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Blå mandag og lysegrønt håb
sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Farverne spiller en stor rolle i vort sprog og liv, også med smerte. Lilla øjeblikke, hvor man ser
Kirkens naboer:

og i kirkens tradition. Navnet ”blå mandag”
havnen. Derfor udgår
forbinder vi med konfirmation. Iflg. ordbogen
byens
to
ældste
stammer begrebet fra tysk, Blauer Montag, hvor
Kirken den er et gam- gader, Østergade og
det var
Adel-gade,traditioner.
nu
melt
husen del af håndværkerlaugets
Farversvendenes
arbejde
betød, at de kunne
tage
da også
Den ældste byg- Storegade,
mandagen
fri, er
når Sct.
de brugte
plantenEller
vajd man
til at
fra kirken.
ning
i byen
farve
tøjet
blåt
med
brugtes
planten
til
at
farve
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
om søndagen,
så skulle
stoffet hænge
til tørtil kirken,
for begge
fåtøjet
bygninger
i byen,
re
hele
mandagen,
hvorfor
svendene
kunne
som er mere end ca. dele gælder jo. holde fri.
tysk anvendes
200
årPågamle,
men blå mandag derfor som
betegnelse
for
en
pjækkedag.
Hvordan overgankirken, som er 650 år, Naboer
gen
fra
de
tyske
håndværkstraditioner
til udvikkonfirer altså tre gange så Byens form og
mationen
foregik,
er
uklar,
men
måske
hænger
gammel som andre ling har altså i høj
den sammen
med,
var ”ude
ældre
huse. Og
såaterkonfirmanderne
grad været præget
af
i
det
blå”
på
dagen,
eller
måske
en
overførsel
fra
det ældste af kirken, kirken, og den ældste
det tyske
blau sein,
at være
blå,
der er
betyder
at
det
første
kapel,
del af
byen
kvarteendnu
ældre.
rerne er
omkring
kirvære fuld.
Den sidste betydning
nu ikke værd
kun få ken.Vi håber i stedet, de
atDet
følgeerforder
konfirmanderne.
rester
af, men
det og
harhåbefulde
Men dage.
selv At
omdekirfår mange
grønne
får
ligget
sted,som
på sne,
ken fordi
er det
ældste
hus
dage, samme
der er hvide
man
sammen
Kirkebakken
lige vedtil at
i byen,
ligger den
med andre kommer
oplevesåvidunderlige
ting. Røde dage, spækket med kærlighed. Men

Af Gotfred Larsen

frem mod en stor begivenhed og alligevel i sin
forventning mærker et sug af ængstelse. Vil det
gå godt? Farverne følger os også i kirken. De
fire isoleret
forskelligt
farvede
præs
der, som harsom
hver
sin
ikke
som
en ø messehagler,
ter
tager
oven
på
præstekjolen,
fortæller
hver
uden sammenhæng spændende historie
sin historie
og knytter sig
kirkens højtider og
attil
fortælle.
med
omgivelserne.
hverdage.
Den
grønne
fortæller
om vækst, froTværtimod er der et
dighed
og
håb.
Den
røde
fortæller
om blod og
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
kærlighed.
Den
lilla
om
forventning
ængstelkirken og byen.
Nærmestogved
kirse.
Og
endelig
den
hvide,
glædens
farve,
sompå
vi
Derfor vil vi da kens kor ligger
bruger
juledag
og
i
påsken.
Jesus
er
født.
Jesus
er
også i det nye kirke- hjørnet af Kirkepladblad
de fra
fleste
gangeAllesen
opstået
de døde.
disse
kan samogfarver
Vimmelskafgive
enSort
side,som
tet,
på
les iplads
farvenfor
sort.
en med
dansknummer
præstekjole.
hvor
visynes,
ser påsort
og farve
for- er
begge
gader,
et stort
Nogle
trist og
kedsommelig.
tæller
lidt omsort
kirkens
hus inetop
to etager.
Det er
Men farven
indeholder
alle følelser.
naboskab.
vil usædvanligt
kvarteFarverne kan Vi
løbe sammen.
Hvis mani elsker
et
begynde
tæt
kir- hun
ret,dør,
hvor
alle
menneske,
ogved
han eller
ser næsten
livet temmeken
og ud.
efterhånden
andre huse
er jolave
lig sort
Det er ikke underligt.
Man har
haft
arbejde
os lidt længehuse
i en
etage. Men
mange farverige
oplevelser
med
vedkommende.
reMåud,
for
der farverige
er når dette
hus
er
vi alle
gå nogle
dage gule
i møde
i vismange
huse
og steskyldes
heden om,
at selv
i voretoetagers,
mørkeste øjeblikke,
vil
Jesus Kristus være lyset i vort liv.det, at det i
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1800-tallet var
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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
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Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Kender læserne
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk

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

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

DetGrundlovsmøde
dynamiske kirkeår
med

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven
Dette kirkeblad handler meget om konfirmaAf provst Gotfred Larsen

Som sidste
vil vi
tion, som jo er dejlig aktuel
i disse år
herlige
for- går vi hen i præstegerne
invitere
til gårdshaven, hvor der
årsmåneder. Men mange
har nok
lagt mærke
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor
til, at konfirmationerne
falder meget senere
holder
stegårdshaven,
Sø- i biskoppen
år, end de plejer, ligesom
også
påske
og
pinse grundlovstalen.
borgstræde 11.
Der er god plads i
Vi har været så helfalder senere.
dige, at stiftets
Det er ganske usædvanligt,
at vi biskop,
ikke skal haven, så vi håber, rigErik Norman Svend- tig mange har lyst til at
skrive om pinsegudstjenester
i dette nummer
sen, København,
har være med.
af kirkebladet, men at lovet
vi skal at
heltkomme
hen i juniog
må- I tilfælde af dårligt
rykkermidt
vi ind
i Kristi himmelfartsdag er
holde
grundlovstalen.
ned, før vi i kalenderen
finder
Kristi himmel- vejr,
næsten
i juni.
Præstegårdsladen.
Ogdet
da grundlovsdag
fart og pinse. Hvordan kan
mon være?
placeret 40 dage efter påske, og falder således i
Sinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
Forklaringen er at finde
i kirkeårets
opbyg- år også i juni.Larsen
Netop den dag er den sidste konbegynde
eftermiddaning, så lad os opholdegen
os med
et øjeblik
ved
den.
firmationsdag
her og i flere sogne. Så for første
en kort gudstjeneste
i kirken
klokVi kender alle datoen
for julen.
For det
er jo gang i mange år er der konfirmation i Skt. Niherunder
ken
biskopaltid den 24. december,
vi 14.00
fejrer ved
juleaften.
Den Billederne
colai Kirke
i juni.er
De andre konfirmationsdage
fra sidste års møde
pen.
dato ligger fast, og den kender
ethvert
barn.
ligger
også
en
måned
senere end i 2008.
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af
kirkeåret
retter
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ind
mandagen, første gang
denefter
5. september
påskedag,klokhvis placering i kalenderen kan Til den anden side begynder fasten 40 dage før
kenvariere
19.00 mere
til 21.30
end og
en måned fra det ene år til det påske, uanset hvor tidligt eller sent, påsken falforandet.
eftermiddagsholder. Eksakt begynder fasten onsdagen efter fas
dets vedkommende
Det skyldes, atom
påskedag, som jo altid er en telavnssøndag. Den dag hedder askeonsdag,
fredagen
første
gang d.
søndag,
defineres
som den første søndag efter og derfra er der 40 hverdage til påske. Søndage
9. første
september
fra klokfuldmåne
efter forårsjævndøgn. Forårs- er ikke fastedage.
kenjævndøgn
14.15 tilfalder
16.45.
som regel den 21. marts. SåleFordi påsken falder sent, er det i år fasteMen
er elastidesholdene
også i år.
lavnssøndag den 6. marts: Dermed er det også
ske, d.v.s.
man
Hvis selvom
det er fuldmåne
lige efter den dato, vil sen vinterferie på Bornholm, for her på øen er
eksempelvis
har tidligt.
meldt Således oplevede vi det i vinterferien jo fastlagt til ugen efter fastelavnspåsken falde
sig2008,
til aftenholdet,
hvor det men
var påskedag allerede den 23. søndag.
ikke
kan
marts. møde op en
Når julen som sagt ligger fast, mens påsken
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aften,
kanførste fuldmåne efter forårs- og dermed resten af kirkeåret bevæger sig,
Men
i år ja
er så
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man møde op om frejævndøgn den 18. april, som så oven i købet er spiller det også ind på søndagenes navne. Der
dagen og vice versa, da
en mandag. Derfor bliver det så sent påske i år, bliver således i år usædvanligt mange søndage
“holdene” følges ad
at påskedag først er den 24. april. Altså godt en efter hellig tre konger, mens der i den anden
rent stofmæssigt.
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du lyst til at delOg
når
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så
altid
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50
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efter
ver 21 søndage efter trinitatis, inden kirkeåret
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altså
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i Rønne Sogn
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For Guds skyld?!?

Af Gotfred
Larsen
Katrine Blinkenberg
En Af
ny sognepræst
tendens de seneste årtier
Konfirmandordene skal vælges. Anton får
er, at der er
overdraget den store lerkrukke med bibelcitaenkelte
ter, inden jeg går med to konfirmander. Resten
konfirmander,
som
af holdet er krøbet sammen med puder og tæpikke blev døbt som
per i hjørnet, kun stearinlysene oplyser rumbørn, men som så skal
met, og Anton trækker en seddel op og læser
døbes forud for konfiret citat. ’Hvem vil have det stykke som konfirmationen. I år var der
mationsord?’
således seks konfirSara og Markus går med mig. Inden jeg
mander, der blev døbt
kommer i gang, udbryder Markus: ’Jeg forstår
ved en speciel og
ikke, at nogle vil non-firmeres’. Jeg undrer mig
meget festlig dåbsover den udmelding: ’Jamen, Markus, hvad
gudstjeneste lørdag
hvis man ikke tror på Gud? Så kan man jo godt
den 5. marts.
have brug for et ritual alligevel, når man går fra
En af de unge drenbarn til voksen... ikke?’ Men Markus vedbliver:
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du
’Jeg forstår ikke det med non-firmation. De går
stævne sammen med tænkte meget over
jo slet ikke til præst, og derfor har de heller ikke
sin mor, Damaris Lau, inden dagen?
noget stort grundlag at danne sig en mening ud
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg.
fra. Hvordan kan de vide, de ikke tror på Gud?’.
oplevede den specielle Der var sommerfugle i
Okay. Man kan være enig med Markus eller
dåbsgudstjeneste, og maven, men på en god
uenig. Men det er ret reflekteret af en dreng i 7.
hvilke tanker de gjorde måde, så det gjorde
klasse. Nu får jeg lov til at stille dem det spørgsikke noget. Det var
sig før og efter.
mål, jeg længe har tænkt på: For hvis skyld er
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
en særlig dag.
dåben af Mathias?
- Det var en god ople- - Og bagefter?
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
deligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
stemmende,
og Det er jeg glad for.
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vigvar godt, at vi var tigt for dig?
mange sammen om at - Jo, for så er det som
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
alene i kirken. Det - Hos Gud?
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
den her måde blev det forklarer, at de har talt
meget mere festligt og en del om det, og at
Markus
højtideligt
for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
det, de skal konfirmeres? Markus læner sig
jeg nok.
frem og ser mig lige i øjnene: ’Jeg skal ikke kon- Har
firmeres for nogens skyld.
Kundu
forhørt
minnoget
egen.
kristendom
i hjemDet er ikke, fordi nogenom
i min
familie forventer
det af mig. Det er, fordimet?
jeg selv har valgt det.
- 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.

En konfirmand døbes
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- Var det svært for dig,
Mathias, at sige ja til
for Mathias som en trosbekendelsen? –
slags kontrakt, man Eller var det godt at få
har sluttet. For sådan lov til?
kan man vel også godt - Det var fint at få lov
til. Der er ligesom en
opfatte dåbspagten?
Sara
- Ja, det er et godt bil- stor tryghed i det, for
lede. Men hvorfor blev så er det som om, man
Sara smiler og istemmer:
’Ja,lidt
detmere
er simpelthen
på Gud.
Mathias
så ikke døbt tror
det
vigtigste,
at
det
er
vores
eget
valg.
Vores forHar
konfirmandunsom spæd?
ældre
valgte,
vi
skulle
døbes,
men
nu
vælger
vi
dervisningen
hjulpet
- Det var nok et opgør
selv.
Det
betyder
mest
for
mig’.
Jeg
tillader
mig
dig
på
vej?
med automatikken i
at spørge,
hvad være
Vorherre
hardetmed
deres kon- Ja,
er spændende
dåben.
Det skulle
firmation
at
gøre.
’Jamen,
vi
tror
på
Gud! Det
at
høre
de
historier,
og
ægte og betyde noget.
er
jo
det,
vi
bekræfter’,
siger
Sara,
og
Markus
jeg
har
jo
fået
meget
Det var vigtigt, at det
nikker.være
’MenMathias´
de fleste bliver
konfirmerede
mere nok
at vide
om livet
skulle
for
gavernes
skyld’,
smiler
Markus.
Jeg spørog
om
kristendom
og
frie vilje og eget valg
ger,
om
de
virkelig
tror,
at
klassekammeraterne
hvad
trosbekendelsen
at blive døbt. Faktisk
tænker
så meget
anderledes
end dem? Ja, det
betyder.
talte
Mathias
tidligt
tror
de
nok.
Vi
beslutter
os
for
at gå over og
om det. Han var ikke
Og Damaris tilføjer:
spørge
dem.
Holdet
sidder
stadig
helt roligt og
ret gammel, da han For os betyder
handhygger
sig
omkring
Anton.
’Hvor
mange
jer
spurgte hvorfor han linger meget,
mereafdet,
tror
på
Gud?’
spørger
jeg,
og
alle
rækker
hånikke var døbt. Det end de store og fine
den vel,
op undtagen
to. Jegord.
spørger
Natja,
hvorfor
viser
at han tidligt
Og det
er vigtigt,
hunspekuleret
ikke har hånden
’Altså,ægte
jeg trori ikke,
har
en deloppe:
at være
sin
jeg heller ikke, Natja.
påGud
det.er en mand.’ Det tror
adfærd.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?
Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE
DE NI LÆSNINGER

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT

Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.

Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
Kamille
fortæller, at hun er i tvivl om Gud fin- låner vi også børnenes forældre nogle startkabJULEMATINÉER
ler, koncerter
for vi hjælper dem
nemlig med at holde løfdes.
fårglæder
vi også
at den
tvivl vist
Entre.
ManSå
kan
sigtalt
til iom,
alt seks
matinéer
i årer- korte
tet
om
at
oplære
deres
børn i den kristne tro.
meget
almindelig
og
måske
også
sund.
Alle
på
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud
går til bl.a.
Minikonfirmand
er
lig
med
fortællinger
holdet
skal
konfirmeres.
Og
alle
har,
til
min
sto18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i gode
Sagahuset.
fra
Bibelen,
aktiv
leg,
ro
og
nærvær
– vi giver
re
forbløffelse,
valgt
konfirmationsord.
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
børnene
et
sted
at
stille
store
spørgsmål,
så de
sådan ud:
er godt klædt på, hvis de skulle vælge at gå til
Minikonfirmander
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgelkonfirmationsforberedelse senere. Det er frivilogKirke
udøbte børn er
Hvorfor
får børn
vand på hovedet,
når
de dø- ligt at være minikonfirmand,
Tirsdag den
19. december:
Kirkens
børnekor
i Sct. Nicolai
også
velkomne.
Sognemedhjælper
Karenbodil
bes?
Kunne
det
ikke
lige
så
godt
være
jord?
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
Madsen,
sognepræst
Peter
Hauge
Madsen
og
Hvorfor
drikker
man
blod
i
kirken?
Kan
det
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
jeg
forsøger
at
give
børnene
en
følelse
af,
hvad
virkelig passe, at vi forsørger og
Djævelen
og
alle
Kevin Duggan, orgel
med Kurt Ravn,
kirken betyder
hans
gerninger
og alt hans væsen?
Blev Jesus
Fredag
den 22. december:
Bornholmske
Musikamatørers
Kor for deres liv, og at Skt. Nicolai
sopran
Signe Asmussen,
pint
under
Pontius
Penalhus?
Og Duggan,
har Guds
Lørdag
den 23.
december:
Kevin
orgelogså er børnenes kirke. Og det er nemt, for
Carl
Ulrik
de endnu ikke har
navn noget med vorter at gøre? Alt det og me- børnene har en alder, hvor Munk-Andersen
på klaver
og orgel,og støvet.
fået
at
vide,
at
kirken
er
dødkedelig
get
mere
kan
man
få
svar
på,
hvis
man
går
til
2007
Birgitte
Lindum
på obo og
Derimod
de op glade og nysgerrige
- og
minikonfirmand!
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret
– kigmøder
på
Mikael
Frank
Møller
på der
Minikonfirmand
er
kirkens
Falck-abonnesynes
det
hele
er
spændende.
Vi
er
mange,
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
trompet. fordomsfrie indstilment
børn i 3. klasse.
Vi låner børnene nogle
kan lære noget
af ungernes
for entilspændende
sommerkoncertprogram,
og forhåbentligt
startkabler,
så det bliver let at komme i gang ling, så jeg vil giveEntré.
ham ret, der sagde, at miniendnu en orgelfestival!
med at manøvre rundt i troens verden. Faktisk konfirmander
Kevin Dugganer Guds gave til Folkekirken!

Julekoncert
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Præst eller fodbold?
Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Af sognepræst Matilde Nordahl Svendsen
Det betyder at vi altid er velkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen
til et nyt kirkeblad. Det
Nu står vi heldigvis ikke i en situation i Dan- dan Gud er med os, er ved at forstå og tale om
af dem som selv er blevet døbt
ermark,
med hvor
glæde
at
vi
nu
kan
præsenkonfirmandundervisningen over- sit eget liv og historien om Gud, der bliver
eller har fået et barn døbt i Sct.
tere
en
ny
udgave
af
Sct.
Nicolai
lapper fritiden, så der opstår det store valg menneske. Bibelen er en fortælling om livets
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
kvartalsblad.
imellem bolden eller præsten – der er plads til sandhed – og derfor er det også en fortælling
bindelse.
Vi
håber
det
vil
blive
modtaget
godt
og
det hele, men spørgsmålet er, hvad det er, der om hvem vi er. Derfor kredser konfirmationsbrugt
flittigt. Temaet for dette nummer er
Børn vokserom
og de
med
dem
også
antallet
af
er vigtigt ved konfirmationen og hvorfor unge forberedelsen
store
ting
i livet.
Kærlig”dåb”,
og handler derfor på en måde også tilbud.
I kirken
også mange
til
skal vælge den del til i deres liv?
hed, døden,
liveter- der
og meningen
medtilbud
det hele!
omLuther
at væregjorde
velkommen.
Velkommen i kir- Samtidig f.eks.
børnekor,
og
i reformationen klart opgør børnene,
med, at
historien ungdomsklub,
om Jesus bliver forken.
Dåben
er
indgangen
til kirken, til det
sommerferien
tilbyder
dePåkirkelige
med den betragtning, at konfirmationen var en i talt,
gennemgået og
fortolket.
den mådeforfår
kristne
fællesskab. Derfor stod i gammel konfirmanderne,
mange hvis
forskellige
supplering af det ja, der blev givet os i dåben. eninger
præsten lejroplevelser.
ellers kan gøre
tid
døbefonten ved indgangsdøren til kir- historien
merelevende,
om det sammenkædet
i bladet
Dåben er suveræn, proklamerede han. Guds ja Læs
deres eget liv
ken.
Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
Ikke
alle steder
i verden
harombørn
og
til os i dåben er absolut og står ikke at rokke, med
historien
om Guds
fortælling
os menvelkommen
til ca.100 børn, unge og voksne nesker,
detsålige
godt. Derfori er
det også
værd
og kan aldrig suppleres af noget senere hen i unge
konfirmationen
kirken
kommer
til
der
lader sig døbe. Johannes Johansen atatomtale
Sct. Nicolai
livet.
give mening
for demKirkes
– ikke nye
som missionsen tom ceskrev
i 2001 i en salme således:
projekt
side
7, der
til
Og derfor må vi jo stille spørgsmålet igen:
remoni på
med
orgel,
lysdrejer
og en sig
storom
festhjælp
i vente,
”Vi kommer til din kirke, Gud,
børn i Tanzania.
Hvad betyder konfirmation så – og hvorfor HIV-smittede
men som kulminationen
på et forløb, hvor konog finder døren åben,
skal unge bruge to timer hver uge til konfirma- firmanderne sammen med præsten har brugt
Velkommen i kirken.
det navn bliver aldrig slettet ud
tionsforberedelse, før den store konfirmations- måneder på at tale om Guds og deres eget liv
Velkommen til at modtage og velkomvi
fik
hos
dig
i
dåben.”
fest kan blive fyret af?
som noget, der er flettet ind i hinanden, så de
EN DANSKE SALMEBOG 478 men til at give.
D
Konfirmation og dåb hænger nøje sammen. får lyst til at give deres ja til Guds rungende ja,
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.
Hauge
Madsen
Dåben er et tegn på Guds suveræne ja til mig – der blevPeter
givet dem
i dåben.
et ja der betyder, at jeg altid vil være omfattet
Og hvor fantastisk er det ikke, at kunne
kl.
8.30-9.30
samt
tirsdag
og torsSognemedhjælper
af hans
kærlighed
og
nåde.
Det
er
stærke
sager,
lave
en
rigtig festdag
ud af det!Sara
En Mossin,
dag hvor
Sct. Nicolai-Nyt
dag
kl.
17-18.
5695
0085,
saram@mail.dk
udgives
gange at
årligt
af menigfor det 4.
betyder,
uanset
hvad livet byder på af konfirmanden nemlig får lov til at være i udelt
Anne-Lise Fuglheim: Træffes på
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
hedsrådet
Sct. Nicolai
Kirke,
smerte ogved
glæde,
så er jeg
aldrig alene om det, centrum og fejret – og blive skudt godt af sted
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691 3839.
Rønne.
men vil altid have Gud ved min
side.tirs.
Konfirind
i et hjemvoksenliv,
hvor dåbens
ordMøller,
forhåbentMan.,
og
ons.
kl.
13-14.
Kirketjener:
Christian
tlf.
Ansvarhavende
redaktør:
mationen er en
gentagelse af det
ja,
der
siges
lig
kommer
til
at
blive
en
tryg
støtte
resten af
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
Peter
HaugeIkke
Madsen.
i dåben.
som en supplering,
som og
enlørdag
livet.
fre.men
kl. 17-18
8.30-9.30.
Menighedsrådets
formand: begge
bekræftelse
fraKirkepladsen
Gud til konfirmanden
om, at
Så præsten eller
bolden? Forhåbentlig
Kirkens
kontor:
20. E-post: alf@postkasse.net
Erna
Hansen,
Thorkildsvej
31,
Åbent
mandag-fredag
dåbens
gave stadig 9-13,
står torsved magt.
OgCarlsson,
konfir- Søndergårds
dele.
Anders
Allé
tlf.
5695
2185,
erna.h@get2net.dk
dag
16-18, tlf.
3695, fax 5695
1, 5695
3095,
andeby@post.tele.dk.
manden
får 5695
en mulighed
for at sige
ja til
Gud.
4095,Det
roenne.sogn@km.dk
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kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
kræver selvfølgelig også,Træffes
at man
får tirsdag-fredag
et
KassererUlla
Andersen,
5695siger
8295. ja til!
11-12 og evt. aften.
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
kendskab til,
hvad man
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
Hvad
er
kristendom
for
noget,
og
hvilken
Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist og leder af ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
stræde
11,gjorde
5695 3195,
forskel
detfax
for5691
os mennesker, at Jesus
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
3195
- Træffes
blev- gla@km.dk
født julenat?
Hvadbedst
betyder5695
det4095.
for mig
i
Organistassistent
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.30tirsdag-fredag
kl. 12-13.
mit liv – ja, kan
det overhovedet sige
mig
noget?
Monica Vestervig.
15 undtagen lørdag.
PeterKristendommen
Hauge Madsen, Åvej
2, tlf. om, at Gud er med
handler
5695
8395,
aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn:
Martin
Sørensen,
privat
os. Og den eneste måde man kan forstå, hvorTryk: Burgundia tryk, Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende
arrangementer
De kommende års konfirmationer
i Skt. Nicolai Kirke
Med forbehold for uændret skolestruktur og præs
teforhold kan vi oplyse, at vi planlægger, at konfirmationerne bliver som følger:
I 2012:
Søndag den 29. april
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og Peterskolens elever
Fredag den 4. maj (Bededag)
konfirmation ved Matilde Nordahl Svendsen:
Søndermarksskolens 7B og Privatskolens elever
Søndag den 6. maj
konfirmation ved Katrine Blinkenberg:
Østre Skoles elever
Kristi himmelfartsdag den 17. maj
konfirmation ved Peter Hauge Madsen
Åvangsskolens elever

Om formiddagen er Rønne-skolernes 3. og 4. klasser
inviteret til at komme. Om eftermiddagen kommer
bl.a. minikonfirmander og børneklubber.
Alle er velkomne til at kigge forbi i kirkens åbningstid mellem kl. 9.00 og 16.00 og se stationerne. Tirsdag
eftermiddag mellem kl.14.00 og 16.00 forsøger vi at
have stationerne bemandet, så der bliver mulighed
for alle øvrige at komme ind og høre fortællinger,
stille spørgsmål m.m..
Kom ind og oplev kirken på en anden måde i forbindelse med påskevandringen!

I 2013:
Søndag den 21. april
konfirmation ved Jens Kaltoft:
Søndermarksskolens 7A og Peterskolens elever
Fredag den 26. april (Bededag)
konfirmation ved Matilde Nordahl Svendsen
Søndermarksskolens 7B og Privatskolens elever
Søndag den 28. april
konfirmation ved Katrine Blinkenberg:
Østre Skoles elever
Kristi himmelfartsdag den 9. maj
konfirmation ved Peter Hauge Madsen
Åvangsskolens elever

Påskevandring
Fra den 11. til den 15. april vil vi lave en påskevandring i kirken. En påskevandring vil i dette tilfælde
sige en vandring i kirken, hvor deltagerne undervejs
vil få fortalt om påskens begivenheder ved nogle
stationer i kirkerummet.
Det er anden gang, vi laver påskevandring i kirken.

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Biltlf. 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Sultens onde cirkel
kan brydes!
Søndag den 13. marts 2011 sender Skt. Nicolai
Kirke og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i
verden ved den årlige sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er
faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende
er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens
bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er
gjort for verdens fattigste, har bragt udviklingen
på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på
grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.
Vil du være med til at gøre en forskel i forhold
til verdens nød og fattigdom, så meld dig som
indsamler søndag den 13. marts.
I Rønne sogn kan man nå gudstjenesten kl. 9.00
i Skt. Nicolai Kirke, før man kl. 10.00 begynder
indsamlingen med morgenkaffe og krydderboller i Præstegaardsladen. Ca. kl.10.15 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 Skt. Nicolai Kirke eller tilmeld dig
pr. tlf. 56 95 36 95 eller mail til sognemedhjælper
Karenbodil Madsen karenbodil@sctnico.dk, eller
mød blot op i Præstegaardsladen på dagen.

Kirkens Korshær
og KFUM & KFUK
indbyder til fællesmøde i Præstegaardsladen i Rønne mandag den 14. marts kl. 19.30. Indledning v/
sognepræst Birgit Friis. Derefter vil informations
sekretær Vibeke Lind holde foredrag over ”Hvorfor
nu det” når der nu ikke er solskinshistorier, hvorfor
fortsætter vi så arbejdet i Kirkens Korshær. Vi synger
sammen og drikker kaffe, der koster 20,- kr.
Deltagere møder med en pakke til ca. 20,- kr., der
senere bliver solgt på pakkeauktion til fordel for Kirkens Korshær. Alle er velkomne til mødet.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2011
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DSUK Bornholm
Søndag den 20 marts i forlængelse af højmessen har
DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker, fornøjelsen af at indbyde alle til kirkefrokost i Præste
gaardsladen i anledning af vort årsmøde.
Vi starter med at spise sammen, hvorefter provst
Viggo Jacobsen, Flensborg, fortæller om arbejdet i
Sydslesvig. Efter foredraget får vi en kop kaffe. Vi
slutter med selve generalforsamlingen.
Alle er velkomne. Frokost og kaffe koster 50 kr.
DSUK er den danske folkekirke i udlandet, vi er
sammensluttet af Dansk Kirke i Udlandet og Dansk
Sømandskirke i fremmede havne. Verden forandrer
sig hele tiden, men DSUK bestræber sig på at være
alle de steder, hvor mange danskere har deres virke
for kortere eller længere tid.
På glad gensyn søndag den 20. marts.
DSUK
Preben Miland Grönvald, Formand

Kirkens Dagligstue
Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen. 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. Ca. en gang om måneden vil der være spisning kl. 13.00 á 40 kr. pr. pers. Tilmelding til Erna
Hansen tlf. 56 95 21 85 eller i Kirkens Dagligstue.
3. marts: Poul Lykke Nielsen fortæller om at være
organist.
10. marts: Knud Henning Hansen fortæller.
17. marts: Spisning kl. 13.00.
Derefter underholder Karenbodil.
24. marts: Vi får besøg af Svend Erik Schou.
31. marts: Matilde Nordahl Svendsen fortæller.
7. april: Rita og Gunnar Rasmussen fortæller om
Åbne Døre.
14. april: Påskevandring i Skt. Nicolai Kirke
21. april: Skærtorsdag – Dagligstuen er lukket.
28. april: Gotfred Larsen fortæller.
5. maj:
Husker du…..?
12. maj: Niels Henrik Lyngbye fortæller.
19. maj: Spisning kl.13.00.
Inga Olsen synger og spiller med os.
26. maj: Karenbodil underholder.
På gensyn i Kirkens Dagligstue

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte: Inger Aakerman,
tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

Sogneaftner

Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen og opad
samme dåb: du
• Der kan lide et afslappet den
fællesskab.
tilhører
herefter
• Der har lyst til at tale med
andre om
det, den
de er optaget
af. Kristus.
korsfæstede
Herre
Af Anders Carlsson
Der nogle
vil nyfødte
lave nogetbarn
kreativt.
siger,gange
at det
ingenting
Dåben går mindst et par tusin- • Man
• Der
har lyst
at læreén
noget
nyt.det kan være
- men
dettil kan
ting:
de år tilbage. Jesus blev døbt af kan

Dåb betyder at neddyppe

Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
ham ved floden, og han tog dem med ud i
vandet og lod dem døbe ved neddykning i
vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Men Johannes forlangte, at
de angrede deres tidligere liv
og lovede at ville leve anderledes efter dåben. Det var
altså en bodsdåb. Og dåben
blev et billede: det var som
om dén, der skulle døbes,
druknede - og så kom der et helt
nyt menneske op af floden. Den
gamle, der gik ud i floden, var død og dén, der kom op af floden,
Sogneaften
17.på
marts
19.30:
var
som født
ny.kl.De
kristSognepræst
Johannes
Gregers
ne overtog så dåben som Jensen:
en
Søren Kierkegaard – hvem var han egentlig, og hvilindvielse.
Men der skete dét,
indflydelse har han på vores livshistorie.
atkenman
begyndte at døbe små
Johannes Gregers Jensen vil fortælle om Søren Kierbørn.
Og
det gav en helt anden mening. For
kegaards livshistorie, og hvordan den har haft indafflydelse
børnene
kan man jo ikke forlange et løfte
på hans forfatterskab, endvidere hvordan
om,
at
de
vil
levetilanderledes,
end
de før har
hans forfatterskab
stadighed har
indflydelse
på
levet.
er vel livshistorie
et "pattebarn"
kan som
mangeMan
menneskers
verdenog
over.
sådan kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
omkranse
forældres
og andres kærlighed
Sogneaftenaf
7. april
kl. 19.30:
og
omsorg.
Gerd Hiort Petersen: Kirkeudsmykninger.
MenHiort
vedPetersen
at døbe
Gerd
vil børnene understreger
man,
at det
ikkefortælle
er et spørgsmål om mennei ord og
billeder
om arbejdet
og inspiraskets
holdning,
meninger eller vilje - men at
tionen
til sine
det
tilsagn,
derkirkelige
gives ved dåben, er det afgøudsmykninger,
som kan Gud har antaget dig
rende:
at den almægtige
ses
mange
steder
bl.a.siges
i
til sit barn. Sådan
det. Og der stilles
Rø, Østby,
Haarlev, for
Ja- barnet vil ikke kunne
ingen
betingelser,
cobskirken
i Roskilde
og
opfylde
nogen
betingelser.
i Ibsker.
Så når et lille barn holdes over dåben, spørges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? Sogneaftnerne forgår i
hvad
ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Præstegaardsladen
og
Her døbes alle uden forrang og forskel med
entré inkl. kaffe er 20 kr.

elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
skridt tilaf
varigt
vægttab og arme, der vil
erSmå
omgivet
kærlighed
ved
Henrik
Svendsen
bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
marts kl. 19.30
i Præstegaardsladen
er16.afgørende,
at forældrene
elsker barnet, før
Henrik Svendsen, der er uddannet slankevejleder,
det
udvikler sig og kan handle og forstå vil fortælle om, hvad små ændringer i hverdagen
sådan er dåben altså et udtryk for den kærlighar af betydning for et sundere liv.
hed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Osteaften
Slutningen
allerede
i
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Ostehjørnet, er
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40
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er
det
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oste For
og nye
ideerertil,
hvordan
vi
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skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
Kan du
bruge en ven mere?
begyndelsen også er i slutningen.
Marie
har fremhæver
levet at aktivt livdåbsløftet
med mange venner.
Luther
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Nu er Marie
ikkeslå
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ud og
denmere,
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behandler
de barnedåben.
Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
Poul har levet sammen med sin kone i 46 år.
siger
noget om, hvad det vil sige at være et
De har tit kørt tur sammen. Nu er Poul alene, og han
barn - og efter dét taler om barnedåben.
må ikke køre bil mere. Derfor ser Poul frem til at køre
Der er en indre spænding i den danske,
en tur sammen med sin besøgsven en gang om ugen i
folkekirkelige
dåbspraksis, som dybest set
en times tid.
søger at fastholde spændingen, der har at
gøre
med
at: Gud
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kun
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Marie skænker
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af dine
venner.
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fårdig
det
foræret. At blive
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være besøgsven,
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kan du
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under
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til56
kærlighed.

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

To års dåbsgudstjeneste

Sognemedhjælperne ved Rønne
og Nexø kirker har i samarbejde
udarbejdet et bud på, hvad det er
at være pilgrim:

Lørdag den 2. april kl. 10.30 inviterer
Skt. Nicolai Kirke alle børn, døbt for to
år siden, til dåbsgudstjeneste i kirken.
Her vil vi markere, at børnene blev døbt
for ca. to år siden, og gennem sang, musik og dukkespil fortælle børn og voksne, hvad dåben betyder. Efterfølgende
vil der være forfriskninger.
Hele programmet vil vare ca. en time.

• At være i naturen ligesom vi
		
er i Guds hus.
• At lægge verdslig magt og
indflydelse bag sig.
• At komme med tomme
hænder.
• At gå med ydmyghed.
• At søge stilheden i
fællesskabet.
• At bede Gud om at give os
noget i vores tomme hænder.
Disse udsagn er udgangspunkt
for et par pilgrimsvandringer,
som vi tilbyder. Vandringen er
bygget op på den måde, at vi efter
en meget kort indledning synger
en salme og derefter går af sted
uden at tale sammen. Undervejs
på turen har vi nogle stop, hvor
vi hører et skriftsted og synger en
salme eller blot lytter til en bøn.
Vandringen tager ca. to timer.
Der vil være pilgrimsvandringer
følgende dage:
Lørdag den 30. april
i Almindingen
Vi mødes kl. 13.00 på parkeringspladsen ved Ekkodalshuset.
Tilmelding senest den 28. april kl.
12.00.
Lørdag den 14. maj
på Hammeren
Vi mødes kl. 13.00 ved parkerings
pladsen efter Bølgebadet.
Tilmelding senest den 12. maj
kl. 12.00.
Tilmelding kan ske til:
Sognemedhjælper Vibeke Tornberg Hansen, tlf. 56 49 39 38,
mail: VITH@KM.DK
Sognemedhjælper Karenbodil
Madsen, tlf. 56 95 00 85,mail:
karenbodil@sctnico.dk

Babysalmesang
Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder ved holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til babysalmesang synger vi salmer,
børnesange, danser og laver fagter til. Der er ingen krav om, at man
skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen. Det er gratis at
være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens hjemmeside:
www.sctnico.dk .
Et nyt hold begynder umiddelbart efter påske – tirsdag den 26. april.
Vi mødes hver tirsdag til og med den 21. juni. Næste hold begynder
sidst i august eller begyndelsen af september.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn, kan du tilmelde jer
hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – gerne inden den 14. april.
Tlf. 56 95 00 85, Mail: karenbodil@sctnico.dk
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Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl.
… er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører og taler vi om Gud og laver forskellige sjove aktiviteter som f.eks.
papirkøllebold, byløb og kaste lus.
Har du lyst til at være med, kan du bare komme en mandag eller kontakte sognemedhjælper
Karenbodil Madsen. Tlf.: 56950085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Sangen har varme
Så har vi taget hul på det nye
år, som vi af gode grunde
ikke kender. Men det er godt
at møde det nye år med sang.
Bjørnstjerne Bjørnson skriver
i sin sang om det at synge, at
”sangen har varme, og derfor
den bryder stivhed og frost,
så det tør i dit sind” (Højskolesangbogen nr. 131).
Og det kan vi jo nok have
brug for efter den noget vold
somme vinter! Vejret har
indvirkning på vore sind,
ved vi, men det har livets
begivenheder også, lyse som
mørke. I begge dele er det
godt at synge; ikke mindst i
de mørke tider. Varm sang er
godt for sindet!
Begge kor – Spirekoret og
Ungdomskoret – vil i sagens natur arbejde med at
blive dygtigere til at synge
gode, varme sange. Selv om
året er ukendt, så er der alligevel kendte opgaver foran: Familiegudstjenesterne,
herunder Diakoniens dag
og Palmesøndag. Men også

pinsegudstjenesten i Kyllingemoderen og salmesangsprojektet skal forberedes.
Det har været glædeligt i det
gamle år at mærke interessen
for og opbakningen til børnekor-arbejdet og ikke mindst
at mærke børnenes trofasthed. Men der er altid en vis
udskiftning, og derfor også
behov for tilgang. Så hermed
endnu en gang en opfordring
til jer læsere om at tilskynde
børn og unge i jeres omgangskreds til at melde sig

ind i Spirekoret, hvor man
kan få plads, hvis man går i
børnehaveklasse, første eller
anden, eller til at melde sig
ind i Børne- og Ungdomskoret, hvor man kan komme ind
fra fjerde klasse og op til 7.-8.
Grænserne er i nogen grad
fleksible. Læs mere og se billeder på kirkens hjemmeside
under ”Børn og Unge”. Ring
gerne til undertegnede!
Med venlig hilsen
Poul Lykke Nielsen
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Ny Alterkalk i Skt. Nicolai Kirke
Af næstformand Hanne Tindborg
Skt. Nicolai Kirkes gamle alterkalk, hvis fod
stammer fra sen middelalder, er desværre nu
så skrøbelig, at vi har måttet se os om efter en
ny. En restaurering af den gamle kalk ville kos
te ca. 50.000 kr og en ny ville nok være endnu
dyrere.
I Kirkeudvalget begyndte vi at tale om hvad
vi kunne tænke os og hvordan den skulle se ud.
Vi var enige om, at den skulle være smuk og
meget gerne ligne den gamle, men den måtte
også meget gerne være fremstillet på Bornholm.
Jeg havde læst en artikel i Kristelig Dagblad,
hvor guldsmed Dorthe Lausten på en sølvfod
havde lavet overdelen i glas, og det gav mig inspiration til at spørge Pete Hunner og Majbritt
Jønsson, om de kunne forestille sig at fremstille
en alterkalk i glas.
Det viste sig, at Pete Hunner tidligere havde lavet en glaskalk til en amerikansk kirke,
og arbejdet med kalken har taget måneder, og
mange forslag til fod og skål har været prøvet,
indtil vi mente, at nu var den, som vi gerne
ville have den.

Men at bryde traditionen for alterkalk og disk
som normalt er af sølv, har
givet mange diskussioner
blandt
menighedsrådsmedlemmer og personale.
Den kan gå i stykker, må
ikke tabes, er anderledes at holde på, og for alt
i verden ikke dryppe, en stor udfordring for de
to kunstnere.
Første søndag i advent havde vores præs
ter den første gang i brug ved altergangen, et
smukt syn.
En blodrød dråbe er eneste dekoration på
Skt. Nicolais nye alterkalk og den gør, at når
vinen er hældt i, ser det ud som om den ender
i en dråbe i stilken, og at kalken er af glas gør
udtrykket let og nærmest svævende, en god
kontrast til alterbilledet af Havsteen-Mikkelsen
og det noget bombastiske alterskab.
På menighedsrådsmødet i februar blev det
endeligt besluttet, at dette er vores nye alterkalk.

Glasmosaikken på bladets forside
Kirkebladets forside plejer at
være smykket med et billede
fra kirken, udvendigt eller
indvendigt. Denne gang er
forsidebilledet en af de smukke glasmosaikker fra kapellet
på kirkegården, som er skabt
af den bornholmske kunstner,
Poul Høm.
Selv om vi nu synes, at mosaikkerne er som skabt til kapelrummet, så er de faktisk
ikke lavet dertil. I 1973-1985
sad de i koret i Ribe Domkirke. Det rum var de beregnet
til. Men i firserne fik kunstneren Carl Henning Pedersen til
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opgave at udsmykke korvæggen. Resultatet, som jo stadig
kan ses i kirken, blev meget
diskuteret.
Hvorom alting er, blev
Høms glasmosaikker til overs
og derfor tilbudt Rønne sogn
til opsætning i kapellet. Menighedsrådet tog glad imod
tilbuddet. Og selv om opsætningen blev bekostelig, for den
krævede lidt ombygning, så er
der ingen diskussion om, at
de var en gevinst for rummet.
De giver et lyst og venligt lys i
kapelrummet og stemmer sindet, der netop i det rum ofte er
knuget af sorg, med håb.
Normalt taler vi om fire årstider, men måske var der brug
for fem mosaikker i domkirken. I al fald har Høm delt årstiderne op i fem. Mosaikkerne
forestiller set fra vest mod øst

Det skjulte liv, naturens dvale
under jorden ved vintertide,
man aner det gryende liv og
de spirende løg, som netop nu
ligger under jorden og venter
på at skyde op til glæde for os
alle. Det er denne mosaik, der
smykker forsiden af bladet.
Næste mosaik viser foråret
med dets lyse grønne farver.
Den næste mosaik er sommeren. Men ser de grønne
planter og aner næsten insekternes summen over blomsterne.
Fjerde mosaik er efteråret,
domineret af de dæmpede farver. Lyset må nu vige for den
mørke årstid.
Det sidste billede er vinteren. Farverne er de kolde blå
med snekrystaller og isformationer, som vi har oplevet dem
til overflod i vinter.

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6, tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabells Vej 12 A
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Velkommen til:
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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
FEBRUAR

APRIL

27. februar
(Seksagesima søndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Matilde Nordahl
		 Svendsen

21. april (Skærtorsdag)
10.30: Gotfred Larsen
19.30: Katrine Blinkenberg

MARTS

24. april (Påskedag)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30: Peter Hauge Madsen

22. april (Langfredag)
10.30: Peter Hauge Madsen

6. marts: (Fastelavnssøndag)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen
		 (Kirkekaffe)

25. april (2. påskedag)
10.30: Gotfred Larsen

13. marts (1.søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
		 Sogneindsamling til
		 Folkekirkens Nødhjælp
20. marts (2. søndag i fasten)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30: Peter Hauge Madsen

MAJ
1. maj (1. søndag efter påske)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
		 (Kirkekaffe)
8. maj (2. søndag efter påske)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Matilde Nordahl
		 Svendsen
14.00: Tunghøregudstjeneste,
		 Peter Hansen

27. marts (3.søndag i fasten)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Matilde Nordahl
		 Svendsen

15. maj (3. søndag efter påske)
9.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft

3. april (Midfaste søndag)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
		 (Kirkekaffe)

20. maj (Bededag)
11.00: Konfirmation,
		 Matilde Nordahl
		 Svendsen
13.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg
22. maj (4. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg
11.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg
29. maj (5. s. e. påske)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30: Peter Hauge Madsen
JUNI
2. juni (Kristi himmelfartsdag)
10.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
12.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen

10. april (Mariæ bebudelsesdag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
17. april (Palmesøndag)
9.00: Matilde Nordahl
		 Svendsen
10.30:		 Katrine Blinkenberg
		 Familiegudstjeneste
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NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 20. Deadline: Onsdag den 20. 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:

Lør

19. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Man

21. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Den Røde Tråd

Man

28. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Lør

5. mar

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Tor

3. mar

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Søn

13. mar 10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling

Man

14. mar 19.30

Præstegaardsladen

Kirkens Korshær og KFUM & KFUK

Ons

16. mar 19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften: Små skridt til varigt vægttab

Tor

17. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Johannes Gregers Jensen

Søn

20. mar 10.30

Skt. Nicolai Kirke

Årsmøde i DSUK

Lør

2. apr

10.30

Skt. Nicolai Kirke

To års dåbsgudstjeneste

Tor

7. apr

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Gerd Hiort Pedersen

Man

11. apr		

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandring frem til 16. apr (Se bladet)

Lør

23. apr

Skt. Nicolai Kirke

Passionskoncert (Kevin Duggan, orgel)

Tir

26. apr		

Skt. Nicolai Kirke

Bybysalmesang begynder

Lør

30. apr

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Ons

11. maj

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften: Osteaften

Lør

14. maj

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

16.00

Lørdagsmatiné

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

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00.
Slottet: Kl. 11.00 i dagligstuen på B2 på følgende onsdage: 23. feb., 16. mar. og
20. apr.
Hospitalet: Kl. 16.30 på følgende onsdage: 23. feb., 23. mar., 20. apr. og 25. maj.
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Eftertanker

Af kirkesanger Gitte Kofod

I november 1973 stod jeg for første gang på
pulpituret og sang til en højmesse. Jeg var blevet medlem af kirkens pigekor og var på det
tidspunkt den yngste nogensinde. Kirkekoret
(de voksne) stod på venstre side af pulpituret
og sang introitus. Vi piger stod til højre og sang
overstemmer til salmerne. Kirkens organist,
Flemming Grützmeier, øvede med os hver lørdag formiddag. Han var en hård læremester.
Trængte vi til at slappe af, sang vi Weises morgen- og aftensalmer tre-stemmigt. Vi sang også
til forårs- og julekoncerter samt medvirkede
ved Inge Lorentzens værkstedsgudstjenester.
Flere gange deltog vi i korstævner. Den sidste lørdag i måneden stod vi på kirkekontoret,
hvor kordegn Vesth Hansen udbetalte vores
løn i små brune papirposer.
Alle andre tjenester end højmesser sang fru
Thaarslund og fru Bendtsen til. Midnatsgudstjenesten nytårsnat lå altid i hænderne på pastor Hansens. Deres datter sang også i pigekoret, så hun og jeg listede op på pulpituret og
sang med denne nat. Gudstjenesten sluttede
altid med salmen ”Dejlig er jorden”. Flemming
Grützmeier skrev en diskant til den og bad os
synge den, når vi nu alligevel var der. Efter
gudstjenesten tog vi alle hen til pastor Hansens
og skålede nytåret ind.
Jeg var 15 år gammel, da jeg blev spurgt, om
jeg ville være vikar for fru Thaarslund og fru
Bendtsen, hvis de var forhindrede i at synge til
en tjeneste. Stolt sagde jeg ja, men var mindre
kry, da jeg skulle synge til den første bisættelse.
Det skete, at der var en tjeneste i skoletiden.
Mor skrev en seddel til min klasselærer, og jeg
fik lov til at smutte.
Da jeg blev 18 år, kom jeg så i kirkekoret. Nu
var det min tur til at synge introitus og juleaften: Hartmann.
En dag sang jeg til en begravelse sammen
med fru Thaarslund. På vej ud til graven sagde
hun pludselig:” Stil dig altid sådan, at du har
øjenkontakt til præsten og tag altid salmebogen med dig ud. Husk! En dag skal du overtage min stilling!” Hun kunne se så bestemt ud,
at jeg ikke ville diskutere det med hende, men
jeg troede nu ikke, at det ville blive mig, når
den tid kom. Men tiden kom, og i 1991 overtog

jeg alene den stilling, som hun og fru Bendtsen
havde haft i så mange år. Jeg vil aldrig kunne
glemme de to kvinder. Så udmyge i deres gerning og så vidunderlige på hver deres måde.
I 1994 døde Flemming Grützmeier pludselig. I over 30 år havde han været organist, og
for mig var det svært, at der pludselig sad en
anden ved Grützmeiers orgel. Men Flemming
Dreisig og jeg kom fint ud af det sammen.
Han morede sig, når jeg tog mine piger med til
gudstjenesterne. Så flød hele gulvet på pulpituret med dukketøj og barbiedukker.
En dag skulle jeg synge til en vielse. Da jeg
trådte ind i organistkontoret, sad der en kraftig
mand i rød overall. Dreisig var inde ved orglet. Jeg troede, at manden var en håndværker,
så jeg hilste og redte derefter mit hår. Så kom
Dreisig ind, kiggede og sagde: ” Nå, jeg kan se,
at I har mødt hinanden. – Ja Gitte, dette er også
én som synger lidt i sin fritid. Må jeg præsentere dig for Ulrik Cold!” Jeg var ved at tabe alt,
og de to herrer morede sig over mig. Ulrik Cold
skulle give koncert i kirken om aftenen, og nu
spurgte han, om han måtte synge med under
vielsen. For ham ville det være opvarmning.
Det måtte han selvfølgelig. Synd at brudeparret ikke vidste det. Sådanne episoder oplevede
jeg tit, medens Dreisig var organist, så det var
ikke kedelige år.
Nu er det Kevin Duggan, som sidder ved
orglet. Det er heller ikke kedeligt, så historien
fortsætter, og jeg er her endnu.
God påske til jer alle.

