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Af Gotfred Larsen
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kan møde op en
Velkommen
til Katrine Blinkenberg
mandag aften, ja så kan
Søndag den 3. januar kunne vi byde velkommen til vores nye præst, Katrine Blinkenberg, ved en gudstje
man møde op om freneste, hvor Katrine både blev ordineret og indsat som præst her i Rønne. Mange var mødt op og var med til
dagen
og vice versa, da
at gøre denne dag festlig, både for Katrine og Kristoffer Nielsen, der også blev ordineret, for at tiltræde et
“holdene”
følges ad
embede som præst i Olsker og Tejn. Det blev en gudstjeneste, der var både smuk og højtidelig. Præstestil
rentlingen
stofmæssigt.
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dig tilkommer fra Sjælland og har læst teologi i København. Vi glæder os over, at Katrine har
Katrine Blinkenberg
undertegnede:
lyst til at bo og virke her blandt os i Rønne.
Anne-Lise
Vi byder digFuglheim
velkommen. Håber du må føle dig godt tilpas i dit nye hjem på Søndergårds Alle og i vores by
sygehusog sogneog sogn.
præst, Tlf. 5691 3732
Knud Erik Juhl, menighedsrådsformand

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Det er den 4. jan. 2010. Jeg er kommet til Cambodja på studietur med Folkekirkens Nødhjælp.
Af Gotfred
Det er varmt,
ca. 30 grader, selv om det her er den koldeste måned i året. - Bruger du bøn,

Larsen

Det nytter En ny tenVi befinder os
i endelille
dens
se-landsby i kommunen Taing
Krasang. Helt her ud når den hjælp, som Folkekir
neste årtier
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Risbanken udefra

En konfirmand døbes

døbes forud for konfirMed hus og have
mationen.
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dåbs- frugterne, som hun sælger
træ, hvorfra
hun høster
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5. marts.
sig
alene
og har
tilmed mulighed for at betale
Eni dag
af de
unge
drenskolegang
for
4
børnebørn.
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velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
deligt, siger de 2 sam- at vide, at jeg er døbt.
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Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
- Har du hørt noget
om kristendom i hjemmet?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
mor. Men også morfar
har betydet meget for
mig. Jeg har altid
kunne mærke, at troen
betød meget for ham.

låne op til 100 kg
og skal så betale op
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vide
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og
om
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frie vilje og eget valg
hvad
trosbekendelsen
at blive døbt. Faktisk
talte Mathias tidligt betyder.
om det. Han var ikke
Og Damaris tilføjer:
ret gammel, da han For os betyder handspurgte hvorfor han linger meget, mere det,
ikke var døbt. Det end de store og fine
viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
har spekuleret en del at være ægte i sin
på det.
adfærd.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Børnekoret
har med
haft en god
Samtale
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
Søster
Carina
har haft en god hyggetur til Nexø

Af
provstSkatecenter.
Gotfred Larsen
kristne
Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
Vi
nærmer
forberedelsestiden
til påsken,
somi Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal
også os
henne
i december ud
at På besøg
vi
kalder
for
faste,
skønt
stort
set
ingen
danskere
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
mere
praktiserer
nogen
form
forpiger,
faste. men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
en julematiné.
Lige
nu er
vi 13
Der
er
dog
enkelte,
der
gør.
Til
dem
hører
er plads til flere – også drenge! Du
kanSøster
nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
Carina,
som
er
katolsk
nonne,
og
som
vi
kender
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
fra
i Rønne,9 og
hvor
bor i læse
det lille
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du bybilledet
skal være mellem
15 hun
år, kunne
kloster i Lille Madsegade, sammen med Søster
Ansvea. Begge tilhører de ordenen: Søstre af
Odd Fellow Logens
Jesu Dyrebare Blod.
Vi har besøgt Søster Carina og spurgt,
hvorfor
faster, og ikke mindst, hvordan
DE NI hun
LÆSNINGER
hun
praktiserer
sinskal
faste.
Som i tidligere år
kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
Jeg
faster
i
den
foreskrevne
fastetid
før påske
stemningsfulde aftengudstjeneste
søndagen
før jul. Den består
Etta Cameron
for
at blive mere
bevidst
om det
åndelige og
af læsninger,
Christmas
Carols,
fællessalmer
og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai Kirke
på
densted
måde
bliveden
mere
over kl.
for19.30.
Guds
finder
søndag
17.åben
december
Søndag den 3. december
vilje, siger Søster Carina. Og den foreskrevne
Der skal være tæt forbindelse mellem bods
kl. 16.00.
fastetid
er de 40 søgnedage fra askeonsdag, i år øvelse og kærlighedsgerning,
så faste er også at
JULEMATINÉER
17.
februar,
til
langfredag.
give.
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
Detlevende
er enbelysning.
tradition,
før sted
fasten
Men faste
er også en ansporing til at gøre en
med
De at
finder
hver får
dag fra mandag
den
Overskud går til bl.a.
menighederne
et
hyrdebrev
fra
biskoppen
ekstra
indsats
sine daglige pligter. Måske
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. enfor Juleaften
i Sagahuset.
med
opfordring
til
faste
og
skriftemål,
og
med
gøre
det
besøg,
man
skylder, eller skrive det
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
praktiske
sådan ud: anvisninger på, hvordan man kan brev til en kær, man har forsømt. Det er også
og bør faste. Men det er kun en opfordring. at give plads til fordybelse ved f.eks. at se
Der
er ingen
med, omKevin
man faster,
eller
Mandag
den kontrol
18. december:
Duggan,
orgelmindre TV end ellers. Det er også en øvelse at
hvordan
man
gør.
Det
er
op
til
den
enkelte,
måskeKirke
stå tidligt op,
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag

Kommende
arrangementer
Familiegudstjeneste

Mariæ Bebudelsesdag den 21. marts kl. 10.30 er der
familiegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Kirkens Spi
rekor og Ungdomskor vil medvirke ligesom minikonfirmander fra Østre skole og Søndermarkssko
len. For de sidstnævnte vil gudstjenesten også være
afslutningen på deres minikonfirmandundervisning.
Alle er velkomne.

Ungdomsgudstjeneste

En noget anderledes gudstjeneste vil finde sted i Sct.
Nicolai Kirke lørdag den 13. marts kl. 19.00. Den vil
fortrinsvis være for unge og med unges medvirken.
Både lys og lyd vil adskille sig en del fra den vante
gudstjeneste. Efterfølgende vil der være et trakte
ment i Præstegaardsladen.

Påskevandring

Fra den 22. til den 26. marts vil vi som noget nyt
forsøge at lave en påskevandring i kirken. En på
skevandring vil i dette tilfælde sige en vandring i
kirken, hvor deltagerne undervejs vil få fortalt om
påskens begivenheder ved nogle stationer i kirke
rummet. Påskevandringen er først og fremmest mål
rettet Rønne-skolernes 3. og 4. klasser. I skrivende
stund er vi endnu ikke færdige med al planlægning,
men vi håber, at det også vil kunne lade sig gøre, at
invitere sognets beboere til at komme og se.

Studiegrupperne

Den sidste bog er nu studeret og diskuteret i stu
diegrupperne. Det har været mig en stor glæde og
fornøjelse at stå for studiegrupperne igennem 10 år.
Men nu takker jeg af for at gå på pension i år. Og jeg
takker af med en stor tak til alle jer, der over en kor
tere eller længere årrække har deltaget i studiegrup
perne. Forhåbentlig har det været en anledning til at
åbne op for de lukkede bøger, før – nu – og fremover.
Så fortsat: God læselyst!
Med venlig hilsen
Anne-Lise Fuglheim, sygehuspræst

Det er blevet en god tradition, at 2. pinsedag, den
24. maj kl. 10.30, inviterer vi til en fælles gudstjene
ste for hele provstiet, dvs. hele øen, i Almindingen.
Gudstjenesten holdes i Kyllingemoderen, som ligger
smukt og centralt midt på øen. Som tidligere år vil
næsten alle sogne deltage i dette fælles arrangement.
Prædikant ved fællesgudstjenesten bliver i år stiftets
nye biskop, Peter Skov-Jakobsen. Især hvis det er
godt vejr, vil det være en god ide, om man selv ta
ger en termokande med kaffe og et rundstykke med,
så gudstjenesten kan slutte af med fælles, selv med
bragt, kirkekaffe. Vel mødt til alle.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i Præstegaardsladen den første
søndag i måneden, når der er fromesse (se gudstje
nestelisten). Der er åbent fra 9.30 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. 10.30,
kan komme før gudstjenesten.

Sogneaftner

11. marts: Fortællinger er vigtige

Poul Friis fra Danmarks Radio
kommer og causerer med ud
gangspunkt i, at vi går alle sam
men og fortæller historier hele
tiden. Hver eneste gang, vi vil
meddele os til andre, fortæller vi
historier. Det kan være skabelon
agtige forretningsbreve, det kan
være håndværkerregninger, i sig selv både spæn
dende og sindsoprivende historier, eller det kan
være formfuldendte skrøner med indledning, kon
fliktopbygning, pointe og det hele. Eller det kan
være alt det, der ligger imellem: Når vi vil fortælle
om dagens oplevelser, om begivenheder på arbejdet,
nyheder i medierne eller samtalen under indkøbet i
Brugsen. At fortælle, at tale med andre, er vel egent
lig det, der gør os til et særpræget dyr i denne verden.

Musik- og sangeftermiddag

Så er vi nået til den sidste musik og sang-eftermid
dag i denne sæson. Søndag den 21. marts synger vi
efter højskolesangbogen i Præstegaardsladen fra kl.
14.30-16.30. Gæst: Inge Lorenzen. Alle er velkomne.
Telebussen kan benyttes. Kaffe/te/kage kr. 15,-.
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Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen
og opad
• Der kan lide et afslappet fællesskab.
• Der har lyst til at tale med andre om det,
de er optaget af.
• Der nogle gange vil lave noget kreativt.
• Der har lyst til at lære noget nyt.
I løbet af de kommende måneder er der to pige
aftener:

17. marts: Fodaften kl. 19.30
i Præstegaardsladen

Vi får besøg af fodterapeaut Irene Trip, der vil for
tælle om, hvordan vi holder fødderne sunde og om
alderdomsforandringer i fødderne. Derudover vil
der være en introduktion til, hvordan man kan lave
fodgymnastik. Alle, der har lyst, kan få lov til at lave
fodgymnastik denne aften.

19. maj: Plante- og blomsteraften kl. 19.30
hos Lilliendal

Denne aften vil der være mulighed for at få inspira
tion til, hvad og hvordan vi kan fylde vore krukker
og altankasser. Aftenen foregår hos Liljendal Plan
tecenter, Sagavej 1. Har du ikke mulighed for at kom
mer ud til plantecenteret selv, vil der være mulighed
for at få kørsel fra Præstegaardsladen kl. 19.15.
Alle aftener serveres der kaffe og te med brød for 10
kr. pr. pers.Velkommen til alle piger!

Kirkens Korshær og
KFUM og KFUK
Inviterer til Fællesmøde
i Præstegaardsladen i Rønne:
Mandag den 15. marts kl. 19.30
Indledning ved sognepræst
Katrine Blinkenberg.
Informationssekretær Vibeke Lind holder
foredrag over:
”Er der en grænse for fattigdommen”.
Vi synger sammen og drikker kaffe (20,- kr.)
Deltagere møder med en pakke til ca. 20,- kr.
der bliver solgt på pakkeauktion til
fordel for Kirkens Korshær.
Alle er velkomne til mødet.

Sct. Nicolai - Nyt
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Sangaften Rønne Syd

Som hidtil gennem 10 år er der fællessang efter Høj
skolesangbogen den sidste onsdag kl. 19.15 i hver
måned, bortset fra juli, august og december. Det
foregår på den måde, at p.t. Gunver Juul Hansen
forud for hver enkelt sang fortæller om sangen og
dens forfatter. Det er meget lærerigt og har, ud over
at have haft en glad og hyggelig aften, givet os godt
kendskab og forståelse for det, vi synger.
Deltagelse er gratis. Kopper og kaffe står på bor
dene, og det koster 5 kroner at nyde den i pausen.
I kaffepausen er der frit slag til at foreslå, hvad der
skal synges næste sangaften. De foreslåede numre
fra Højskolesangbogen skrives op på tavlen og bliver
så forberedt. Vi er ca. 40 deltagere pr. gang, men kan
sagtens være 50.

Så mød bare op.
Kom, syng og bliv glad.

KFUK’s sociale arbejde
holder forårsfest
tirsdag den 27. april
kl. 19.30
i Østergade 59, Rønne.
Kommunikationskonsulent
Pernille Kjær Jessen
fortæller nyt fra arbejdet.
Alle er velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås
hos Helga Andersen. Nærmere
program kommer senere.
Hvis du vil vide mere om
KFUK’s sociale arbejde,
så besøg hjemmesiden
www.kfukssocialearbejde.dk

BB-Hotels tilbyder overnatninger til rimelige priser i
Rønne — Herning — Kastrup
Lej også et helt hotel til dit bryllup, konfirmation, barnedåb.
Se mere på www.bbhotels.dk
eller ring til Jens Wendell 70225530

Menighedsplejen i Rønne Sogn
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Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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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 intet krav om, at
man skulle kunne synge eller kende salmerne i for
vejen. Det er gratis at være med. Du kan læse lidt om
babysalmesang på kirkens hjemmeside:
www.sctnico.dk .
Næste hold begynder tirsdag den 13. april.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbo
dil Madsen – gerne inden den 25. marts.
Tlf. 56 95 00 85 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Hej! Har du lyst til at være med i SNYK eller SNUK?
• 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.
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.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller
sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling 7. marts

Haiti er et af de mange steder på verdenskortet, hvor der er behov
for hjælp og bistand. Vil du være med til at gøre en forskel i forhold
til verdens nød og fattigdom, så meld dig som indsamler søndag
den 7. marts.
I Rønne Sogn kan man nå gudstjenesten kl. 9.00 i Sct. Nicolai Kirke,
før man kl. 10.00 begynder indsamlingen med morgenkaffe og kryd
derboller i Præstegaardsladen. Ca. kl. 10.15 bliver de første indsam
lere 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.
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Cambodja
- ét af mange lande, der har stor
gavn af hjælp fra Danmark.
Sognepræst Peter Hauge Mad
sen vil torsdag d. 4. marts
kl. 19.30 i Præstegaardsladen
fortælle og vise billeder fra sin
tur med Folkekirkens Nød
hjælp.
En øjenvidneskildring, hvor
vi kommer helt der ud, hvor
nøden er størst og mennesker
virkelig oplever værdien af
danskernes gavmildhed.

Denne annonceplads kan blive jeres
- kontakt Holger Pii!

Dog synger der en lille fugl ...
Selv om ”det er koldt derude”,
som der står i Ingemanns lille
sang ”I sne står urt og busk
i skjul”, og fuglene i haven
mod al forventning synger, så
synges der også indenfor - i
både Spirekoret og Børne- &
ungdomskoret. Hver mandag
eftermiddag møder en frisk flok
”Spirer” op i Præstegaardsladen
til øvelse. For der skal synges
til familiegudstjenesterne. Selv
om hver enkelt ”synger med
sit næb”, så er de efterhånden
godt
sammensunget.
Og
siden starten i september har
koret lært mere end ti sange
udenad! Selv om vi øver hen på
eftermiddagen, bliver der taget
fat på både noder, sangteknik
og tekster. Vi indøver også
små sanglege og arbejder med
simple instrumenter. Det er rart
at se, at børnene har det godt
med stoffet og med hinanden.
På den måde er de med til at

berige familiegudstjenesterne.
Der er ti børn i alderen fra
børnehaveklassen til og med
anden klasse. Der er plads
til endnu flere! Så flere, såvel
piger som drenge, skal være
velkomne i koret. Forældre og/
eller bedsteforældre kan være
til stede under korøvelsen, som
varer fra 16.15 til 17.00.

Børne- & Ungdomskoret sang
på museet i forbindelse med
Helligtrekongers Aften kort
efter nytår efter en december
måned med et væld af opgaver.
Det var i den forbindelse en stor
fornøjelse at synge sammen
med kirkens kantori!
Også vinterperiodens og forårets
program er ved at været tæt
besat. Når dette læses, har koret
medvirket ved en støtte-koncert
for ofrene på Haiti og ved årets
første familiegudstjeneste. Der
kommer flere af sidstnævnte, og

så skal koret på genvisit i Assens,
hvorfra vi i efteråret 09 havde
besøg af ”Syngedrengene”. Vi
skal desuden medvirke, når
Sigurd Barrett kommer i kirken
den 30. marts.
Det er glædeligt, at koret i
skrivende stund nu tæller
18 sangere. Det giver større
mulighed for at udvide
repertoiret af flerstemmige
sange, ligesom det også øger
korets volumen. Dejligt, når
”fuglene” også kan synge i
en større flok! Der er plads til
nogle få sangere endnu. Det
gælder for begge kor, at der er
mulighed for at læse mere på
kirkens hjemmeside. Man er
altid velkommen til at kontakte
undertegnede
korleder,
såfremt der er spørgsmål eller
kommentarer.

Poul Lykke Nielsen,
korleder

KORFESTIVAL FREDAG DEN 14. MAJ
Ligesom i 2008 og 2009 bliver der en stor festival med kor fra hele Skandinavien.
Forhåbentlig bliver der også plads til et publikum!
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KANTORIET
Kantoriet synger Bachs ”Jesus meine Freude” i
april, og Kevin Duggans ”Easter Wings” i august.
Vi rejser måske til England igen i september.

Nye sangere er altid velkomne!

Hvis du er imellem 14-20 år gammel, kan læse
noder og synge rent, kontakt da venligst
Kevin Duggan på organistkontoret, tlf.:
56953495, e-mail kevintheorgan@mail.tele.dk).
Der er også brug for vikarer i de andre
stemmer.

PÅSKEKONCERTER 2010
MED NYLARSKORET

Langfredag den 2.4. og påskelørdag den 3.4.
begge dage kl. 16.30 opfører NylarsKoret
en koncert med Messe i D og Miserere af
barokkomponisten Johann Adolf Hasse.
J. A. Hasse var et stort navn i sin samtid og
stærkt beundret af både Haydn og Mozart, men
af uransagelige grunde er han gået lidt i glem
mebogen. Det er ærgerligt, for hans musik er
både smuk og sprudlende og meget melodiøs,
og derfor glæder vi os nu til at præsentere ham
for et forhåbentlig stort publikum.
Ved koncerten medvirker foruden Nylars
Koret et orkester bestående af musikstude
rende, dels konservatorieelever ovrefra og dels
nogle af vores dygtige talentelever og lærere
fra musikskolen.
Solistpartierne bliver sunget af sopranen
Monica Stevns, mezzo sopranen Maria Kontra
og tenoren Niels Jørgen Riis, som vist er kendt
af alle musikinteresserede her på øen. Dirigent
er Steffen Hyldig.
Billetterne koster 100 kr. og 50 kr. for børn
op til 16 år. Billetterne kan købes forud på mail:
kirsten.nordskovvej@gmail.com eller de kan
købes ved indgangen fra en time før koncer
tens start.
Kirsten Mortensen
Formand for NylarsKoret
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Sigurd fortæller
bibelhistorier
i Sct. Nicolai Kirke
Tirsdag den 30. marts kl.
16.30 er der kirkekoncert
for børn og voksne
med Sigurd Barrett og
tøjdyret Snapper i Sct.
Nicolai Kirke.
Palmesøndag 2010 ud
kommer ”Sigurd for
tæller
bibelhistorier”
som bog, dvd, CD og
sangbog. Sigurd har gendigtet Bibelen og
skrevet nye sange til hver historie. I den
forbindelse turnerer Sigurd Barrett Trio rundt
i 40 danske kirker med en helt ny forestilling
og opfører Bibelen med sang, musik og
fortælling.
Som det første sted på turneen kommer Sigurd
til Sct. Nicolai Kirke med sin forestilling, og
sammen med det nysgerrige tøjdyr Snapper vil
han tage børn og familier på en forrygende tur
gennem Bibelens mange sider.
Ved forestillingen medvirker kirkens børnekor,
der skal synge nogle af de nye sange sammen
med Sigurd som en del af koncerten. Efter
forestillingen vil Sigurd skrive autografer til
børnene, og det vil være muligt at købe den
nye dvd, bog og andre materialer.
Der er gratis adgang til koncerten

Foredrag for voksne
Samme aften kl. 19.30 er der i kirken foredrag
for voksne, hvor Sigurd vil fortælle om projek
tet og sine tanker om vigtigheden af at fortælle
bibelhistorie for børn. - Jeg har længe haft lyst
til at lave nogle gode bibelberetninger for børn.
Jeg er selv far til fem og vil gerne give mine
børn fortællingerne fra Bibelen, så det gør en
forskel for dem, siger Sigurd Barrett.
Læs mere om projektet på:
www.sigurdsbibelhistorier.dk

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles hos Bornholms Taxa tlf. 5695 2301 senest 1 time før guds
tjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.
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TELEFONKÆDER

Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.
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Gudstjenester
25. april (3. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft

marts
7. marts (3. søndag i fasten)
9.00: Katrine Blinkenberg,
(10.00 Indsamlingskaffe)
10.30: Gotfred Larsen
		 Sogneindsamling
13. marts: 2 års dåbsgudstjeneste
11.00: Peter Hauge Madsen
19.00: Peter Hauge Madsen,
		 Ungdomsgudstjeneste
14. marts (Midfaste søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
21. marts
(Mariæ bebudelsesdag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg,
		 familiegudstjeneste
28. marts (Palmesøndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen
april
1. april (Skærtorsdag)
10.30: Katrine Blinkenberg
19.30: Peter Hauge Madsen
2. april (Langfredag)
10.30: Gotfred Larsen
4. april (Påskedag)
9.00: Peter Hauge Madsen
		 (Kirkekaffe)
10.30: Anne-Lise Fuglheim
5. april (2. påskedag)
10.30: Katrine Blinkenberg
11. april (1. s. e. påske)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
18. april (2. s. e. påske)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Katrine Blinkenberg
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30. april (St. Bededag)
9.00: Konfirmation,
		 Anne-Lise Fuglheim
11.00: Konfirmation,
		 Gotfred Larsen
maj
2. maj (4. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg
11.00: Konfirmation,
		 Jens Jørgen Rasmussen
13.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg
9. maj (5. s. e. påske)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Anne-Lise Fuglheim
13 maj (Kristi himmelfartsdag)
10.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
12.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
16. maj: (6. s. e. påske)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
23. maj (pinsedag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg
24. maj (2. pinsedag)
		 Fællesgudstjeneste i
		 Almindingen
30. maj. (Trinitatis søndag)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen

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 2011:
Søndag den 15. maj
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og
Peterskolens elever.
Fredag den 20. maj (Bededag)
konfirmation ved endnu ikke
fastlagt præst:
Søndermarksskolens 7B og
Privatskolens elever.
Søndag den 22. maj
konfirmation ved Katrine
Blinkenberg:
Østre Skoles elever
Kr. himmelfartsdag den 2. juni
konfirmation ved Peter Hauge
Madsen:
Åvangsskolens elever.
I 2012:
Søndag den 29. april
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og
Peterskolens elever.
Fredag den 4. maj (Bededag)
konfirmation ved endnu ikke
fastlagt præst:
Søndermarksskolens 7B og
Privatskolens elever.
Søndag den 6. maj
konfirmation ved Katrine
Blinkenberg:
Østre Skoles elever.
Kr. himmelfartsdag den 17. maj
konfirmation ved Peter Hauge
Madsen:
Åvangsskolens elever.

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 20. Deadline: Fredag den 23. april.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: hpii@city.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Tor

18. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Tor

18. feb

19.00

Sognegården Rønne Nord

SNUK, derefter hver torsdag

Man

22. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord

SNYK, derefter hver mandag

Man

22. feb

18. 30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Ons

24. feb

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Tor

4. mar

19.30

Præstegaardsladen

Foredrag om Cambodja

Man

8. mar

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tor

11. mar

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Fortællinger er vigtige

Lør

13. mar

19.00

Sct. Nicolai Kirke

Ungdomsgudstjeneste

Man

15. mar

19.30

Præstegaardsladen

Fællesmøde Kirkens Korshær, KFUM og KFUK

Ons

17. mar

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, fodaften

Lør

20. mar

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Søn

21. mar

14.30

Præstegaardsladen

Sangeftermiddag m/Inge Lorenzen

Tir

30. mar

16.30

Sct. Nicolai Kirke

Kirkekoncert for børn og unge m/Sigurd Barrett

Tir

30. mar

19.30

Sct. Nicolai Kirke

Foredrag for voksne m/Sigurd Barrett

Ons

31. mar

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Fre

2. april

16.30

Sct. Nicolai Kirke

Påskekoncert med NylarsKoret

Lør

3. april

16.30

Sct. Nicolai Kirke

Påskekoncert med NylarsKoret

Tir

13. apr

10.30

Sct. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Lør

24. apr

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Ons

28. apr

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Fre

14. maj		

Sct. Nicolai Kirke

Korfestival

MATINÉKONCERT

MATINÉKONCERT

Lørdag den 24. april kl. 16.00

Lørdag den 20. marts kl. 16.00

Jesus, meine Freude
Kirkens udvidede kantori opfører bl.a. denne
store motet af J.S. Bach.
Kollekt ved udgangen

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

Bornholmske komponister
En times musik skrevet af komponister som bor
på Bornholm, bl.a. Anne Skjerk (H.C. Andersensange), Poul Lykke Nielsen (bornholmske melodier), plus sange af Hans Askou.
Kollekt ved udgangen.

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00. Kystparken: Den
første tirsdag i måneden. Slottet: kl. 10.30 i dagligstuen på B.2 på følgende fredage:
19. februar og 19. marts. Sygehuset: MKO kl. 11.00 ( i dagligstuen) følgende mandage:
15. marts. F.2 kl. 14.30 ( i dagligstuen) på følgende onsdage: 17. februar samt 17. marts.
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Eftertanker

Efter en ordination

Af sognepræst Katrine Blinkenberg

Dagen oprandt. Den dag, jeg har ventet på i så
mange år. Et utal af mennesker har undervejs
spurgt mig, hvorfor jeg ville være præst. Og
jeg synes også, I skal kende svaret: min morfar
døde meget pludseligt i mit barndomshjem,
da jeg var 7 år. Så skulle nogle ting sættes på
plads, og mine forældres svar på min spørgen
blev at lære mig Fadervor. For tro – det er vist
noget, man lærer, den kommer ikke af sig selv,
men må rodfæstes i ord. Og Fadervor var mine
første ord i forhold til Gud. Siden kom der
flere til, først som bibelshistorier, siden som
fine akademiske termer på universitetet, men
allerede i min barndom opstod med Fadervor
en brændende lyst til at være noget for og med
andre mennesker. Og den 3. januar var det
pludselig virkelighed: jeg stod i mødelokalet
i Sct. Nicolai Kirke i præstekjole med alle de
andre præster - virkeligheden var nærmest
uvirkelig. Vores biskop, Peter Skov-Jakobsen, er
helt eminent. Han gjorde mig mere rolig, inden
vi skulle ned i kirken. Og i kirken talte han til
Olsker-Tejns nye præst Kristoffer og til mig om
ordet med stort O, altså det at forkynde, at Gud
blev menneske i Jesus Kristus og opstod – og
hvad det betyder for os mennesker.
Da alle præsterne bagefter ved ordina
tionsritualet lagde hænderne på Kristoffer og
mig – så måtte jeg lukke øjnene og synke en
gang, for det var så bevægende, at alle disse

forskellige mennesker i samme embede, de
bad Fadervor for os - de bad den bøn, der for så
mange år siden, blev den første grundsten i min
tro og mit første skridt mod præsteembedet.
Og så holdt vores provst, Gotfred Larsen, en
fabelagtig tale for mig ved indsættelsen lige
bagefter. Den var alvorlig, men også frimodig og det frimodige gjorde godt, for der var plads
til smil inden min første prædiken. Og måske
kender I følelsen: når man har grinet eller smilt
lidt - så lægger nerverne sig nemmere.
Det, jeg var mest nervøs for, var nadveren.
Både fordi jeg aldrig havde prøvet det før, men
også fordi sakramenterne, som jo er dåb og
nadver, er meget alvorlige og højtidelige - og
det skal de være, for et sakramente er jo ord fra
Jesu egen mund! Dem vil man nødigt kløjs i.
Men heldigvis gik det vist nogenlunde.
I skal vide, at vores menighedsråd virkelig er
sammensat af nogle ganske særlige mennesker.
De gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for
os alle sammen. Dem er jeg meget, meget
taknemmelig for.
Alle, der mødte op for at byde Kristoffer og
mig velkommen den dag, er jeg taknemmelig.
Og til alle jer andre i sognet og på øen: jeg
glæder mig til at møde jer både i byen, ude
omkring og i kirken. Den modtagelse, alle har
givet mig, er fuldkommen enestående. I gør, at
jeg føler mig hjemme.

