Sogneblad for Rønne

Sct.Nicolai-Nyt

TEMA: NYT LIV

Nr. 1
2009
MARTS
APRIL
MAJ

Livet er en gave Af sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel og katolsk
pigeskole
De fleste forældre vil medgive mig, at det løst gåden om, hvorfra alting stammer. Bibelen
Kirkens naboer:

største under, de har været udsat for, var, da de
havnen. Derfor udgår
Af
Gotfred Larsen
blev forældre. Intet, tror byens
jeg, kan sammenlignes
to
ældste
med
den
glæde,
det
er,
at stå med
sit nyfødte
Østergade
og
Kirken den er et gam- gader,
barnhus
i hænderne. Det fylder
én med ydmyghed
Adel-gade,
nu
melt
ogDen
taknemmelighed.
lille nyt liv. Etda
mirakel.
også
ældste byg-Et Storegade,
Og
vi
kan
af
hjertet
synge
med
i
kirken,
nårman
det
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller
i en dåbssalme
hedder:
”Fyldt
af undren
over
sige,
at de fører
Nicolai
Kirke. Der
er kan
under, med
et nyfødt
i vore
til barn
kirken,
forhænder,
begge
fålivets
bygninger
i byen,
kommer
vi tilend
dig ca.
somdele
gavgælder
os livet”.
jo. Livets
som
er mere
opståen
er fortsatmen
en gåde og et mirakel. Der er
200
år gamle,
mange som
teorier,
Darwin, som vi fejrer
kirken,
er og
650Charles
år, Naboer
har gjort
sit til atsåskubbe
troen
påog
Gud
som
eri år,
altså
tre gange
Byens
form
udvikskaberen af
alt lidt
længere
os
gammel
som
andre
lingi baggrunden
har altså for
i høj
ældre
huse.
Og såmente
er grad
af
danskere.
Darwin
ikke været
selv, atpræget
man med
det
ældste af kirken,
og den ældste
udgangspunkt
i hans kirken,
evolutionsteori
kunne
det
del Han
af byen
er kvartebevise,første
at Gud kapel,
ikke er til.
mente
dog, at
endnu
ældre.vise, at skabelsesberetningen
rerne omkring ikke
kirden kunne
Det
er
der
kun
få
ken.
skulle læses bogstaveligt. Men fortsat har ingen
rester af, men det har
Men selv om kirligget samme sted, på ken er det ældste hus
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den

giver sit bud. Et godt bud synes jeg. Gud, vores
himmelske far, har givet os livet. Livet er ikke
opstået ved en tilfældighed. Det betyder, at vi
har isoleret
et sted at
gå en
hen
tak hver
og vores
der, vores
som har
sin
ikke
som
ø med
forundring
over den gave,
som livet historie
er. Men
spændende
uden
sammenhæng
det betyder
også, at viathar
et sted at gå hen
fortælle.
med
omgivelserne.
med vores smerte
Tværtimod
er der og
et vores sorg, når livet gør
ondt.samspil
Nemlig mellem
til ham, som
er livets
skaber og
nært
Katolsk
pigeskole
opretholder.
kirken
og byen.
Nærmest ved kir-

Derfor vil vi da kens kor ligger på
også
det nye
kirkeKirkepladMedi foråret
opstår
derhjørnet
nyt liv af
i naturen.
Det
blad
de fleste
og Vimmelskafer skønt,
og vi gange
glæder sen
os. Samtidig
er foråret
give
en side,
tet,
med nummer
på
ogsåplads
tiden,for
hvor
vi fejrer
påskens
forunderlige
hvor
vi
ser
på
og
forbegge
gader,
et
stort
budskab. Budskabet om at Jesus Kristus, der
tæller
kirkens
hus i skyld,
to etager.
Det er
døde lidt
på om
korset
for vores
opstod
af
naboskab.
Vi
vil
usædvanligt
i
kvartegraven påskemorgen. Hans død blev til nyt liv.
begynde
tæt
ved
kir-selv.
ret,Vihvor
næsten
alle
Ufatteligt,
som
livet
kan blot
modtage
ken
og
efterhånden
andre
huse
er
lave
dette budskab med tak.
arbejde os lidt længe- huse i en etage. Men
re ud, for der er når dette gule hus er
mange huse og ste- toetagers,
skyldes
det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Sct. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Rønne.
hotel. Sådan
Kasserer: Maj-Britt vil
Svendsen,
Ansvarhavende redaktør:
Peter Hauge Madsen, Åvej 2,
ældre Røn5695 8295, kasserer@sctnico.dk
Peter Hauge Madsen.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
ne-boere
kenSognemedhjælper:
Træffes bedst mandag og onsdag
Karenbodil L. Madsen,
5695og
0085,
de
omtale
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsdag
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20.
karenbodil@sctnico.dk
kl. 17-18.
Åbent mandag-fredag 9-13,
det som Hotel
Korsanger: Gitte Kofod,
torsdag 16-18, 5695 3695,
Anders Carlsson, Søndergårds Allé 1,
Rønne.
privat
5691
3839.
fax 5695 4095, roenne.sogn@km.dk
Præster:
Gotfred Larsen, Søborgstræde 11,
5695 3195, fax 5691 3195, gla@km.dk
- Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Anne-Lise Fuglheim: Træffes på sygehuset, indg. F, Med. afd. Tlf. 56951165
lokal 9096, man., tirs. og ons. kl. 13-14.
Hjemme: Ny Østergade 13, 5691 3732,
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
E-post: alf@postkasse.net

Sct.
Sct. Nicolai
Nicolai- -Nyt
Nyt
Nr.
Nr.2.1.2005
2009
Side
Side10
2

5695 3095, andeby@post.tele.dk.
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.11-12 og
evt. aften
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Organistassistent og leder af børnekor:
Poul Lykke Nielsen, 5695 3495,
ply.nielsen@post.opasia.dk
Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795

Sct. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Kirketjener: Christian Møller,
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken
Kender4læserne
Tlf. 56955793, keljuhl@mail.tele.dk
personerne på
Kirkegårdens kontor:
dette
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax billede,
5695 3875.
hørerElleby,
redaktioKirkegårdsleder Lars-Jep
lj@ronnekirkegaard.dk.
nen gerne fra
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
dem.

Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.30-15.

Skal I så en dag ud og være
sognepræster?
Det ved vi ikke. Foreløbig
skal vi gøre 9. klasse færdig,
og den ene af os skal derefter
på efterskole, mens den anden
Af Peter Hauge Madsen
fortsætter i 10. klasse. Det
er svært, at skulle vælge en
uddannelsesretning med så
Clara Forum SørensenSom
og Mie
hvordan
børnene
blev
fanget
sidste år vil vi går vi hen i præstemange tilbud. Men måske ...!
Tranberg Olsen går til gerne
daglig i invitere
af musikken
salmerne, der
gårdshaven,
hvor der
til og
så ervi
kaffebord
og hvor
grundlovsmøde
præ- Hvis
9. klasse på Privatskolen,
men blev isunget.
en dag får
biskoppen
stegårdshaven,
Sø-vi også
I år er det så 200 året for
har i januar været i en
uges børn, skal
være med tilholder
grundlovstalen.
borgstræde 11.
fødsel. Han er
praktik i Sct. Nicolai Kirke
for
det.
Der er god pladsDarwins
i
Vi har været så helkendt for sit banebrydende
at følge en præsts arbejde.
dige, at stiftets biskop, haven, så vi håber, righar lyst
at
Norman
Svend”Arternes Oprindelse”.
Vi har talt med demErik
om deHvad
fik jer tig
tilmange
at vælge
at tilværk
være
med.
sen, København,
res oplevelser, og, i anledning
komme har
i praktik
hos
en præst?
I tilfælde af dårligt
lovet at komme og
Hovedtanken i Darwins viaf 200 året for den engelske
Det var egentlig
minrykker
fars skyld,
vejr,
vi ind i
holde grundlovstalen.
naturvidenskabsmand Charfortæller
Clara.
Han
synes,
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen. denskabelige evolution består i udvælgelsestanken og
Sinikka
og Gotfred
i år er
en søndag,
vil vi være sjovt
les Darwin fødsel, deres
syn
det kunne
at finde
selektionsprincippet. De enpå skabelsen af jorden.begynde eftermiddaud af, hvad en præst laver påLarsen
gen med en kort gudskelte, levende ting
tjeneste i kirken kloki naturen er ikke
Hvad synes I om
ken 14.00 ved biskop- Billederne herunder er
skabt, men udviklet
fra sidste års møde
pen.
praktikperioden?
med Ole Espersen .
gennem en lang
Efter gudstjenesten
Det har været memandagen, første gang
proces, mente Darget
spændende
og
den 5. september klokwin, der på den
varieret.
Vi
har
opken 19.00 til 21.30 og
måde kunne forlevet
at
være
med
for eftermiddagsholklare verden uden
til
plejehjemsgudsdets vedkommende om
Gud. Hvordan sytjeneste,
konfirmandfredagen første gang d.
nes I, det stemundervisning,
baby9. september fra klokmer overens med
salmesang,
bisættelken 14.15 til 16.45.
Trosbekendelsens
ser,
udvalgsmøder,
Men holdene er elastiordlyd, hvor det
børneklub,
samtale
ske, d.v.s. selvom man
hedder: ”Vi tror på
med
forældre,
der
eksempelvis har meldt
Gud Fader den Alhave et barn
sigskulle
til aftenholdet,
men
mægtige himmedøbt,
ikke
kansamt
mødedeltaget
op en
lens og jordens
og medvirket
ved
mandag
aften, ja så kan
skaber”?
man
op om fre-i
en møde
eftermiddag
Ja, det lyder, som
dagen
og vice
versa, da
Kirkens
Dagligstue.
om det er svært at
“holdene”
følgesat der
ad
Vi anede ikke,
forene de to tanker.
rentforegik
stofmæssigt.
så meget
Men det skaber også
Har
du lyst til
at delforskelligt
i kirken,
en form for tryghed
tage,
til ting, vi hverdagene. Så spurgte jeg
og så
så meld
er derdig
endda
undertegnede:
ikke har kunnet være med til. Mie, om hun havde lyst til at tro, at det er Gud, der har
Anne-Lise
Fuglheim
Noget af det
mest spændende at være med, da jeg vidste, skabt det hele, og at det hele
sygehusog
sognevar babysalmesangen. Det hun interesserer sig noget for ikke blot er en tilfældighed.
præst,
5691 3732
Men hvordan mener du, som
var Tlf.
virkelig
sjovt at opleve, bibelen og kristendommen.

Præstepraktik og
Grundlovsmøde med
Darwin

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

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

Sct. Nicolai - Nyt

Nr. 1. 2009
Side 3

præst, at det hænger sammen?,

ikke underlagt den udvikling
og selektion, som er et nøglepunkt i evolutionsteorien.
Præsten: Min
grundholdning
Tværtimod hævdes det, at
Af Gotfred
- Bruger du bøn,
er, at derLarsen
ikke er nogen der er gode videnskabelige
Mathias?
modsigelseEn mellem
tanken argumenter for, at verden er
ny ten- Døbefonten
- Ikke sådan særlig tit,
i Sct. Nicolai Kirke er kirkens
om skabelse
evolution. blevet skabt på én gang, som
dens og
de semen hvis der er noget,
ældste inventar, og man regner med, at
Den, der læser
ved det for eksempel fortælles i
nestedisse
årtierord,
der brænder på, så gør
den stammer helt tilbage fra kirkens
én ting med
Du Bibelens skabelsesberetninger.
er, atsikkerhed:
der er begyndelse
jeg nok.
i 1350, eller måske endog fra
findes! Men
hvorfor, hvorfra
enkelte
kapellet, som var kirkens forløber.
- Har du hørt noget
og hvordan er som
du kommet
Intelligent
konfirmander,
Dengang
havde manDesign
sikkert ikke stenom kristendom i hjemtil verden?
Og hvor
Intelligent
Design
er lidt
ikke
blev døbt
som kommer
huggere, der
kunne udhugge
en døbefont
met?
verden
det hele
taget
fra?bornholmske
forenklet granit,
en hvilket
betegnelse
børn,
meni som
så skal
af den
kunne
- Ja, jeg har fået mange
Det kan
hverken
Darwin
eller
for den
opfattelse,
at der
døbes
forud
for konfirsynes
passende
materiale
for en døbefont
bibelhistorier, især af
andre mennesker
svare
står
en her
intelligent
designer
mationen.
I år var der
i denpå.
største
kirke
på klippeøen.
Men
mor. Men også morfar
Men Bibelen
giver etdenne
svar.fontbag
naturenafog
de levende
således
seks konfirer udhugget
gotlandsk
sandhar betydet meget for
Gud står
Skabelsesbe
Flere elementer
i den
mander,
derbag.
blev døbt
sten og- er væsener.
sikkert udformet
på Gotland.
mig. Jeg har altid
retningen
i Bibelen
ikke er
biologiske
ved
en speciel
og er Fonten
meget stor,verden
og har er
noknemlig
syntes
kunne mærke, at troen
en naturvidenskabelig
rede-større
så komplekse
og mindre
fint afstemte,
meget
festlig dåbs- endnu
i den gamle,
kirke. Af Anne-Lise
betødFuglheim
meget for ham.
gørelse for verdens
opståen.
at de ikkesåkan
forklares ud
fra
gudstjeneste
lørdag
Den er udhugget,
dåbsbarnet
kunne
naturlige
- Var det svært for dig,
den 5. marts.
nedsænkesevolutionsteoriens
helt i vandet, som skik
var på
udvælgelse,
men
må
involvere
Mathias,
at sige ja til
Fuglheim
dag formid
En af de unge dren- den tid, men over fontens hulning bliver Af Anne-Lise
en
overnaturlig
kraft,
mener
trosbekendelsen?
– datter s
Hvad vil du her?og
- Var
deret dåbsfad
noget du
for Mathias
en
ge, Mathias, har vi sat der
nu lagt
af messing,
skænketsomPåskeblomst!
fortalere
for
teorien.
Teorien
Eller
var
det
godt
at
få
Louise, dufrablev
sidste og samme
landsbyhave
tænkte
megetKofoed
overi forbindelse
slags kontrakt,
man
stævne sammen med af
malermester
med -Bondeblomst
siger i princippet
noget
lovogtil?
efterår
døbt
samtidig
med
- Hvord
uden duft
pragt og skær!
inden dagen?
sluttet.
For sådan
sin mor, Damaris Lau, kirkens
ombygning
i 1917.har ikke
om,
hvemjeg.
eller
denne
- Det
var fint
få lov
datter
Camilla.
Såatjeg
så selve då
Hvem
er
du
velkommen
gave?
en del
kanhvad
mangotiske
vel ogsådin
godt
for at høre, hvordan de - IJa,
kanten
afgjorde
dåbsfadet
står
med
overnaturlige
er. dåbspagten?
til.
Der
er du,
ligesom
en - For
velmon,
roligt
konstatere,
Hvem
tænker
har lyst
Der var sommerfugle
opfatte
oplevede den specielle bogstaver:
”I Faderens, ii kraft
Sønnens
og den kan
stor
tryghed
i
det,
for
atdig
der
var tale
af god og ti
at trykke
ømtom
til dåb
bryst?
maven, mennavn”.
på en god - Ja, det er et godt
bildåbsgudstjeneste, og Helligaands
ved
altså dybest
set ikke,
så er
om,
voksent
menneske.
Når man
ceremoni.
du,
endet
fuglsom
tør vove
såVidet
lede.
Men
hvorfor
blev
hvilke tanker de gjorde måde,
Og netop
i gjorde
Faderens
Sønnens
og etMener
hvorfra
livet
og
tror
mere
Gud. - Har de
nu om
havde
godtpå1/3
sang
diglidt
ilevet
Danmarks
skove?
ikke noget.
Det ervar
Mathias
ikke du
døbt
sig før og efter.
Helligåndens
navn
sognets
børnverden
i så
mere
men
tror,
at Gud århundrede,
- Harhvad
konfirmandunvar det døbt og m
med650
til at
gøre
til i vi
som
spæd?
- Hvordan oplevede I end
årstammer,
blevetdet
døbt
denne
smukke
står
bag,
og
at
vi
er
i
Gud
vores
dervisningen
hjulpet
Det eraf et
tidsbetinget døbefont.
udtryk
så,
derstarter
fik dig
den
kekirken,
Sådan
en på
af vore
mest
en særlig Regner
dag. vi en generation
- Det vartilnok
dåben
Mathias?
ca.et opgør
himmelske
Faders
hænder
dig
på
vej?
forfattere
om, 25
at
Gud
du gerne
dit livssyn
kendte
ogville
elskede
påske- Og
bagefter?
med
i at nu
- fra
Detnogle
var en
god opleår, så
betyder det, at mere
end automatikken
25 gene- tanke,
vores
Ja, detpopularitet
er spændende
står bag
hele.
Det rationer
salmer.- Dens
kan - Egent
-kunne
Bagefter
er det
godt liv.
dåben.
Detgiver
skulledøbes?
være
velse.
Det det
var så
højtiafmed
bornholmere
og
afDet
rønneboer
at høre
detilskrives,
historier,
de selvfølgelig
kuner
give
Louise:
- Tanken
op- og
altid
sandsynligvis
at har tr
at døbt
vide,i denne
attryghed.
jeg font.
er døbt. ægte og betyde noget.
deligt,
siger de samjeg
har
jo
fået
meget Dog
udtryk for med deres
egen
stod
alleredemed
for foråret,
4påsken
forbindes
jegnæsten
glad for.
Detat var
vigtigt,
detfaktisk
stemmende,
og Det
Deter er
svimlende
tænke
på, at
mere nemlig
at spirer
vide da
om
tids billeder
og Det
deresog
5hvor
år tilbage,
vilivet
eftertanke
blomster
frem
og
- egen
Hvorfor
det vig- skulle
Mathias
tilføjer:
alene denerkendsgerning
givervære
netopMathias´
og
om
kristendom
og
tid godt,
som forståelsesbaggrund.
at planlægge
nu at vær
træerne
står
med bristefærtigt fordøbefont
dig? en fuldstændig
frie vilje
og egetbegyndte
valg
var
at vi var denne
unik værdi
hvad
trosbekendelsen
Jeg mener
ikke,om
deraterfor
Camillas
konfirmation,
kristne fæ
dige knopper,
som kunda
venter
- noget
Jo,
så er Kirke.
det som at blive døbt. Faktisk
mange
sammen
Sct.for
Nicolai
betyder.
i vejen
for, i atstedet
tanken
om
Camilla,
som heller
ikkefor lidt
på majs
måneds
varme
at ubevid
om
manerbedre
ved, her,
taltesomMathias
skulle
døbes
Måske
der slægter
ved, at tidligt
skabelsen
med,
blevetud.
døbt
som
barn,
indre
ro.
springe
hvor
man
hører
om det.er Han
ikke
for
at jeg kan
skulleforenes
stå så
langt
man
kantil.
regne tilbage,
slæg-varvar
Og Damaris tilføjer:
at verden
har udviklet
sig
både
at
blive
Og
så h
Og så
har
den
beskedne
- Hos
Gud?
ret gammel,
han
alene
i kirken.
Det tens
medlemmer
døbt i denne
døbefont. daønskede
For os betyder handevolutionistisk.
Men Og
konfirmeret.
brudt
en
f
påskeblomst
netop
den
farve,
- andre
Ja,
nemlig,
bekræfter
spurgte
hanoglinger
ville
jeg nok have
stadig
døber
vi med stor
glæde hvorfor
langt døbt
meget, mere det,
kristne
anderledes
det.
Og almindeligvis
tanken
blevforbindes
så fine
da min mo
Matihas,
Damaris
var døbt.
Det
været
lidtserflov
ved. På på
de
fleste afog
sognets
spædeikke
”I Faderens,
i som
end
de store
og
omsat
iord.
handling.
slutter Lou
med påsken
som
solens
forklarer,ogatden
de Helligaands
har talt viser
vel, at han tidligt
den her måde blev det Sønnens
navn”.
Oggul
detEn
erlørvigtigt,
Kreationisme
nu begynder
del For
meget
mere festligt og en del om det, og at har spekuleret enfarve.
at være
ægte i solen
sin
Ifølge kreationismen
for alvor
at få kraft. Nu vågner
hun har forklaret det på det.
højtideligt
for os alle. er verden
adfærd.

		
spørger de to piger tilbage.

Døbefonten i
Sct. Nicolai

En konfirmand døbes

Påsken

Sct.
Sct.Nicolai
Nicolai- -Nyt
Nyt
Nr.
Nr.2.1.2005
2009
Side
Side44

Bliv plusKUNDE i Alm. Brand hvis du sætter pris på besparelser
DEN SIDSTE
Alm. Brand Bornholm • St.Torvegade 26
3700 RønneBLOMSTER• Tlf. 5694 5600
Tlf. 5695 4724
HILSEN
Sagavej 1, 3700 Rønne

Sct.

alle dyr op, som har tilbragt vinteren i hi. Nu

gammen. Jesu grav

Vil
medForåret
i
		
fødes du
dyreunger.
er som en vitaminind- blev fundet tom! Jebørnekoret?

sprøjtning til alle, unge og gamle.
sus var opstanden.
Derfor er foråret af alle folk til alle tider blevet
Jesu opstandelse,
Børnekoret har haft en god
fejret.
som betyder, at døden
sæsonstart! Vi har medvirket ved
I Det Ny Testamente kan vi læse om, hvordan er overvundet. Jesu
nogle familiegudstjenester, og vi
påsken blev fejret på Jesu tid. Alle troende jøder, død og opstandelse,
har haft en god hyggetur til Nexø
som havde mulighed for det, drog op til Jerusa- som er kernen i vor
kristne Skatecenter. Foran os ligger
lem for at fejre påsken dér. Fejre og mindes ud- kristne tro. Jesus som
flere familiegudstjenester, heriblandt
vandringen fra Egypten. Påskefesten fejres fort- døde for vore synen spaghettigudstjeneste; men vi
sat med ofring af et lam eller et kid, såPåblodet
ders skyld.
Jesus
som
besøg i Skatecentret
lige inden
efterårsferien.
skal også henne i december ud at
fra offerdyret kan smøres på dørkarmen, som og
tilbyder
os
nyt
liv.
kunne synge rent. Det er gratis at være med.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
den nat i Egypten, hvor dødsenglen skånede de Koret
Et nyt
liv,
som
gør, mellem kl. 14.30 – 16.00.
øver
hver
tirsdag
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
jødiske førstefødte drengebørn, når lammets Kontakt
at vi kankorleder
se GudsPoul
rige,Lykke
som Nielsen
giver ospå
adgang
56 95
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at
blod var smurt på dørkarmen, mens alle andres 34
til 95
Guds
rige.
Hvordan
får
vi
de
evner,
den
eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart.
førstefødte blev dræbt, også Faraos førstefødte. adgangsbillet. Jesus giver
svaret
i
JohanneMvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
Det var den sidste af Egyptens 10 plager, som sevangeliet kapitel 3 vers 4: ” Den der ikke blivGud sendte for at få Farao til at lade hans folk er født på ny, kan ikke se Guds rige”. Og: ” Den
drage bort, den plage som fik Farao til at bøje der ikke bliver født
af vand
og ånd,
kan ikke
Odd
Fellow
Logens
sig for Moses krav.
komme ind i Guds rige”.
Også Jesus og hans disciple drog op til JeOg det bliver vi jo netop ved dåben i FadeDE NI LÆSNINGER
rusalem for at fejre påsken dér. Her, under rens, Sønnens og Helligåndens navn. Her bliSom i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
af det kristne fællesskab.
påskemåltidet indstiftede Jesus nadvermålti- ver vi medlemmer
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
for at se Guds rige.
det, hvilket såvel Mattæus, Markus og Lukas Her gives os muligheden
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai
Kirke
til Guds
rige.
beretter om. Det skete den dag, som vi kalder Her får vi adgangsbilletten
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag
den
3.
december
Fra kristendommens vugge har
dåbstøjet
skærtorsdag, som indleder vor kristne påske.
kl. 16.00.
kristne blev kun døbt
Det vil sige, egentlig starter den allerede hvide- været hvidt. De første
JULEMATINÉER
hvad er mere naturligt end
tirsdag, den sidste dag før den 40 dage lange påskemorgen. Så Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
faste til minde om de 40 dage, Jesus tilbragte at påskens liturgiske farve er hvid. Hvid som
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
hvidetirsdag. Hvid fordi her begynder noget
fastende i ørkenen, begynder.
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
Fastens første dag kaldes askeonsdag efter nyt, noget epokegørende nyt. Hvid fordi Jesus
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
skikken med at gnide aske på hovederne af ang- var uden skyld. Hvid fordi Jesus gav os en ny
sådan ud:
rende syndere. En skik som er afløst af at tegne kærlighed. Hvid fordi Jesus knæsatte principet
kors. den 18. december: Kevin Duggan, orgelpet ”øje for øje” og i stedet satte næstekærligMandag
Palmesøndag
vil ingen, derKirkens
har været
i Sct. heden, ja kærligheden til fjenden i højsædet.
Tirsdag den 19. december:
børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
Hvid fordi Jesu gav os et nyt bud: ” I skal elske
Nicolai
til
en
familiegudstjeneste
den
dag,
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan,
klaver og orgel
onsdag den 13. december
hinanden, som jeg har elsket jer”.
være
i tvivl,
om december:
hvad der sker.
Jesus
kommer
Torsdag
den 21.
Poul
Lykke
Nielsen
kl. 19.30
Så der er al mulig grund til at synge med på
ridende ind på et æsel. Denne
den
sidste orgel
ogdag,
Kevin
Duggan,
salmen om Påskeblomstens
sidste
vers:,
med Kurt
Ravn
søndag
i fasten,
fejres til minde
om dette Jesu
Fredag den
22. december:
Bornholmske
Musikamatørers Kor
Ja,
jeg
ved,
du
siger
sandt:
sopran
Signe
Asmussen,
triumfindtog
i Jerusalem.
Lørdag den 23.
december:
Kevin Duggan, orgel
Frelseren stod op af
døde!
Carl
Ulrik Munk-Andersen
Langfredag, denne mørke dag, den dag, da
Det
er
hver
langfredags
pant og orgel,
på
klaver
Jesus
2007 blev korsfæstet, opleves også i kirken
på
en
påske-morgenrøde:
Birgitte
Lindum på obo og
som
en tung
ogen
mørk
gudstjeneste. Altertavlen
Der bliver
nok
del lørdagsmatinéer
i løbet af foråret – kig på
Hvad
er
gravsegl,
sværd
og
skjold Møller på
Mikael
Frank
er
lukket i, og
ingen
lys er
ingen blomster
plakaterne
i avisen
fortændt,
mere oplysning.
Planer er også i gang
mod
den
Herre
kæk
og
bold?
trompet.
pynter
op. Det er sorgens
dag, dagen til efterfor en spændende
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt Avner kun, når han vil ånde,
tænksomhed.
endnu en orgelfestival!
Entré.
Han,
svor os bod for vånde.
Og så påskemorgen vendes alt til fryd og
Kevinsom
Duggan

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT

Julekoncert

Sct.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
Nr. 1.
4. 2009
2006
Side115
Side

Kommende
arrangementer
De kommende års konfirmationer i Sct. Nicolai
Kirke.
Med forbehold for uændret skolestruktur og
præsteforhold kan vi oplyse,
at vi planlægger, at konfirmationerne bliver
som følger:

I 2010:

Søndag den 25. april
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og Peterskolens
elever.
Fredag den 30. april (St. Bededag)
konfirmation ved Anne-Lise Fuglheim:
Søndermarksskolens 7B
konfirmation ved Gotfred Larsen:
Privatskolens elever
Søndag den 2. maj
konfirmation ved Anders Carlsson:
Østre Skoles elever
Kr. himmelfartsdag den 13. maj
konfirmation ved Peter Hauge Madsen
Åvangsskolens elever

I 2011:

Søndag den 15. maj
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og Peterskolens
elever.
Fredag den 20. maj (St. Bededag)
konfirmation af
Søndermarksskolens 7B og af
Privatskolens elever
Søndag den 22. maj
konfirmation ved Anders Carlsson:
Østre Skoles elever
Kr. himmelfartsdag den 2. juni
konfirmation ved Peter Hauge Madsen
Åvangsskolens elever
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Sogneaften

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 indbyder vi til
sogneaften i Præstegaardsladen ved domprovst
Anders
Gadegaard,
København, som vil
tale over emnet: Folkekirkens fremtid – udfordringer og muligheder.
Mødet med Anders
Gadegaard er så aktuelt, som at han er en af
kandidaterne til bispeembedet i København,
som jo skal afgøres i
løbet af foråret.
Det vil altså sige, at der bliver mulighed for
at træffe en af bispekandidaterne, og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til og
samtale med Anders Gadegaard efter foredraget og kaffebordet.
Pris for deltagelse 20 kr.
Alle er velkomne til denne, sæsonens sidste
sogneaften.

Familiegudstjenester
den 5. april

Søndag d. 5. april, Palmesøndag, kl. 10.00 er der
familiegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Her vil
mini-konfirmander fra Østre Skole og Søndermarksskolen medvirke, samt Sct. Nicolai Kirkes børne- og ungdomskor. Efterfølgende inviteres alle på en let frokost i Præstegårdsladen.

Fælles gudstjeneste
2. pinsedag

Igen i år vil vi invitere til en fælles gudstjeneste
for hele provstiet, dvs. hele øen, i Kyllingemoderen 2. pinsedag, den 1. juni, kl. 10.00. Prædikant bliver provst Knud Henning Hansen, der
holdt fra sit embede i Østerlars og Gudhjem 1.
januar. Så det bliver en slags afskedsprædiken
for hele øen, men mere om det i næste blad.

Sangaften
i Sognegården Rønne Syd
Sidste onsdag i måneden: 25. marts, 29. april og 27. maj, kl. 19.15

Sogneindsamling
den 1.
marts
Lige nu er der forældre i Etiopien, som laver
grød til deres børn af dyrefoder. Andre forsøger at lave en middag af rødder og kaktus. Et
barn, der er kronisk sulten og underernæret,
kan hverken lege eller lære. Immunforsvaret
svækkes, og især børn har svært ved at modstå
almindelige sygdomme og mæslinger. De penge du samler ind, når du bruger 2-3 timer som
indsamler, betyder, at Folkekirkens Nødhjælp
kan give køkkenhaver til 5 familier i Afrika
med sojabønner, løg og spinat samt træning i
vedligehold og genplantning og jævnlige besøg af en gartner.
I Rønne Sogn begynder dagen kl. 9.30 med
morgenkaffe og krydderboller i Præstegaardsladen. Ca. kl. 10.00 bliver de første indsamlere
sendt fra Præstegaardsladen 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 tilmeld dig pr. tlf. eller mail til sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf 56950085 og
mail: karenbodil@sctnico.dk, eller mød blot op
i Præstegaardsladen på dagen.

Nogle torsdage er der særligt program en del
af eftermiddagen – fra omkring kl. 14.00. Disse
kan I læse om herunder:
12. marts:
Karin Braun Hansen kommer og synger med
os.
19. marts:
Spisning kl.13.00. Pris: 30.00 kr. pr. pers.
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.
Efterfølgende spiller vi banko.
26. marts:
Vi får besøg af Mogens Dam.
2. april:
Sanne Landin fortæller om skolen i Kenya.
9. april:
Skærtorsdag - Dagligstuen er lukket.
16. april:
Britta Kofoed i Dronningens tjeneste.
23. april:
Spisning kl.13.00. Pris: 30.00 kr. pr. pers.
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.
30. april:
Anne-Lise Fuglheim fortæller.
7. maj:
Ingrid Boesen om bornholmsk mad
14. maj:
Spisning kl.13.00. Pris: 30.00 kr. pr. pers.
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.
21. maj:
Kristi Himmelfartsdag – Dagligstuen er lukket.
28. maj:
Anders Carlsson fortæller.
Velkommen til alle!

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl. 13.00 til 16.30. Når vi kalder
det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge
og godt fællesskab. Der er mulighed for at læse
i aviser og blade, spille spil, snakke og synge
sammen. Der serveres kaffe/te med brød á
10.00 kr. pr. pers.

Mød bispekandidaterne
Torsdag den 26. marts kl. 19.00-22.00 bliver der et fællesmøde på Bornholms
Højskole, hvor alle de opstillede kandidater til stillingen som biskop for
Københavns Stift kommer til sted. Alle er velkomne. Kaffe kr. 30,-
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2-års dåbsgudstjeneste
		
den 21. marts

Kære alle børn der blev døbt i Sct. Nicolai Kirke
for ca. 2 år siden. Nu har du chancen for at se det
sted, hvor du blev døbt og høre lidt om, hvad
der skete den dag for ca. 2 år siden. Lørdag d.
21. marts kl. 11.00, er der en kort gudstjeneste
for dig og dine søskende, forældre og bedsteforældre. Vi skal synge sammen, høre fortælling fra Bibelen, have lidt at spise og drikke, og
desuden har vi en lille gave til dig fra Sct. Nicolai Kirke. Hjertelig velkommen.

Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen og opad. Vi plejer at have det hyggeligt sammen. Nogle gange er vi kreative. Andre
gange får vi fortalt et eller andet. Der er altid tid
til at snakke sammen og få en kop kaffe eller te.
Pris 10 kr. Vær opmærksom på at den ene af de
tidligere udmeldte datoer er ændret.
11. marts kl.19.30 i Præstegaardsladen: Kom og
vær med til at kreere dit eget opstammede påskeredetræ.
Vi får besøg af blomsterdekoratør Ulla Kofoed,
der vil vise os, hvordan vi kan lave et opstammet påskeredetræ.
Medbring gerne: Lidt bast eller snor, lidt ler, lidt
jord, 1-2 miniplanter, husløg, små løgplanter,
mos, sten, bark m.m., fjer, indpakket chokolade
æg, lidt hø, udpustede æg, 1 urtepotteskjuler,
troldepilgrene 10 stk. (den billige), beskærersaks (rosensaks) og det gode humør.
Har du ikke mulighed for at skaffe disse materialer, kan alt købes af Ulla Kofoed denne aften.
22. april kl.19.30 i Sct. Nicolai Kirke: Kirken
som arbejdsplads.
Denne aften vil vi se og høre noget om det, der
foregår mellem søndagene i kirken. Kordegn,
kirketjener og organist vil fortælle om deres arbejde og vise deres arbejdsplads – måske krydret med en pudsig eller sjov oplevelse.
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Kirken har fået et nyt børneog ungdomsudvalg
I forbindelse med et menighedsrådsvalg nedsættes der forskellige udvalg. I denne forbindelse er et nyt udvalg kommet til verden her i
Rønne Sogn. Det drejer sig om børne- og ungdomsudvalget.
Gennem de senere år har vi i Rønne Sogn gerne
villet satse på arbejdet for børn og unge i sognet. Som et led i denne udvikling er dette udvalg derfor blevet nedsat.
I første omgang er der 4 medlemmer fra menighedsrådet, der er gået ind i dette udvalg sammen med sognemedhjælperen.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe den første søndag i måneden
i Præstegaardsladen.
Der er åbent fra 9.00 til 10.30 og der er kaffe/
te/saftevand og morgenbrød for 15 kr., børn
gratis.
Alle er velkomne. Efter fromessen kan man gå
til kirkekaffe – og de, der skal til højmessen kl.
10.00 kan komme før gudstjenesten.

Kirkens Korshær og KFUM og
KFUK indbyder til Fællesmøde i
Præstegaardsladen, Rønne:
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
Indledning ved sognepræst Birgit Friis.
Foredrag over ”Man skal være
stærk, for at være den svage i
samfundet” ved informationssekretær Vibeke Lind fra Kirkens Korshær. Vi
synger sammen og drikker kaffe (kr.
20,-). Deltagerne møder med en pakke
til ca. kr. 25,- der bliver solgt på pakkeauktion til fordel for Kirkens Korshær.

MUSIK

Babysalmesang

Vi har nu i godt et år haft et tilbud om babysalmesang i Rønne Sogn. Umiddelbart efter påske
begynder et nyt hold – tirsdag d. 14. april kl.
10.30. Holdet mødes i alt ca. 10 tirsdage til midten af juni måned.
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 skal kunne synge eller
kende salmerne i forvejen. Det er gratis at være
med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens hjemmeside: www.sctnico.dk
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde dig hos sognemedhjælper
Karenbodil Madsen – gerne inden d. 26. marts.
Tlf. 56 95 00 85 Mail: karenbodil@sctnico.dk.

Salmestafet

Vi fortsætter med Salmestafetten onsdag den
18. marts og slutter den 15. april, hvor der bliver lodtrækning mellem de deltagere, der i
årets løb har haft stafetten, der således får den
nye salmebog til ejendom.
Minikonfirmander i Sognegården Rønne Nord

SANG

Vi synger efter
Højskolesangbogen i
PRÆSTEGAARDSLADEN
søndag den 22. marts 2009
fra kl. 14,30 - 16,30
Alle er velkomne.
Telebussen kan benyttes.
Kaffe/te/kage: Kr.15. –
Sct. Nicolai - Rønne

Hej! Har du lyst
til at være med?
l
l

Kan du li´ at være sammen med andre og
have det både hyggeligt og sjovt?
Har du lyst til at høre om Gud?

Går du i 3.- 6. kl., er du velkommen i SNYK
(Sct. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i
sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
Her i foråret skal vi bl.a. lave sofaleg, bage,
spille bold og på tur.
Går du i 6.- 9. kl. er du velkommen i SNUK
(Sct. Nicolai Kirkes ungdomsklub).
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00 i
sognegården Rønne Nord, Åvej 2. Her i foråret
byder programmet bl.a. på en japansk aften,
tur i svømmehallen og balanceleg.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK,
kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf.
56950085 eller sende en mail: karenbodil@
sctnico.dk

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Inger Aakerman, tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85
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Kantoriet
Ud over vores medvirken ved alle højmesser er
Kantoriet i gang med to spændende projekter i
dette tidsrum. Det første er en opførelse af Maurice Duruflés stemningsfulde og meditative Requiem, som skal opføres påskelørdag den 11.
april kl. 19.30. Requiet, som blev komponeret
i slutningen af 1940’erne, ligner Faurés værk
med samme titel; men der ud over gøres megen brug af gregoriansk kirkesang, som giver
musikken et andet og tidløst udtryk. Kantoriet
bliver forstærket med et par andre sangere, og
vi er heldige at have Eva Hinterreithner som
mezzosopransolist og Flemming Berg som cellist i en af satserne.

Det andet projekt er en tur til England! Vi håber at rejse til september. Vi besøger Somerset
området hvor Kevin boede, før han flyttede til
Rønne i 2004. Der er planer om en koncert og
en højmesse sammen med et andet kor, plus en
del socialt samvær, herunder at se lidt af området.
Efter sommer får vi brug for nogle nye sopraner! Nana, Louise, Mette og Lili flytter fra
øen (øv!), så vi skal finde en håndfuld dygtige,
unge sangere. Er du interesseret i at synge med
i kantoriet, kontakt da venligst Kevin Duggan
på organistkontoret (tlf. 56953495, e-mail kevintheorgan@mail.tele.dk)
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i weekenden 27.-29. marts. De fleste af øens
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Velkommen i kirken. de, som træffes på tlf. 5695 3495. Her kan man
ver aldrig slettet ud
også ringe, hvis man har børn fra 1.-3. kl., som
Fredag den 22.05.09 kl. 16.30
Velkommen til at modtage
og velkomg i dåben.”
gerne vil synge. Er der tilslutning, prøver jeg at
Korfestival på Bornholm
EN DANSKE SALMEBOG 478 men til at give.
starte et ”spirekor”, der formentlig vil få øvetid
starter i Sct. Nicolai Kirke.
dåben var ”Guds barn”.
Peter Hauge Madsen
om mandagen.

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsi-Nyt Sommerkoncerter/
dag kl. 17-18.
gt af menigorgelfestival
Anne-Lise Fuglheim: Træffes på

Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
icolai Kirke,
Kirkens
8 ugentlige
starter
sygehuset,
indg. A,sommerkoncerter
Med. Afd.:
5691
3839.
fredag
den
3.
juli.
Man.,
tirs.
og
ons.
kl.
13-14.
hjemKirketjener:
Christian Møller, tlf.
ktør:
me, Ny4.Østergade
13, 5691orgelfestival
3732,
4028er3595.
Bornholms
internationale
nu
17-18
og lørdag
8.30-9.30.
flyttetfre.
til kl.
uge
35 (24.-30.
august).
Menighedsrådets formand:
epladsenMedvirkende
20. E-post: alf@postkasse.net
denne gang er musikere
fra
Erna Hansen,
Thorkildsvej 31,
9-13, torsAnders Carlsson,
Søndergårds
Allé og EngAustralien,
Danmark,
Polen, Finland
tlf.
5695
2185,
erna.h@get2net.dk
95, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
land. Sæsonen slutter med en festgudstjeneste
m.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
søndag den 30. august, hvor ”Nicolaimessen”
n, 5695 8295.
11-12 og evt. aften.
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
(musik af KD) bliver opført.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
n, Søborg-Skriv den i din kalender nu!
Organist og leder af ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
ax 5691
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
æffes bedst
5695 4095. Organistassistent
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.303.
Monica Vestervig.
15 undtagen lørdag.
vej 2, tlf.
il.tele.dk.Folkekirkens
Kordegn:Ungdomskor
Martin Sørensen,(FUK)
privat afholder et
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
ø-dækkende
og onsdag
5695 3795korstævne på lejrstedet Bækkely

yt

Poul Lykke Nielsen, korleder

Korstævne 27.-29. marts

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk
MARTS
03. Kl. 19.30
Jens Kaltoft.
07. Kl. 14.30
Senior eftermiddag
v. Sømandsmissionær
Finn Løvlund
17. Kl. 19.30
Gunnar Bruhn
18. Kl. 19.30
Gunnar Bruhn
20. Kl. 18.00
Fællesspisning
kl. 19.30 Gunnar Bruhn
31. Kl. 19.30
Jørgen Bloch.
Sang v. Seniorkoret
APRIL
04. kl 14.30
Senior eftermiddag
v. Gotfred Larsen.
13. Kl. 14.00
Påskestævne v. Per Weber
21. Kl. 19.30
DanskBibeil Institut
28. kl. 19.30
Poul Bech Hansen
MAJ
05. kl. 19.30
Årsmøde
09. kl. 14.30
Senior eftermiddag
Svend Andersen
Sang v. Gunvor
19. Kl. 19.30
Christian Hyttel
26. Kl. 19.30
Jacob Houler
28. Kl. 19.00
Bedemøde
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Faste
arrangementer
Legestue
torsdag kl. 9.30- 11.30
Børneklub
onsdag kl. 16.00-17.30
Teenklub
onsdag kl. 19.00 – 21.00
Ungdomsmøde
tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
mandag kl. 14:30

EvangeliskLuthersk Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Paul Otto Kjøller,
Stationsvej 22, Nyker,
tlf. 56 96 33 31,

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabells Vej 12 A

Søndagsskole
kl. 14.00 i Tværstræde 6

Velkommen til:
Søndagsmøder kl. 14,00
8/3; 22/3; 12/4; 24/5.
Fællesmøde
tirsdagene den 3/4, 31/3;
5/5.
Kl. 17,00:
Bibelundervisning
Kl. 18,00: Spisning
Kl. 18,30: Sang og
Vidnesbyrd.
Man kan deltage uden
tilmelding.
Tirsdagsmøder kl. 19,30:
17/3: Forfulgte kristne.
21/4: Fællesmøde hos IM
Langfredagsmøde
Fredag den 10/4 kl. 14,00
Forårsfest
Søndag den 26/4 kl. 14,00.
Taler: Jørgen Trihøj
Konfirmandfest
Søndag den 17/5 kl. 14,00
Taler: Simon Madsen
Seniortræf kl. 14,30
lørdage den 28/2; 28/3;
25/4; 30/5
Teenklub:
Tirsdage kl. 16,45
Børne- og juniorklub:
Tirsdage kl. 16,45
Legestue: Onsdage kl. 9,30.
Yderligere oplysninger:
Formand: Birger Pedersen,
Tlf. 5695 0504
www.lm-roenne.dk

Møder søndag kl. 14.00
eller kl. 19.30
Bedemøder
onsdag kl. 19,30

Café Elmer
fredag kl. 14.00-17.00
Husmoderklubben
Møderne afholdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12. Rønne.
Alle damer er velkomne.
Vera Henriksen
Tlf. 56 95 27 27
Onsdag den 25. marts
kl. 14.30
Rejsen går til Grækenland
i Paulus’ fodspor ved
Gotfred Larsen
Onsdag den 29. april
kl. 14.30
Vore barndoms- og
ungdomssange og digte
ved Inge Lorentzen. Ved
klaveret: Lisbeth Kjøller
Onsdag den 27. maj
kl. 14.30
Oplevelser fra en rejse
og besøg i Tjernobyl ved
Maud og Tom West.
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
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083
Grundtvigsk
forums møder i
PræstegAArdsladen
i febr.-marts 2009
Tirsdag den 17. marts
kl. 19.30
Pastor Frederik Hjerrild:
”Frans – en profet for vor
tid”.

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
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.

Det nye
Indre menighedsråd
Missions
hus syder 2008-2012
af aktivitet
Knud Erik Juhl
Formand

Af Jørgen Bloch
I Indre Missions
Hus på ZahrtOnsdag fra kl. 16 til 17.30
mannsvej
42 er det lyden af lidt større
lever en aktiv børn der spreder sig i lokalerdel af sognear- ne. Nu er det børneklubben
bejdet i Sct. Spiren der fylder huset. Her
Nikolai kirke.
er lederne de eneste voksne.
Arbejdet er baseret på fri- De fortæller spændende
Hanne Tindborg
Leif Bruno Hansen
Randi Veje
villig arbejdskraft,
og dækker
bibelfortællinger og skaber
Næstformand
Kirkeværge
Kasserer
hele aldersspektret. På bag- engageret aktivitet for børnegrund af Jesu og apostlenes ne i halvanden time.
ord om, at Jesus er den eneste
Når klokken bliver 19 onsder formår at bringe os i le- dag, er det cyklerne der fylvende fællesskab med Gud, der op på parkeringspladsen,
og at han er den eneste der for nu samles teenagerne.
kan give os evigt liv, er det Musikanlægget bliver ofte
vores mål at skabe de bedste tændt, og godt er det, at
rammer for at vi som menne- naboerne ikke bor for tæt på
sker kan møde Jesus og leve huset. Men når klubben
sammen med ham.
begynder, er teenagernes
Rønne
Aakermann
Kaas
Hver Ole
torsdag
formiddagElliskoncentration
fanget.Anette
Nogle
Bygningskyndig
udenfor
skoleferierne, samles unge entusiastiske teenledere
der en større gruppe mødre formår at engagere denne alog fædre med deres mindste. dersgruppe, i gode sociale
Når klokken nærmer sig 10, aktiviteter, og i levende bibelgenlyder huset af glad sang undervisning, så teenagerne
og børn og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem
per og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv
stille, for nu lytter børnene til sammen med ham.
bibelfortælling. Lidt senere er
Tirsdag aften er de voksnes
der legetøj, glade børn og aften. Både ungdomsarbejdet
snakkende
overalt. Anne-Marie
Inge Liseforældre
Jersborg
Holger Pii
og det egentlige voksenarbejK. Christensen

Sct. Nicolai

GENBRUG

de samles her.
Nogle gange
sammen og
andre gange
hver for sig.
Nogle gange i
lytten til undervisningen
om hvem Jesus er, andre
gange rundt
om i private
hjem til studie
og drøftelse af bibelske tekster. Et af de nyere og meget
spændende tiltag er Matthæusaftner. Vi begynder kl.
18 med at spise sammen, og
klokken 19.30 er der et oplæg
på 20 – 25 min.
om
et aktuelt
Kirsten
Lyberg
emne.
Kontaktperson
Herefter er der mulighed
for at drøfte emnet i grupper.
Samtalen er et meget vigtigt
element denne aften, og den
plejer også at være livlig. Det
er ikke en forudsætning at du
ved en hel masse om kristendommen for at deltage, men
det kunne vel tænkes at du
vil komme til at vide en hel
del mere bagefter. Det er
Inge-Birthe Foss
alene Jesus der kan gøre os
vis på livet og forberedt på
evigheden.
Det kræver ikke medlemsskab at deltage i arrangementer, og alle er velkommen.
Programmet for husets aktiviteter ligger fremme i kirken
eller fås hos indremissionær
Jørgen Bloch på 5695 0934
eller på www.bornholm.im
og finde Rønne under lokalt
Poul Bech Hansen
arbejde.

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

Gudstjenester
22. februar
(Fastelavns søndag)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim
1. marts (1. søndag i fasten)
Kirkekaffe
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Gotfred Larsen
		 Sogneindsamling til
		 Folkekirkens
		 Nødhjælp
8. marts (2. søndag i fasten)
10.00: Peter Hauge Madsen
16.30: Anne-Lise Fuglheim
		 Stillegudstjeneste
15. marts (3. søndag i fasten)
8.30: Jens Kaltoft
10.00: Gotfred Larsen
22. marts (Midfaste søndag)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim
29. marts
(Mariæ bebudelses dag)
8.30: Jens Kaltoft
10.00: Gotfred Larsen
5. april (Palmesøndag)
Kirkekaffe
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Gotfred Larsen
		 Familiegudstjeneste
9. april (Skærtorsdag)
10.00: Gotfred Larsen
19.30: Anders Carlsson
10. april (Langfredag)
10.00: Anne-Lise Fuglheim

13. april (2. påskedag)
10.00: Anders Carlsson
19. april
(1. søndag efter påske)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Gotfred Larsen
26. april
(2. søndag efter påske)
8.30: Anne-Lise Fuglheim
10.00: Peter Hauge Madsen
3. maj (3. søndag efter påske)
9.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
8. maj (Bededag)
9.00: Konfirmation,
		 Anne-Lise Fuglheim
11.00: Konfirmation,
		 Gotfred Larsen
13.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
10. maj (4. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
11.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
13.00: Konfirmation,
		 Anders Carlsson
17. maj (5. s. e. påske)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen
14.00 Tunghøregudstjeneste
		 Peter Hansen
		 Bagefter kaffe i
		 Præstegaardsladen

12. april (Påskedag)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen
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21. maj (Kristi
himmelfartsdag)
10.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
12.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
24. maj (6. s. e. påske)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen
31. maj (Pinsedag)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson
1. juni (2. pinsedag)
10.00: Fælles gudstjeneste for
		 hele provstiet i
		 Kyllingemoderen,
		 Almindingen.

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 21. Deadline: Fredag den 24. APRIL.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Tryk: Burgundia tryk.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted	Emne:

Søn

22. febr

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Koncert: Bornholms Musikforening

Ons

25. febr

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

28. febr

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné. Kevin Duggan

Søn

1. marts

10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Entré

Tors 5. marts
13.00
Præstegaardsladen
				

Kirkens Dagligstue. Derefter hver torsdag.
Dog ikke Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag.

Ons

11. marts

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften

Lør

14. marts

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Koncert: Zelenka-ensemblet

Ons

18. marts

19.30

Præstegaardsladen

Salmestafet

Tors

19. marts

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften med domprovst Anders Gadegaard

Lør

21. marts

11.00

Sct. Nicolai Kirke

2-års dåbsgudstjeneste

Søn

22. marts

14.30

Præstegaardsladen

Musik og Sang efter Højskolesangbogen

Ons

25. marts

19.30

Præstegaardsladen

Kirkens Korshær og KFUM og KFUK har fællesmøde

Ons

25. marts

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Søn

5. april

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste

Lør

11. april

19.30

Sct. Nicolai Kirke

Koncert: Maurice Duruflés ”Requiem”

Tirs

14. april

10.30

Sct. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter nyt hold, i alt 10 tirsdage

Ons

15. april

19.30

Præstegaardsladen

Afslutning på Salmestafetten

Tirs

21. april

19.30

KFUM og K, Østergade 59

KFUKs Sociale Arbejdes Forårsfest

Ons

22. april

19.30

Sct. Nicolai Kirke

Pigeaften

Ons

29. april

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Ons

13. maj

19.30

Sct. Nicolai Kirke

Koncert: ”Missa Criolla”

Lør
16. maj
16.00
Sct. Nicolai Kirke
				

Koncert: Second Sacred Concert med Nylars Koret og
Swingborn

Søn
17. maj
16.00
Sct. Nicolai Kirke
				

Koncert: Second Sacred Concert med Nylars Koret og
Swingborn

Fre

22. maj

16.30

Sct. Nicolai Kirke

Korfestival

Ons

27. maj

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

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 B.2 på
følgende fredage: 20. marts, 24. april og 1. maj. Sygehuset: MKO (i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 16. marts, 20. april og 4. maj. F.2 (i dagligstuen) kl. 14.30
på følgende onsdage: 18. marts, 22. april og 6. maj.
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Eftertanker

Af Knud Erik Juhl

Det er godt 4 år siden, jeg blev valgt ind i
menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke. Ved
valget i november 2008 blev jeg genvalgt, og
ved den efterfølgende konstituering blev jeg
formand.
Det nye menighedsråd, som begyndte
deres arbejde 1. søndag i advent, består af 13
medlemmer, hvoraf de 7 er nyvalgte.
Jeg har boet på Bornholm siden 1987,
og selvom jeg efterhånden føler mig som
bornholmer, vil nogen sikkert stadig kalde
mig ”førder”. Jeg er født og opvokset i Jylland,
i et hjem der var tilknyttet Luthersk Mission,
og jeg har hele mit liv været tilknyttet denne
forening.
Jeg er gift med Lone som er bornholmer, og
vi har 3 børn, hvoraf de 2 stadig er hjemmeboende. Jeg er uddannet sygeplejerske, og
har siden jeg kom til Bornholm arbejdet på
Bornholms Hospital.
Desuden er jeg uddannet diakon på Kolonien
Filadelfia i Dianalund i 1983. Folkekirken har,
ligesom diakonien, haft min interesse og mit
engagement lige siden. Det var derfor heller
ikke et voldsomt spring for mig at træde ind i
menighedsrådet.
I loven om menighedsråd står der, at ”Det
påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse”. Og

evangeliets forkyndelse er netop kirkens
vigtigste opgave. I mange af landets kirker er
det ikke en selvfølge, at der kommer mange
mennesker til gudstjeneste. Derfor er der så
meget større grund til at glæde sig over, at
gudstjenesterne i Sct. Nicolai Kirke er godt
besøgt.
Menighedsrådet har mange administrative
opgaver at løse, idet vi både skal tage os
af kirkens bygninger, økonomien og være
arbejdsgiver for de ansatte i kirken og på
kirkegården. Disse opgaver tager meget tid,
men vi må ikke glemme livet i kirken, for det
er vigtigt, at vi har aktiviteter og tilbud til alle
aldersgrupper.
Jeg ønsker, at kirken kan møde mennesker
med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og socialt arbejde og håber, at menighedsrådet må være med til at skabe gode
rammer for dette arbejde, således at det kristne
budskab opleves som vedkommende og
aktuelt.
I kirken og i de 3 sognegårde afholdes der
mange arrangementer, f.eks. koncerter, sangaftner, studiegrupper og foredrag. Det er også
mit ønske, at menighedsrådet kan være med
til at skabe gode rammer for disse arrangementer, som der er god tilslutning til.

