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Kirkens naboer:
En bog om mennesker og for mennesker
sognepræst Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Bibelen er fuld af mennesker af kød og blod.

Mennesker, der på hver deres måde er med til
havnen. Derfor udgår
Af Gotfred Larsen
at fortælle historien om Guds redningsplan for
byens
to
ældste
os alle. Det er ikke mennesker, som er perfekte,
Kirken den er et gam- gader, Østergade og
der fortælles
om. Det er mennesker,
og
Adel-gade,som tror nu
melt
hus
tvivler,
kæmper,
vinder
og
taber.
Det
er
fædre
Den ældste byg- Storegade, da også
og mødre,
sygeerogSct.
raske,
og mindre
klofrakloge
kirken.
Eller man
ning
i byen
ge,
unge
og
gamle,
rige
og
fattige,
ja,
alle
slags
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
kommer
orde.
Netopfor
derfor
er
kirken,
begge
fåmennesker
bygninger
i byen,til til
fortællingerne
i
Bibelen
også
så
interessante
for
som er mere end ca. dele gælder jo.
os. For
er mange år mellem de bi200
år selvom
gamle,der
men
belske
personer
og
os
så er det på mange
kirken, som er 650 år,i dag,
Naboer
måder
de
samme
ting,
som
optager
og os i
er altså tre gange så Byens formdem
og udvikdag.
Ja,
vi
ligner
måske
nogle
af
dem
mere
gammel som andre ling har altså i end
høj
vi bryder
os om.
Vi er
hører
om været
brødrepræget
der hader
ældre
huse.
Og så
grad
af
hinanden,
bliver forsonet.
om
det
ældstemen
af kirken,
kirken,Der
ogfortælles
den ældste
en dybt
fortvivlet
far, derdel
kommer
til er
Jesus
med
det
første
kapel,
af byen
kvarteendnu
ældre.
kirsin håbløst
syge søn, og rerne
opleveromkring
hvordan Jesus
Det erDer
dererkun
få ken.
hjælper.
historien
om luderen, der oplerester
men det har kærlighed,
Men selv
om kirver enaf,guddommelig
der ikke
forligget
på ken
er detom
ældste
hus
dømtesamme
hende, sted,
men tilgav.
Vi hører
den kloge
Kirkebakken
ligemed
veden iåndelig
byen, søgen
så ligger
den
og ansete mand
i hjertet,

der af frygt for sit gode rygte, opsøger Jesus om
natten. Der er den gode nære discipel af Jesus,
der alligevel har så svært ved at tro, at Jesus faktisk skulle være opstået fra de døde. Jo, der er
mange
personer
som har
vi i hver
dag kan
der, som
sin
ikke
isoleret
som fra
en øBibelen,
spejle
vores
liv
i,
og
derved
finde
hjælp,
trøst eluden sammenhæng spændende historie
ler opmuntring
til voresatlivfortælle.
som mennesker og
med
omgivelserne.
som
kristne.
Ikke
mindst
i
påskens
dramatiske
Tværtimod er der et
begivenheder
finder
vi
personer,
der
gør Bibenært samspil mellem Katolsk pigeskole
lens
beretninger
nærværende
og
aktuelle
os.
kirken og byen.
Nærmest vedforkirTænk
på
Barabbas.
Barabbas
var
dømt
til
døden
Derfor vil vi da kens kor ligger på
for oprør
drab.
(Luk.23,19)
Han
i hulogså
i detog
nye
kirkehjørnet
af sidder
Kirkepladblad
fleste
let ogde
venter
pågange
sin skæbne.
før påskesen Men
og lige
Vimmelskafgive
plads
en pludselig
side, tet,op,
med
festen
går for
døren
hannummer
bliver sat på
på
hvor
vi ser
påanden,
og for-som
begge
gader,
et stort
fri fod,
og en
han ikke
kender,
- Jetæller
omind
kirkens
i to og
etager.
Det eri
sus -, lidt
sættes
i stedet hus
for ham
korsfæstes
naboskab.
vil usædvanligt
hans sted. PåVi
den måde
blev Barabbasi kvarteuden at
begynde
ved
ret, hvor os
næsten
alle
vide det, tæt
til en,
vi kirkan identificere
med. Selv
ken
ognok
efterhånden
huse
er lave
om du
ikke er dømtandre
til døden
for drab
eller
arbejde
oskan
lidt du
længehuse
i en
etage.
oprør, så
alligevel,
ved
at høre
omMen
Barerabbas,
ud, lære,
for hvad
der det
er vil
når
dette
guleKristus
hus eri
sige,
at Jesus
mange
ste- toetagers,
skyldes
påsken huse
døde i og
dit sted.

det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
hotel. Sådan
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Katrine Blinkenberg Pedersen
Organistassistent ogvil
leder
af børnekor:
ældre
RønPeter Hauge Madsen.
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Poul Lykke Nielsen, 5695 3495,
ne-boere kenakpe@km.dk
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Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13
de og omtale
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Organist
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Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
nen gerne fra
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Grundlovsmøde
med
Peters
svigt

biskop Norman Svendsen
præstegårdshaven
Jesus er blevet taget tili fange.
Peter har fulgtes
Af sognepræst Katrine Blinkenberg

med ham flere år på deSom
støvede
landeveje
sidste
år vil –
vide går vi hen i præsteinvitere
tilpå gårdshaven, hvor der
er bedste venner. Mengerne
da det hele
brænder
i Jerusalem, benægtergrundlovsmøde
Peter tre gange,i præat han så er kaffebord og hvor
holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
overhovedet kender den
mand,
der
har
bety- grundlovstalen.
borgstræde 11.
det alt for ham. Det er meget
Der er god plads i
Vi har nemt
været at
så tænke,
heldige,en
at kujon.
stiftets Men
biskop,
at Peter opfører sig som
hvis haven, så vi håber, rigmange’Om
har lyst
til atandre svigter dig, så svigter
ErikogNorman
Svendså alle
vi gransker vores hjerne
konsulterer
vores tig Peter:
sen, København, har være
jegmed.
aldrig’
hjerte – så ved vi noklovet
godt, at
vi
nogle
gange
I tilfælde af dårligt
at komme og
ligner Peter mere, end holde
vi vil grundlovstalen.
være ved.
vejr, Jesus:
rykker’Allerede
vi ind ii nat før hanen galer 2 gange,
vil du fornægte mig 3 gange’
Og da grundlovsdag
Jeg hørte engang en moderne
genfortælling Præstegårdsladen.
Sinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
af Peters svigt:
Larsen
begynde eftermiddagå
med!’ Dagen efter er der kun én tom plads i
En ung, afroamerikansk
mand
går
på
colgen med en kort gudsklassen – der hvor den unge sorte mand skulle
lege i 60’ernes USA. Han
spørger
sin professor,
tjeneste
i kirken
klokhave siddet.
Og hanen
galede anden gang.
om han må få fri til atken
gå 14.00
i en demonstration
herunder
er
ved biskop- Billederne
fra
sidste
års møde
pen.er en demonstration
Det
forlyder
ikke, hvordan den unge mands
den følgende dag – det
med Ole Espersen .
gudstjenesten
reflekterede over deres svigt
for ligestillingen
af sorteEfter
og hvides
adgang til klassekammerater
mandagen,
første gang
eller
om
de
gjorde.
Men Peter – han brast i
universitetet,
forklarer
han.
Professoren
svarer,
den 5. september klokgråd,
da
han
opdagede,
hvad han havde gjort.
at
sagen
er
meget
fin,
men
han
kan
ikke
få
fri.
ken 19.00 til 21.30 og
På
den
måde
åbnede
han
sig for tilgivelsen, og
Hvis
han
bliver
væk,
er
det
bortvisningsgrund.
for eftermiddagsholda
han
efter
opstandelsen
mødte Jesus, sagde
Og
hanen
galede
første
gang.
dets vedkommende om
Jesus
’Vogt
mine
får!’
Peter
fik en ny chance og
I
klassen
rejser
den
sorte
unge
mand
sig
op
fredagen første gang d.
kunne
slippe
sin
skyld.
Det
blev ham, der kom
og
beder
sine
klassekammerater:
’Vil
I
ikke
9. september fra kloktil
at
grundlægge
kirken.
Sådan
kan vores liv
gå
med
i
demonstrationen
i
morgen,
så
står
ken 14.15 til 16.45.
ændre
sig,
hvis
vi
er
åbne
for
Guds
og vores
vi
sammen
og
universitetet
kan
ikke
røre
os?’
Men holdene er elastiske,
d.v.s. selvom man
Kammeraterne
siger: ’Jo selvfølgelig vil vi da medmenneskers tilgivelse.

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

eksempelvis har meldt
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
Personnyt
i Rønne Sogn
mandag
aften, ja så kan
man møde op om fredagen
og vice versa, da
Barselsorlov
Efterløn
“holdene” følges ad
Sognepræst
Matilde
Nordahl
Svendsen
går
på
Bent Elstrøm går på efterløn den 1. marts 2012
rent stofmæssigt.
barselsorlov
i
perioden
7.
marts
til
24.
juli
2012,
efter næsten 25 års tjeneste på kirkegården.
Har du lyst til at delidet
perioden
kan
forlænges.
Vi ønsker ham et godt otium.
tage, så meld dig til
Stillingen
er
opslået
ledig,
som
et
barselsviundertegnede:
kariat, med
en ansøgningsfrist den 6. februar Lars-Jep Elleby
Anne-Lise
Fuglheim
2012.
Derfor
kan der på nuværende tidspunkt Kirkegårdsleder
sygehus- og sogneikke
oplyses,
hvem der ansættes i embedet.
præst, Tlf. 5691 3732

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

Af Gotfred
Larsen
En Af
nyprovst
ten- Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
I bibelen møder
vi flere kvinder med navnet
er, aterder
Maria. Faktisk
derersyv. Men især tre er fremtrædende. enkelte
Det er Jesu mor, jomfru Maria. Det
konfirmander,
er Maria i Betania,som
søster til Martha og Lazarus.
ikke
Og såblev
er detdøbt
Mariasom
fra landsbyen Magdala i Gabørn,
som hun
så skal
lilæa,men
hvorfor
kaldes Maria Magdalene.
døbes
for konfirI etforud
julenummer
af kirkebladet, var det nærmationen.
I årbeskæftige
var der sig med jomfru Maria,
liggende at
således
seks
konfirder fødte
Jesus
i stalden i Betlehem. Men nu
mander,
der blev
er det snarere
et døbt
påskenummer. Derfor er det
ved
en at speciel
oplagt
opholde og
sig ved Maria Magdalene.
meget
dåbsFor hunfestlig
var med
ved de hektiske begivenhegudstjeneste
der i Jerusalemlørdag
i påskeugen, og hun har den
den
5. marts.
vigtige
funktion at være det første opstandelEn af de unge drensesvidne.
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du
stævne
sammen med tænkte meget over
Synderinden
inden dagen?
sin
Damaris
Lau, identificerer
Enmor,
udbredt
tradition
Maria med
- Ja,7,36-50
en delsalver
gjordeJesus
jeg.
for
at synderinde,
høre, hvordan
den
derdeLukas
Der var har
sommerfugle
oplevede
specielle
i Betania.den
Denne
identifikation
sikkert væ-i
men
på en god
dåbsgudstjeneste,
og maven,
ret med til at give hende
sin store
folkelige
stamåde,
så i det
gjorde
hvilke
de gjorde
tus ogtanker
popularitet
som en
”helgen
øjenhøjde”.
ikke noget.
sig
førvilogsige
efter.en ikke ophøjet
Det
helgen, Det
men var
en,
gøre det til
- man
Hvordan
oplevede
I med til
nemt kunne
identificere
sigatmed.
en særlig
dag.hun noget
dåben
Mathias?
Forafvar
hun synderinden,
så var
Og bagefter?
- så
Det
var en god som
ople-en -omvendt
menneskeligt
og bodfærdig
Bagefter
er det
godt
velse.
Det
var såfølger
højti-hun- nemlig
synder.
Senere
trofast
Jesus
og
at kan
vide,komme
at jeg en
er døbt.
deligt,
siger
de sam-man
er vel det
nærmeste,
kvinDet er jeg
glad for.Elev.
stemmende,
ogegentlige
delig discipel i ordets
betydning:
- Hvorfor
er som
det vigMathias
tilføjer:
Hun hører
ikkeDet
til blandt
de tolv,
alle
tigt for
var
vi hun
var synes
var godt,
mænd.atMen
at dig?
høre til blandt
er det
som
mange
sammen
at - Jo, for
kredsen
af næreomtilhængere,
for så
især
til sidst
bedre
skulle
døbes berettes
i stedetderomomman
i Jerusalem
hende
i alleved,
fire
for
at jeg skulle stå hvor man hører til.
evangelier.
alene i kirken. Det - Hos Gud?
ville
jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
Korsfæstelsen
Damaris
været
lidt flov ved.
På Matihas,
I evangeliernes
beretninger
om deog
sidste
dage i
de sit
harfølge
talt
den
her måde
blev
det erforklarer,
Jerusalem,
hvor
Jesus
kommet at
med
del vis,
om erdet,
at
meget
festligtpå
ogreten
for at mere
fejre påsken
jødisk
detog
klart,
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder
gør
at i følget og flokken omkring
Jesuspå,
er så
blandt
jeg
nok.
mange andre også Maria
Magdalene
med. Hun
er det gennemgående vidne
til du
både
Jesunoget
død,
- Har
hørt
begravelse og opstandelse.
om kristendom i hjemMarkus skriver om korsfæstelsen
på Golgamet?
ta: 15,40f: ”Der var også
nogle
kvinder,
der så
- Ja, jeg har fået mange
til på afstand, blandt dem
Maria
Magdalene
og
bibelhistorier, især af
Maria, mor til Jakob denmor.
LilleMen
og Joses,
samt
Saogså morfar
lome. De havde fulgt ham
og sørget
for ham,
har betydet
meget
for
da han var i Galilæa. Ogmig.
der stod
mange
Jeg har andre
altid
kvinder, som var draget
op tilmærke,
Jerusalem
samkunne
at troen
men med ham”.
betød meget for ham.
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- Var det svært for dig,
Gravlæggelsen
Mathias,
til
Da Jesus var død på korset,
fik at
desige
lov ijahast
trosbekendelsen?
–
for
at Mathias
gravlæggesom
hameninden sabbatten begyndEller
var
det
godt
at
få
slags
kontrakt,
te. Også
her varman
Maria Magdalene med. For
lov til?som beretter om
har
ForMark
sådan15,42-47,
de sluttet.
seks vers,
Det at
varfortælle:
fint at få”Men
lov
kan
man vel ogsåslutter
godt -med
gravlæggelsen,
til.
Der
er
ligesom
en
opfatte
Maria dåbspagten?
Magdalene og Maria Joses´ mor så, hvor
stor
tryghed
i
det,
for
- Ja,
det erham.
et godt bilde lagde

lede. Men hvorfor blev så er det som om, man
Mathias
så ikke døbt tror lidt mere på Gud.
Opstandelsen
som
spæd?
Derfor
var det muligt -forHar
demkonfirmandunpå den første
dervisningen
hjulpet
- dag
Det ivar
nokdet
et vil
opgør
ugen,
sige straks efter sabbatten,
at
dig
på
vej?
med
gå udautomatikken
til graven for ati salve legemet, hvilket de
- Ja, det er spændende
dåben.
Det skulle
ikke nåede
indenvære
gravlæggelsen.
at høre
og
ægtePåogvejen
betyde
ud noget.
til graven
taler de
de historier,
sammen om
jeg
har
jo
fået
meget
Det
var vigtigt,
at det væltet bort fra graven, så
hvordan
de får stenen
mere den
at vide
livet
skulle
Mathias´
de kanvære
komme
ind og salve
døde.om
Men
da
og
om
kristendom
frie
og eget
valgat stenen er væltet fra. og
de vilje
når frem,
ser de,
Og
atinde
blivei graven
døbt. Faktisk
sidder enhvad
engel,trosbekendelsen
som forkynder
betyder.
talte
dem,Mathias
at Jesus ertidligt
opstået, og at de skal gå hen og
om
det. Han
vardisciplene.
ikke
fortælle
det til
Og Damaris tilføjer:
ret Igammel,
han
en retssagda
talte
hverken
de retsløse
For os
betyder hyrder,
handspurgte
som varhvorfor
de førstehan
vidner
til
Jesu
fødsel
stallinger meget,
merei det,
ikke
døbt. Det
den, var
eller kvinder,
somend
var de
til
de første
store vidner
og fine
viser
vel, at hanAlligevel
tidligt ord.
opstandelsen.
bygger
kirken
på det,
Og det
er vigtigt,
har
spekuleret
en så
delog at
som
disse vidner
berettede.
være ægte i sin
på det.
adfærd.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Judasfiguren – skurk eller helt?

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af sognepræst Matilde
Nordahl Svendsen
nogle familiegudstjenester,
og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
Igennem
evangeliernes
beretning
følger vi Jesus men med sine disciple befinder sig i Getsemane
kristne Skatecenter.
Foran
os ligger
fra
krybben
i
Bethlehem
og
videre
på sin van- have for at bede, kommer Judas med vagterne
flere familiegudstjenester, heriblandt
dring
mod
Jerusalem.
Palmesøndag
ankommer fra templet. Aftalen med vagterne er, at den som
en spaghettigudstjeneste; men vi
lige hen
indenog
efterårsferien.
Judas går
kysser på kinden, er Jesus, manhan
til
byen,
og
hyldestråb
HOISIANNA
DETi Skatecentret
skal også henne i december ud at PåIbesøg
den
de
skal
tage
til
fange.
gårat
hen
til Jesus,
HØJESTE
og
viften
med
palmegrene
møder
og
kunne
synge
rent.
Det Judas
er gratis
være
med.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
kysser
ham
på
kinden,
hvilket
lige
siden
er
bleham,
da
han
rider
ind
i
byen
på
sit
æsel.
PåskeKoret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
vet
kaldt
Judaskysset,
et
kys,
som
på
overfladen
beretningen
er
startet!
Kontakt
korleder
Poul
Lykke
Nielsen
på
56
95
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at
ser
kærligt
ud,
men
i
virkeligheden
er
ondsindet
Jesus
er
påskens
helt
store
hovedperson.
Ja,
34
95
eller
56
95
62
28.
komme med, hvis du melder dig meget snart.
og forræderisk.
man
kunne
ham9 og
helten
i Guds
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal
værekalde
mellem
15 år,
kunnefrelseshilæse
Spørgsmålet hvorfor Judas forråder Jesus og
storie! Men i historien indgår bipersoner, der
hjælper plottet på vej. Judas er én af dem. Judas motiverne bag, er interessant, og dér hvor evanFellow
Logens
gelierne skiller sigOdd
ud fra
hinanden.
Markus,
Iskariot, én af Jesu 12 disciple.
Få mennesker er blevet lagt så meget for had som er det ældste skrift og som de tre øvrige
igennem
historien, som manden, der forrådte bygger deres egne beretninger på, skildrer ikke
DE NI LÆSNINGER
Judas som i egentlig forstand ond. Judas får nærJesus!
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
mere
som et led i Guds frelsesFor
det
var
Judas,
der
angav
Jesus
til
myndigstemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Dentildelt
bestården rolle,
Etta Cameron
plan.
Som
en
figur,
der
varetager en vanskelig
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Kordegn: Martin Sørensen,
Hvad privat
var det nu der skete 9 måneder før jul?
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
5695 3795

Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Var det ikke noget med Jomfru Maria, en engel
og en helligånd?
Kom og få svaret til børne- og familiegudstjenesten d. 25. marts klokken 10.30.
Vi fejrer, at endnu et hold børn er blevet
minikonfirmander og afslutter de gode måneder, vi har haft, med en festlig gudstjeneste på
Mariæ Bebudelsesdag, hvor minierne kommer
med et indslag.
Kom og få julens forhistorie her. På glædeligt gensyn.

Gudstjeneste for dåbsbørn døbt
for ca. 2 år siden
Lørdag den 31. marts kl. 11.00 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. 2 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. 1 time.

Påskevandring
Fra den 26.-30. marts 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 tredje gang, vi laver påskevandring i
kirken. Om formiddagen er Rønne skolernes 3.
og 4. klasser inviteret til at komme.
Tirsdag den 27. marts om eftermiddagen mellem kl.15 og 17. vil stationerne være bemandet,
så der bliver mulighed for alle øvrige at komme
ind og høre fortællinger, stille spørgsmål m.m..
Vil man følge en hel vandring, så man får fortalt ved alle stationerne, møder man op kl.15.00,
15.15, 15.30, 15.45, 16.00 eller 16.15 ved kirkens
nordre indgang.
I øvrigt er alle velkommen til at kigge forbi
i kirkens åbningstid mellem kl.9.00 og 16.00 og
se stationerne.
Kom ind og oplev kirken på en anden måde
i forbindelse med påskevandringen!

Pilgrimsvandring
Sognemedhjælperne ved Rønne og Nexø kirker
har i samarbejde udarbejdet et bud på, hvad det
er at være pilgrim:
• 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. 1½ - 2 timer. Efter vandringen er der mulighed for at drikke en kop
kaffe eller te.
Der vil være pilgrimsvandringer følgende
dage:
Lørdag den 14. april på Hammeren – Vi mødes kl.13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien (ved tennisbanerne). Tilmelding senest
den 12.april kl.12.00. Ruten, vi vandrer, er ikke
egnet for gangbesværede.
Lørdag den 12. maj i Almindingen – Vi mødes kl.13.00 på parkeringspladsen ved Ekkodalshuset.
Tilmelding senest den 10. maj kl.12.00. Vi
vil vandre ad gode stier, men man skal være i
stand til at gå 5-6 km.
Lørdag den 2. juni på Hammeren – vi mødes
kl.13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien
(ved tennisbanerne). Tilmelding senest den 31.
maj kl.12.00. Ruten, vi vandrer, er ikke egnet for
gangbesværede.
Tilmelding kan ske til:
Sognemedhjælper Vibeke Tornberg Hansen,
tlf. 5649 3938, mail: VITH@KM.DK
Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf.
5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk

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

Sogneaftner

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt
fællesskab. Der er mulighed for at læse i aviser
og blade, 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.
5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.
1. marts: Karna Vedsegaard fortæller om
projekter fra Afrika.
8. marts: En eftermiddag med Kirkens Genbrug.
15. marts: Spisning kl.13.00. Dagligstuemester v. Aase Svendsen.
22. marts: Op til påske v. Peter Hauge Madsen.
29. marts: Jørgen Bloch fortæller om påskemåltidet.
5. april: Skærtorsdag – Dagligstuen er lukket.
12. april: Kreativ eftermiddag v. Aase Svendsen.
19. april: Spisning kl.13.00. Vi hygger os
sammen med Karenbodil.
26. april: Katrine Blinkenberg fortæller.
3. maj: Knud Henning Hansen fortæller.
10. maj: Kristoffer Nielsen fortæller om Færøerne.
17. maj: Kristi Himmelfartsdag. Dagligstuen
er lukket.
24. maj: Sprogblomster v. Lillian Hjorth-Westh.

I dette efterår og vinter har Gotfred Larsen
og Peter Hauge Madsen igennem foredrag og
sang, ført os igennem de store danske salmedigtere, og den sidste sogneaften bliver d.15.
marts kl.19.30. Denne gang vil tidligere sognepræst Jens Lyster fortælle om hvad der gør
en salme dansk. En fin afslutning på en spændende sæson.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2012
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Om sammenhæng og
sammenhængskraft i
danske salmer
Der er overraskende
sammenhænge i vores
danske salmedigtning.
Den ene digter bygger
videre på den anden,
undertiden som medspiller, andre gange
som konkurrent og
modspiller. Det vil sikkert komme bag på mange, at en række af vore bedste salmer er blevet
til som moddigtning af tidligere salmer. I andre
tilfælde er der mere tale om meddigtning Vore
store salmedigtere digter ikke bare ud i den blå
luft, men tager udgangspunkt i traditionen for
derefter at sigte direkte på den kirke, som de er
knyttet til og holder af. Derfor gælder det om
for digteren at kende den hjemlige tradition.
Ikke mindst, hvis digteren ønsker at tage livtag
med traditionen og gå nye veje.
Foredraget vil også fokusere på begrebet trofasthed, både den misforståede og den ret forståede trofasthed.
Jens Lyster, der stammer fra Bodilsker, er
tidligere sognepræst og blev i 2007 teologisk
æresdoktor ved Københavns Universitet som
påskønnelse for sin salmehistoriske forskning.
I sit foredrag, der veksler med fællessang, tager
han os med på en rundtur i den danske salmebog. Den rolle er han fortrolig med som tidligere lærer i salmekundskab på Pastoralseminariet og Præstehøjskolen og som skribent og
mangeårig redaktør af salmetidsskriftet ”Hymnologiske Meddelelser”.

TELEFONKÆDER

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

Kirkens Korshær
og KFUM & KFUK

• S
 måbørnssang varer ca. 30 min. Derefter
serveres lidt frugt og vand.
• Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i
Rønne.
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Dåb betyder at neddyppe
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Af AndersJens
Carlsson
Informationssekretær
Vibeke et
Lind
Dåben går mindst
parfortæltusinler og viser endebilledserie
om
” Thiblev
der døbt
er ikke
år tilbage.
Jesus
af
plads til dem
i samfundet”
Vi synger
Johannes
Døberen
i Jordanfloden.
Détsammen
ved vi.
og drikkerdøbte
kaffe.kun
Deltagere
møder
med en
pakJohannes
voksne.
De kom
ned
til
ham
floden,
han
tog solgt
dem på
med
ud i bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
ke tilved
20-25
kroner,ogder
bliver
pakkevandet
lod dem
døbe ved neddykning i er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
auktionog
til fordel
for Korshæren.
vandet.
At døbetilbetyder
Alle er velkomne
mødet. simpelthen: "at ned- det udvikler sig og kan handle og forstå -

dyppe".
Men Johannes forlangte, at
Babysalmesang
de
angrede deres tidligere liv
Babysalmesang
erleve
for børn,
der er 0 – 8 måneog
lovede at ville
anderledes
efter
dåben.
Det var
der ved
holdets
begyndelsestidspunkt
og deres
altså
en bodsdåb.
Og dåbensynger vi salmer,
forældre.
Til babysalmesang
blev
et billede:
det og
varlaver
somfagter til. Der er
børnesange,
danser
om
dén,
skulle
døbes,kunne synge elingen
kravder
om, at
man skulle
druknede
og så kom
der et helt
ler kende -salmerne
i forvejen.
Det er gratis at
nyt
op af floden. Den
væremenneske
med.
gamle,
der gik ud i floden, var død Du kan læse lidt om babysalmesang på kirog dén, der kom op af floden,
kens hjemmeside: www.sctnico.dk .
var som født på ny. De kristEt nyt hold begynder tirsdag den 10. april
ne overtog så dåben som en
2012. Vi mødes hver tirsdag til og med den 12.
indvielse. Men der skete dét,
Næste
hold begynder
atjuni.
man
begyndte
at døbe primo
små september
2012.
børn. Og det gav en helt anden mening. For
Har du lyst
at være
med forlange
sammen med
dit
af børnene
kantilman
jo ikke
et løfte
barn,
kan
du
tilmelde
jer
hos
sognemedhjælper
om, at de vil leve anderledes, end de før har
Karenbodil
Madsen
så vidt muligt
den
levet.
Man er
vel et–"pattebarn"
oginden
kan som
27. marts.
Tlf.patte
5695 mælk
0085 Mail:
sådan
kun ét:
og såkarenbodil@sctellers lade sig
nico.dk . af forældres og andres kærlighed
omkranse
og omsorg.
Men ved at døbe børnene understreger
Småbørnssang
man, at det ikke er et spørgsmål om menne• Småbørnssang
er for eller
børn vilje
i dagpleje-/
skets
holdning, meninger
- men at
vuggestuealderen(ca.
8.
md.
3
år)det
sammen
det tilsagn, der gives ved dåben, er
afgømed
deres
forældre
eller
bedsteforældre.
rende: at den almægtige Gud har antaget dig
• sit
Vi barn.
syngerSådan
salmer siges
og børnesange.
Laver
fagtil
det. Og der
stilles
ter,betingelser,
danser ellerfor
spiller
til. Vi
foringen
barnet
vilhører
ikke en
kunne
tælling
fra bibelen.
Vi hører musik.
opfylde
nogen
betingelser.
• SåDnår
er er
den
2. tirsdag
hver
etsmåbørnssang
lille barn holdes
over
dåben,ispørkl.16.00.
13.ges måned
der ikke:
hvad De
kannæste
du? -gange
hvadervilden
du?
8. maj
og 12.hvad
juni. tror du?
hvadmarts,
ved 10.
du?april,
- ikke
engang:
Her døbes alle uden forrang og forskel med

Hej!
Hvisaltså
duetgår
i 3.for
-6.den
kl…..
sådan
er dåben
udtryk
kærlighed, der kommer
før alt
andet.
….. er du velkommen
i SNYK (Skt.
Nicolai
Det
er begyndelsen.
Kirkes yngste
klub).
Slutningen
Vi mødes hver
mandag kl. er
15.00allerede
til 16.30 i i
er 2.det blevet
sognegårdenbegyndelsen,
Rønne Nord, Åvej
sagt.ogFor
døden
givet
I SNYK hører
taler
vi omerGud
ogsom
laveret
livsvilkår,
før livet
folderbalsig
forskellige sjove
aktiviteter
som f.eks.
ud. Vi og
lever
på tilintetgørelsens
lonvolley, avisleg
stjerneløb.
netop
dåben
siges
Har duvilkår.
lyst til Men
at være
med,i kan
du bare
om en
anden
slutning,
der
kommeder
ennoget
mandag
eller
kontakte
sogneallerede
er
i
begyndelsen.
Ligesom
medhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.:5695
kærlighedens
lys var det første ved
0085 Mail:
karenbodil@sctnico.dk
skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Rønne
Teenklub
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
Teenklub
går i 6.-9.kl.
synden
ud er
ogfor
slådig,
dender
gamle
Adam ud - slå
Teenklubben
foregår
som
regel onsdag afarvesynden ud.
ten
kl.19.00
til 21.00. og Luther siger først
Både
Grundtvig
gang
imellem
er der
hvor dét
vi
nogetEnom,
hvad
dåben
er - teen-træf,
og først efter
mødes med
teenagere andre
behandler
de barnedåben.
Hersteder
liggerfraenøen.
forDet
en anden
aften end onsdag.
skel
tilkan
denvære
moderne
dåbsopfattelse,
der først
Derudover
tager
vi på
lejrvil
et sige
par gange
omet
siger
noget om,
hvad
det
at være
året.
barn
- og efter dét taler om barnedåben.
Der
er en indremødes
spænding
i den
Teenklubben
skiftevis
på danske,
Zahrtfolkekirkelige
dåbspraksis,
set
mannsvej 42 (Indre
Missionssom
Hus)dybest
og i lokasøger
fastholde spændingen,
derÅvej
har2.at
lerneati Sognegården
Rønne Nord på
gøre Har
meddu
at:lyst
Gudtilskænker
han
at være ikke
med,kun
kan livet,
du henkræver
vendedet
dig også
til: af os. Der må derfor også
snakkes
om skyld
og Hansen,
ikke kunchristianwh@
om "det lilleChristian
Westh
bitte
barn",
som
får
det
hele
foræret.
At blive
gmail.com , tlf. 3027 3899
døbt Sognemedhjælper
er at stå både under
Guds
tilsagn
og
Karenbodil Madsen,
under
Guds
fordring.
I
et
liv
af
kærlighed
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085
og til kærlighed.

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

Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Skt.
Nyt
Nr. 2.
Nr.
1. 2005
2012
Side 39
Side

Skt. Nicolai Kantori
Af organist Kevin Duggan
Den største lille nyhed er at vores dygtige, trofaste sopran Christine Simpson er blevet mor!
Hun har fået en dreng som hedder Gabriel, så
stort tillykke både til hende og til Stuart.
Denne sæson er koret i gang med to projekter i tillæg til kernearbejdet ved kirkens højmesser.
Den 10. og 11. marts skal vi give et par koncerter på Sjælland – i Vanløse og Brøndby Strand
kirker. Repertoiret består af musik af Mozart,
Stanford og mig selv, samt Martins fantastiske
Messe for dobbelt kor, som koret holder meget
af. Vi glæder os til gode inspirerende sange og
samvær.
Kantoriet medvirker også til matinékoncerten den 28. april, hvor de skal uropføre nykomponeret musik fra bornholmske komponister.
I september er der planer om endnu en tur til
England - det bliver korets 3. tur derovre.
Hvis du har en del musikalsk erfaring og
kunne være interesseret i nogen gange at synge med os, kontakt mig gerne, enten via mail:
kevintheorgan@mail.tele.dk eller ring til 5695
3495. Kantoriet er en venlig gruppe som synger
et stort og varieret repertoire.

Lørdagsmatinéer
Der bliver en del af disse hyggelige, korte koncerter i løbet af foråret. Ikke alle detaljer er på
plads endnu, men man kan regne med følgende datoer:
24. marts: Solosang og orgel.
7. april: Påskeprogram.
14. april: 	Henrik Maibom (horn, sang) og Poul
Lykke Nielsen.
28. april: 	Uropførelser af fire bornholmske
kompositioner.
12. maj: Forårsprogram.
Korfestivalens fælleskoncert fredag den 18. maj, om eftermiddagen.
Som i tidligere år bliver der en stor korfestival, hvor sangere fra hele Skandinavien deltager i et stort korsammentræf på Bornholm. Et
af højdepunkterne er den store fælleskoncert i
Skt. Nicolai Kirke, hvor op til 500 korister synger sammen, både i mindre grupper og samlet.
Når man kigger lidt længere frem, kan man
glæde sig til:
AFRICAN SANCTUS torsdag den 7. juni
kl. 20.00.
Bornholmske Musikamatørers Kor opfører
dette spændende værk, skrevet i 1970’erne af
den britiske komponist David Fanshawe. En
sammensætning af europæisk og afrikansk musik. Værket er for kor, slagtøj, tape og solist.

Ny belægning
ved kirken
Menighedsrådet og Vej&Park
har i samarbejde ændret skråningen foran kirken således, at
den nu fremstår med en meget
smuk brolægning.
Resultat kan ses på forsiden
af kirkebladet, og vi har kun
hørt arbejdet rosende omtalt.
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Stævnetid
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Så er foråret lige om hjørnet. For Ungdomskoret betyder det i år, at det er stævnetid. Vi taler
almindeligvis om ”at sætte hinanden stævne”.
Og ”hinanden” er i første omgang de kirker
på øen, hvis kor er tilmeldt FUK (Folkekirkens
Ungdoms Kor). Det er Skt. Nicolai Kirke. Vi
arrangerer hvert halvandet år et lokalt, ødækkende korstævne. Stævnet ligger denne gang i
weekenden 16.-18. marts og afholdes på lejrstedet ”Bækkely” i Snogebæk.
Vi har været så heldige at få en meget dygtig instruktør og dirigent, nemlig Christa Brix
Hauser fra Roskilde Domkirke, til at komme
og lære os mere om det at synge. Christa leder
til daglig to meget store pigekor på sin arbejdsplads, så hun har megen erfaring.
Fra øen deltager foruden Rønne også Svaneke/Ibsker, Hasle/Rutsker og Aakirkeby. Forhåbentlig bliver vi 30-35 deltagere. Stævnet sluttes med en festlig musikgudstjeneste i Svaneke
Kirke, hvor korene synger de lærte sange.
Ud over dette forårsstævne skal vi for første
gang prøve at deltage i et FUK landsstævne. Det
foregår i Ålborg, og derfor skal vi ud at rejse. Et
landsstævne afholdes hvert fjerde år, og som

betegnelsen antyder, kommer der kor fra hele
landet. Sædvanligvis møder omkring 600 sangere op, så det er en ret stor begivenhed, som
utvivlsomt bliver berigende både musikalsk og
forhåbentlig også socialt. Stævnet afholdes 29.6.
- 3.7., altså i begyndelsen af sommerferien.
Jeg nævner disse stævner allerede nu; for
skulle nogen have lyst til at være med i Ungdomskoret, så er stævnerne en fantastisk lejlighed til at lære ekstra meget på kort tid og til at
få nogle gode oplevelser for livet i et godt fællesskab! Vær med i alle forberedelserne ved at
melde dig ind i Ungdomskoret nu. Alderstrin:
3.-7.kl. Kontakt undertegnede korleder.
Spirekoret er også i god gænge. Opgaven er
som hidtil at synge med til alle familiegudstjenester.
Men også her er der fortsat plads til flere. Aldersspektret er børnehaveklasse til og med 1.-2.
klasse. Derefter er der mulighed for at rykke op
i Ungdomskoret. Koret består i skrivende stund
af både piger og drenge.
Nærmere oplysninger hos Poul Lykke Nielsen.

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver mandag fra 16.1517.00 i Præstegaardsladen.
Børne- & Ungdomskoret: Hver tirsdag fra 14.45-16.15 i Præstegaardsladen.
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale.
Sted: Kirkens tårn.
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Forårskoncert i utide
Lørdag den 3. marts kl. 16.30 afholder NylarsKoret koncert i Skt. Nicolai Kirke
Vi glæder os til at præsentere et spændende
program sammensat primært af diverse komponisters fortolkninger af to gamle salmer.
Den ene er salme nr 117, en lovprisning til
Gud. Vi synger udsætninger af Praetorius, T.C.
Walliser, Heinrich Schütz og G. Ph. Telemann.
Den anden er salmen ’Wer nur den lieben
Gott lässt walten’ i udgaver af Neumark, Bach
og Mendelsohn.
Endelig synger vi et længere værk af Mendelssohn: Hör mein Bitte.
Salmerne fremføres dels a capella og dels

med ledsagelse af Bornholms Barokensemble,
der i dagens anledning er forøget med et par
ekstra oboer. Der er både solosang og korsang
at glæde sig til,så vi håber at kunne give publikum en god og varieret oplevelse
Solister er Ursula Bambuch og Bente Pedersen.
Koncerten varer ca. 1 time.
Prisen er 60 kr., børn op til 16 år gratis.
Billetter sælges på dagen, og dørene åbnes
en halv time før start.

NYT FRA POSTKASSEN

Postkasse i Kirken
Ved årsskiftet var der en del debat i medierne i
forbindelse med at alle husstande skulle have en
postkasse placeret ved gaden. Det er ikke af den
grund, at vi har fået en ”ny” postkasse i kirken.
I kirkens nye postkasse er alle velkommen til
at lægge post til menighedsrådet. Postkassen er
tænkt til brug for både ris og ros, men det kan
også være forslag og ideer til kirkens arbejde.
Ved Menighedsmødet i november 2011, fremkom et forslag om en sådan postkasse. Vi fandt
ideen god, og vil nu afprøve den. Kirkens nye

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2012
Side 12

postkasse er placeret indenfor døren, til højre
når man går ind i kirkens nordre sideskib.
Alle er velkommen til at give sin mening til
kende og vi glæder os til at tømme postkassen. Brevene kan være anonyme, men ønsker
man en tilbagemelding fra menighedsrådet, er
det nødvendigt at opgive sit navn eller evt. en
mailadresse.
Knud Erik Juhl
Formand for menighedsrådet

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.

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

Luthersk Mission
Dr. Kabells Vej 12A
Formand Jens Christian Hansen
Tlf. 56951868.
Yderligere oplysninger:
www.lm-roenne.dk
Velkommen til:

Indre
Missions
hus syder
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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
26. februar (1. søndag i fasten)
09.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
Marts
4. marts (2. søndag i fasten)
09.00: Peter Hauge Madsen
Sogneindsamling
10.30: Katrine Blinkenberg
		 (Kirkekaffe)
11. marts (3. søndag i fasten)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.30:		 Barselsvikar
18. marts (Midfaste søndag)
10.30: Peter Hauge Madsen
16.30: Gotfred Larsen
Temagudstjeneste		
		
25. marts (Mariæ bebudelsesdag)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg
APril
1. april (Palmesøndag)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
		 (Kirkekaffe)
5. april (Skærtorsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen
19.30: Katrine Blinkenberg
6. april (Langfredag)
10.30: Peter Hauge Madsen
8. april (Påskedag)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.00: Gotfred Larsen
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9. april (2. påskedag)
10.30: Barselsvikar
15. april (1. s. e. påske)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen

11.00:
		
13.00:
		

Konfirmation,
Katrine Blinkenberg
Konfirmation,
Jens Jørgen Rasmussen

22. april (2. s. e. påske)
09.00: Barselsvikar
10.30: Katrine Blinkenberg

13. maj (5. s. e. påske)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Barselsvikar
14.30:		Tunghøregudstjeneste,
		 Peter Hansen

29. april (3. s. e. påske)
09.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft

17. maj (Kristi himmelfartsdag)
10.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
12.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen

maj

20. maj: (6. s. e. påske)
09.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

4. maj (Bededag)
10.00: Konfirmation,
		 Barselsvikar
12.00: Konfirmation,
		 Gotfred Larsen

27. maj (pinsedag)
09.00: Barselsvikar
10.30: Peter Hauge Madsen

6. maj (4. s. e. påske)
09.00: Konfirmation,
		 Katrine Blinkenberg

28. maj (2. pinsedag)
Fællesgudstjeneste i Almindingen

NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 20. Deadline: fredag den 20. april.
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Man

20. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

22. feb

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

23. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Lør

3. mar

16.30

Skt. Nicolai Kirke

Koncert m/NylarsKoret

Søn

4. mar

10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling

Man

12. mar 18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Tir

13. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

15. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Jens Lyster

Lør

24. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Man

26. mar		

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandring frem til 30. mar (se bladet)

Lør

31. mar 11.00

Skt. Nicolai Kirke

To års dåbsgudstjeneste

Lør

7. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Tir

10. apr

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter nyt hold

Tir

10. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

14. apr

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Lør

14. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Lør

28. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Tir

8. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

12. maj

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Lør

12. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lørdagsmatiné

Fre

18. maj		

Skt. Nicolai Kirke

Korfestivalens fælleskoncert

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Hver mandag kl. 10.30.
Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00.
Slottet:
Kl. 11.00 på følgende onsdage: 14. marts, 18. april, 23. maj.
Hospitalet: Kl. 14.30 på følgende onsdage: 14.marts og 11.april.
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Eftertanker
Hvorfor går du i kirke?
Af Carsten Gjessing

Da provst Gotfred Larsen forleden kom og bad
mig skrive til kirkebladet om årsagen til at jeg
går i kirke, svarede jeg prompte nej tak! Dels
går jeg ikke i kirke hver søndag, og dels er det
jo en privatsag. Men provsten betragter givetvis ikke et nej som et nej, men som et betinget
tilsagn, så inden vi skiltes, havde jeg alligevel
sagt ja.
Og ja: Jeg nyder at gå i kirke! Gudstjenesten
skaber et ganske særligt rum, hvor vi hver især
kan sætte os ind, og bare tage imod! Her kommer vi hver især, som det enkeltindivid vi er,
og kan deltage i et fællesskab, hvor der er tid
og rum til at reflektere over tilværelsen. Måske
er det et behov der stiger med alderen?
At gå i kirke sætter ens liv i perspektiv. Og
livet får perspektiv når man erkender sine rødder og ved, hvilket mål man bevæger sig i mod.
Derfor holder jeg af den gentagne påmindelse
om at Gud har skabt mig; at jeg skal leve her
og nu og helst gøre en positiv forskel for mine
medmennesker, og endelig, at jeg med fortrøstning kan se frem til syndernes forladelse, når
den tid kommer.
Det er vigtigt for mig, at være med i de faste
rammer som en gudstjeneste også er. De gammelkendte ritualer skaber tryghed og åbner for
eftertænksomheden. Og så er det så dejligt at
synge med på de gode, gamle, kendte salmer.
Her høres det ikke om jeg synger lidt falsk, eller måske ikke helt rammer tonen…..
Det er dog af og til en udfordring, at finde
melodien på de mange nye salmer, men det
kommer vel med tiden…
Vi er så privilegerede i Skt. Nicolai kirke,
at vi har et dygtigt kirkekor og en helt utrolig
dygtig organist, der slår tonen an, og skaber
den smukke musikalske ramme om gudstjenesten.
Det er også interessant at opleve, hvordan de
forskellige præster påvirker gudstjenesten med
hver deres personlighed. Det giver nye vinkler
på de kendte tekster, men også mulighed for at
opleve gudstjenesten i perspektiver som man
ikke lige havde tænkt på.

Højdepunktet i gudstjenesten er jo altergangen, og her skal man selv opleve den intense
– ja næsten fortættede - stemning som omgiver
os, medens vinen og brødet deles. Det kan ikke
beskrives, men skal opleves!
Det hele rundes af med Kevin Duggans tryllerier på orglet, der til postludium ofte får lov
til at vise, hvad det virkelig kan præstere – til
tider så kirkebænkene vibrerer!
Jo, det er dejligt at gå i kirke – prøv selv!

