landskor, ligesom de
hjælper til i vor egen kirkes kantori.
Der er imidlertid plads til flere i koret - også
drenge. Så kender læseren nogen, der har ev
ner, muligheder og lyst - og måske blot skal
have “et lille skub” - da kontakt undertegnede
på organistkontorets telefon.
Korleder
Poul Lykke Nielsen
5695 3495
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
For detaljeret program,
kontakt
Indremissionær:
Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk
Marts
08. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Jørgen Erik Larsen
11. kl. 19.30
Missionsaften
Sudan Missionen
24. kl. 14.00
Påskestævne
v. Anders Møberg
April
01. kl. 19.30
Ordet og Israel
– Yad Va Lev
12. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Jørgen Bloch
15. kl. 18.00
Fællesspisning
kl. 19.30 Jørgen Bloch sang
v. Seniorkoret
22. kl. 19.30
Poul Lykke Nielsen
Maj
06. kl. 19.30
Årsmøde
10. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Bjarne Kirkegaard
sang v. Seniorkoret
27. kl. 19.30
Jørgen Trihøj
Faste
arrangementer:
Legestue
hver torsdag kl. 9.30- 11.30
Børneklub
hver onsdag kl. 16.00-17.30
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Teenklub
hver onsdag kl. 19.00-21.00
Ungdomsmøde
hver tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
hver mandag
vinter kl. 14:30
sommer kl. 19:30

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12A
Formand: Birger Pedersen.
Tlf. 5695 0504.
Søndagsmøder kl. 14,00
9/3, 13/4, 12/5 og 25/5
Fællesmøde med spisning
kl. 17.00
Tirsdage den 4/3, 1/4 og
6/5
Forårsfest kl. 14,00
søndag den 27/4
Seniortræf lørdage
kl. 14.30:
29/3, 26/4 og 24/5
Børneklub
tirsdage kl. 16.45
Legestue
onsdage kl. 9.30
Ungdomsmøder
tirsdage kl. 19.30
EvangeliskLuthersk
Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Gunnar Rasmussen,
Sejersvej 9, tlf. 5695 6447,
Møder søndag kl. 14.00
eller kl. 19.30

Bedemøder
onsdag kl. 19,30
Søndagsskole
kl. 14.00 i Tværstræde 6
Café Elmer
fredag kl. 14.00-17.00
Husmoderklubben
i Rønne
Møderne holdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne
Alle damer er velkommen.
Vera Henriksen
tlf. 56 95 27 27
Onsdag den 27. februar
kl. 14.30
Rita og Gunnar Rasmussen
fortæller om deres arbejde
i ”Åbne Døre” med
at smugle bibler over
grænserne.
Onsdag den 26. marts
kl. 14.30
Keramiker Gerd Hjort
Petersen fortæller og
viser lysbilleder af sine
kirkeudsmykninger.
Onsdag den 30. april
kl. 14.30
Sven Erik Schou fortæller
og viser lysbilleder fra
Stockholm, Skærgården,
Øland og Småland.
Onsdag den 28. maj
kl. 14.30
Erna og Ole Hansen
fortæller og viser
lysbilleder fra Tanzania og
fra Sct. Nicolai Genbrugs
skoleprojekt

FDF
Frivilligt Drenge- og PigeForbund.
Møde Torsdag kl. 19 - 20.30 i
Sognegården Rønne Syd.
Kredsens ledere er:
Kurt Jørgensen,
Tlf. 56 95 72 37
E-mail.: kurtj@FDF.dk
Leder: Lotte Roch,
Tlf. 56 97 54 44
E-mail.:  Lotteroch@FDF.dk
Melanie Møller Andersen
Tlf. 28 73 34 74
E-mail.: melanie@
dennisogmelanie.dk
Jarlsgård:
www.FDF.dk/jarlsgaard
KFUM og KFUK
på Bornholm
Østergade 59, 3700 Rønne
tlf. 56 99 08 22
Formand Dorte Andreas
Kristoffersen, e-mail:
fyrrely@mail.dk
www.bornholm.kfum-kfuk.
dk
Foreningen har følgende
klubber i foreningens
bygning
Multi Mok (7-14 år)
torsdag kl. 18.30 – 20.00
En klub med bibelhistorie,
musical, leg og hobby.
Stine Ipsen, tlf. 3034 4378
Y-Movie (13-19 år)
mandag kl. 19-21.30
En klub hvor vi producerer
videofilm fra bunden.
Philip Kofoed,
tlf. 5691 0552
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083

KIRKEBILEN ER FOR ALLE

Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen.
Bestilles på ringbilen tlf. 56 95 23 01 senest 1 time før
gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Der arbejdes således på også
at få et hjem i Afghanistan. På
Bornholm har ’vennerne’ hjul
pet med at få en udestue op af
stå med arbejdskraft, cykelløb
og praktisk støtte.

KFUM
soldaterhjem
i Rønne
Af soldaterhjemsleder
Anne Margrethe Roesen

Hvad er et soldaterhjem uden
soldater? – det er kedeligt!
På KFUM soldaterhjem lige
uden for hovedvagten på Al
megårds kaserne har vi dejligt
mange besøg af øens soldater,
i 2007 blev det til ca. 25.500.
Det er især de helt unge kon
stabelelever, som er de hyp
pigste gæster, men også man
ge af de faste beboere kommer
her jævnligt.
KFUM soldaterhjem har TV,
billard, spil, mad, kioskvarer
og hjemlig hygge, og det er
ikke mindst det sidste solda
terne spørger efter.
Det er dejligt at være leder
på Almegård KFUM soldater-

hjem, dejligt at være ”re
serve-forælder” for de unge
soldater, dejligt at høre dem
fortælle om deres hverdag, og
en god oplevelse at mærke det
fællesskab der opstår herigen
nem. Denne fællesskabsfølelse
kommer til udtryk, når det er

de mere alvorlige erfaringer
fra en udsendelse i internatio
nal tjeneste, der bliver fortalt
om, da er det godt at solda
terne oplever KFUMs solda
terhjem som en del af deres
netværk og som deres hjem.

Målet er at være et kristent
fristed og reservehjem, og det
bliver besøgt af flere forskel
lige grupper, f.eks. feriedren
getjenesten og erhvervsprak
tikanterne.
KFUMs Soldatermission har
megen praktisk og økonomisk
støtte af Soldaternes Venner i
arbejdet med at skaffe midler
til at drive arbejdet. Hvert år i
januar og februar sælges lod
sedler til støtte for alle de 13
soldaterhjem i Danmark og de
nuværende to hjem i udlandet.
KFUMs Soldatermissions mål
sætning er at være dér, hvor
danske soldater har tjeneste.

KFUMs soldatermission er
mission gennem handling,
tilstedeværelse og ord. Alle
dele er vigtige i fællesskabet
med soldaterne og i den dag
lige forkyndelse, men lige så
vigtigt er, at medarbejderne er
til stede, gerne vil være sam
men med soldaterne, og at de
gerne laver mad til dem med
et smil.
Soldaterhjemmet har et godt
samarbejde med kasernens
ansatte på alle niveauer, det
er en stor glæde i det daglige
arbejde, at vi altid føler os vel
kommen og som en del af for
svarets arbejde.

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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Gudstjenester
FEBRUAR
24. februar (3. søndag i fasten)
10.00: Peter Hauge Madsen,
		 kirkefrokost
16.30: Anders Carlsson,
		 stillegudstjeneste

APRIL
5. april
2 års dåbsgudstjeneste
11.00: Peter Hauge Madsen

MARTS
2. marts (Midfaste søndag)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anders Carlsson,
		 Sogneindsamling

6. april (2. s. e. påske)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Biskop Steen
Skovsgaard, DSUK

9. marts
(Mariæ bebudelsesdag)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Anders Carlsson,
		 familiegudstjeneste

13. april (3. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft

16. marts (Palmesøndag)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Gotfred Larsen

18. april (Bededag)
9.00: Konfirmation,
		 Anne-Lise Fuglheim
11.00: Konfirmation,
		 Gotfred Larsen
13.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson

20. Marts (Skærtorsdag)
10.00: Peter Hauge Madsen
19.30: Anders Carlsson
21. marts (Langfredag)
10.00: Peter Hauge Madsen
23. marts (Påskedag)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Anders Carlsson
24. marts (2. påskedag)
10.00: Gotfred Larsen

25. april Spaghettigudstjeneste
17.00: Peter Hauge Madsen

30. marts (1. s. e. påske)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Anne-Lise Fuglheim
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20. april (4. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
11.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
13.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson

27. april (5. s. e. påske)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson

MAJ
1. maj (Kristi himmelfartsdag)
9.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
11.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
13.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
4. maj: (6. s.e. påske)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Gotfred Larsen
11. maj (pinsedag)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen
12. maj (2. pinsedag)
10.00: Fællesgudstjeneste
		 i Kyllingemoderen,
		 Almindingen
		 Biskop Erik Norman
		 Svendsen
18. maj. (Trinitatis søndag)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Anne-Lise Fuglheim
23. maj
Spaghettigudstjeneste
17.00: Peter Hauge Madsen
25. maj
(1. søndag efter trinitatis)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen

NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 21. Deadline: Fredag den 25. april.
Layout: Søren R. Wolff. Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Larsen,
Peter Hauge Madsen og Ole Hansen. Tryk: Burgundia tryk.

Arrangementer

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

Dag Dato

Tid

Sted

Emne:

Ons 20. febr

19.30 Præstegaardsladen

Salmebogsstafet

Lør

23 .febr

16.00 Sct. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Søn

24. febr

11.30 Præstegaardsladen

Kirkefrokost

Ons 27. febr

19.15 Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

1. marts

16.00 Sct. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné: Signe Scharling

Søn

2. marts

10.00 Præstegaardsladen

Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

Man 3. marts

19.00 Præstegaardsladen

Læsninger af bibelen fortsætter

Tors 6. marts

14.30 Præstegaardsladen

Sogneeftermiddag Knud Henning Hansen

Tors 6. marts

19.00 Sct. Nicolai Kirke

Lions Club koncert: Michala Petri og Lars Hannibal

Søn

9. marts

12.00 Sct. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste: Mariæ Bebudelsesdag

Søn

9. marts

14.30 Præstegaardsladen

Musik og sang. Maud og Tom West

Man 10. marts 19.00 Præstegaardsladen

Studiegruppen “Drageløberen” fortsætter

Ons 12. marts 19.30 Præstegaardsladen

Kirkens Korshær og KFUM & K

Tors 13. marts 19.30 Præstegaardsladen

Sogneaften. Arne Oluf Andersen

Fre

Studiegruppen “Drageløberen” fortsætter

14. marts 14.15 Præstegaardsladen

Man 17. marts 19.30 Sognegården Rønne Nord

Bibelskolen: Ægypten

Lør

Orgelkoncert: “Livet og døden” Kevin Duggan

22. marts 19.30 Sct. Nicolai Kirke

Ons 26. marts 19.15 Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Ons 26. marts 19.30 Præstegaardsladen

Salmestafetten

Tirs

1. april

10.30 Sct. Nicolai Kirke

Første Babysalmesang

Tirs

1. april

14.30 KFUM & K’s lokaler

KFUK’s sociale arbejde

Søn

6. april

10.00 Sct. Nicolai Kirke/Præstegaardsladen DSUK kreds Bornholm

Man 7. april

19.30 Sognegården Rønne Nord

Bibelskolen Martin Luther

Ons 9. april

19.30 Præstegaardsladen

Pigeaften Pyllis Holm

Lør

16.00 Sct. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné: Paul Dean

Ons 16. april

19.30 Præstegaardsladen

Salmestafet, afslutning

Fre

17.00 Sct. Nicolai Kirke/Præstegaardsladen Spagetti-Gudstjeneste

12. april
25. april

Lør 26. april 16.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Lørdagsmatiné: Ursula Bambuch, Karin Steer
og Poul Lykke Nielsen

Ons 30. april

19.15 Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

16.00 Sct. Nicolai Kirke

10. maj

Lørdagsmatiné: Renæssancekoret med Kevin Duggan

Man 12. maj
10.00 Kyllingemoderen, Almindingen
				

2. pinsedag, Fællesgudstjeneste,
Erik Norman Svendsen

Ons 21. maj

19.30 Præstegaardsladen

Pigeaften

Fre

17.00 Sct. Nicolai Kirke/Præstegaardsladen Spagetti-Gudstjeneste

23. maj

Lør 24. maj
16.00 Sct. Nicolai Kirke
				

Lørdagsmatiné:
Sangforeningen “Ydun” dir. Marco Lorenzo

Ons 28. maj

Sangaften

19.15 Sognegården Rønen Syd

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: hver onsdag kl. 10.45.
Kystparken: den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: kl. 10.30 i dagligstuen
på afdeling B2 på følgende fredage: 14. marts; 4. april; 9. maj. Sygehuset:
MKO (dagligstuen) kl. 11.00 på følgende mandage: 10. marts; 7. april; 5. maj.
F.2 (dagligstuen) kl. 14.30 på følgende onsdage: 12. marts; 2. april; 7. maj.
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Eftertanker
Af Grete Landin,
menighedsrådsmedlem

I 1992 blev jeg opfordret til at stille op til
menighedsrådet ved Sct. Nicolai kirke på
den Socialdemokratiske liste. Arbejdet i
menighedsrådet lød interessant og derfor tog
jeg imod opfordringen og stillede op og blev
valgt.
I denne valgperiode er jeg medlem i boligudvalget Rønne Syd og i arrangements- og
omsorgsudvalget. Der er jo stor aktivitet
omkring Sct. Nicolai og udvalgets arbejde
omfatter praktisk hjælp ved bl.a. salmestafet,
kirkefrokost og udflugt for telefonkæden.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for det
ansatte personale og har ansvaret for den daglige
ledelse. Præsternes arbejdsgiver er provsten.
Menighedsrådet vælger en kontaktperson,
som repræsenterer menighedsrådet i forhold
til de ansatte. Efter valget i 2004 blev jeg valgt
som kontaktperson.
Der er i kirken ansat forskellige faggrupper,
som i et godt og positivt samarbejde får
dagligdagen til at fungere. Det er bl.a. min
opgave at afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) en gang om året, afholde et
årligt medarbejdermøde og hvert 3. år skal
der udarbejdes en arbejdsplads-vurdering.
Af medarbejdergrupper er der en kirketjener

og assistent, kordegn, organister, sognemed
hjælper, kirkesanger, kasserer og kirkegårds
leder. Det er mange forskellige faggrupper og
alle er lige vigtige for at få kirken til at fungere
som en god arbejdsplads.
Menighedsrådet er meget indstillet på, at der
afsættes midler til årsmøder og kurser, som
medarbejderne ønsker at deltage i.
Ved eftertanke på alle de år i menighedsrådet,
har der været utrolig mange gode oplevelser.
Salmestafet i Laden, hvor vi med svage
stemmer synger med på de nye salmer og ved
de gamle kendte, synger med så taget er ved at
løfte sig.
Udflugter med telefonkæden, hvor de ældre
er glade og taknemmelige for at komme ud og
se skoven sprunget ud og få en is på Gudhjem
havn.
Det årlige årsmøde på Nyborg Strand skal
også nævnes. Her er der oplæg, temadrøftelser
og socialt samvær, hvor man får fornyet
energi til at fortsætte det spændende arbejde i
Menighedsrådet ved Sct. Nicolai kirke.
Menighedsrådet består af personer med
forskellige baggrunde. Jeg oplever, at vi
har et godt samarbejde blandt os valgte i
menighedsrådet, præsterne og medarbejderne.

