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Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
ældre
RønAnsvarhavende redaktør:
Organistassistent ogvil
leder
af børnekor:
Ulla Skou Rasmussen
Peter Hauge Madsen.
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og
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Kirkens kontor: Kirkepladsen 20,
Træffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
Korsanger: Gitte Kofod,
5695 3695, fax 5695 4095,
det som Hotel
Matilde Nordahl Svendsen: Barsel
privat 5691 3839.
roenne.sogn@km.dk
Rønne.
Åbent mandag, tirsdag, torsdag og freBarselsvikar, indtil 7. maj 2013:
dag kl. 9-13, torsdag desuden kl. 16-18,
onsdag er kontoret lukket.

Præster:
Gotfred Larsen, Søborgstræde 11,
5695 3195, fax 5691 3195, gla@km.dk
- Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2,
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Træffes bedst mandag og onsdag
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsdag
kl. 17-18.
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Maria Dyrgart, 2477 9779,
m.dyrgart@gmail.com

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.

Sognemedhjælper:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.

Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
5695 8295, kasserer@sctnico.dk

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

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.

Personnyt i Rønne Sogn
Menighedsrådet har konstitueret sig:

Grundlovsmøde med
biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven

Johnny Winther Holbech
Formand for Menighedsrådet
Formand for Økonomiudvalget
Formand for Valgbestyrelsen

Holger Pii
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ker med et aktivt kirkeliv. Jeg søgte præstestillingen
Rostgaard klokdenPoul
5. september
ved Sankt Nicolai Kirke, for at få opfyldt ønsket om
Formand for Arrangementsudvalget
ken 19.00 til 21.30 og
at være på Bornholm og få del i livet på øen: I den
Veje
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Velkommen til den nye sognepræst
ske, d.v.s. selvom man
Jan Cirkolahar meldt
Menighedsrådet byder Ulla Schou Rasmussen veleksempelvis
Menigt medlem
kommen som sognepræst, og vi glæder os til samarsig til aftenholdet, men
bejdet med hende om kirkens liv og vækst i sognet.
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Afsked:
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stofmæssigt.
Den
1.
januar
2013
havde
kordegn
Martin
Sørensen
25
Den 24. januar stoppede Lisbeth Haakonsen som prakHar du lyst til at delårs jubilæum
Skt. til
Nicolai kirke. Efter Martins ønske
tikant ved kirken. Lisbeth har været hos os i 6 måneder.
tage,
så meldveddig
blev han fejret ved et mindre komsammen i kirken den
Vi siger tak til Lisbeth og ønsker held og lykke i tiden
undertegnede:
8. januar. Her deltog kirkens personale, leder og adm.
fremover.
Anne-Lise
Fuglheim samt menighedsrådet formand,
medarb. fra kirkegården
sygehusog sognenæstformand
og kontaktperson.
Vi ønsker
endnu3732
engang Martin tillykke med jubilæet.
præst,
Tlf. 5691

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Skt. Nicolai Kirkes logo
og Folkekirkens logo 
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Det er meningen, vi vil indarbejde det nye
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Mathias så ikke døbt
som spæd?
- Det var nok et opgør
med automatikken i
dåben. Det skulle være
ægte og betyde noget.
Det var vigtigt, at det
skulle være Mathias´
frie vilje og eget valg
at blive døbt. Faktisk
talte Mathias tidligt
om det. Han var ikke
ret gammel, da han
spurgte hvorfor han
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Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

tror lidt mere på Gud.
- Har konfirmandundervisningen hjulpet
dig på vej?
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adfærd.
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Kommende arrangementer
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Dyrgart
Tryk: Burgundia tryk,Maria
Rønne.

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

Vi kommer og banker på din dør

Søndag den 10. marts 2013 sender Skt. Nicolai Kirke
og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved
den årlige sogneindsamling.
Vil du være med til at gøre en forskel i forhold
til verdens nød og fattigdom, så meld dig som indsamler søndag den 10. marts. I Rønne sogn kan man,
hvis man har lyst, 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. 5695 0085 eller mail til sognemedhjælper Karenbodil Madsen karenbodil@sctnico.dk, eller mød blot
op i Præstegaardsladen på dagen.

Sogneaftner

Sæsonens sidste sogneaften i Præstegaardsladen bliver torsdag den 14. marts kl. 19.30.
Den 5. maj er det 200 års dagen for Søren Kierkegaards fødsel, og der vil i år være mange arrangementer i den anledning. Således også denne sogne
aften, hvor sognepræst Johannes Gregers Jensen,
Ibsker, vil holde foredrag med overskriften: ”Søren
Kierkegaard i øjenhøjde”.
Søren Kierkegaard anses ofte for at være vanskelig tilgængelig og højttravende i sine tanker. Men
han har skrevet væsentlige ting og fortjener at være
mere kendt. Derfor vil Johannes Gregers Jensen i anledning af den forestående runde dag give en folkelig indføring i den berømte filosofs forfatterskab og
tankeverden.
Alle er velkomne til denne sogneaften. Deltagelse
koster 20,00 kr.

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag har Kirkens Dagligstue
åbent fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegårdsladen, 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 spisning

hos Erna Hansen tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.
28.

feb.: 	Spisning kl.13. Vi får besøg af Peter Hauge Madsen
7. marts: Hygge og kreativ eftermiddag.
14. marts: 	Fortællinger og billeder om Hotel Jomfrubjerget v. Svend Erik Nielsen.
21. marts: 	Spisning kl.13. Vi får besøg af Gotfred
Larsen.
28. marts: Skærtorsdag. Dagligstuen er lukket.
4. april: 	Carsten Møller-Christensen fortæller om
”Et ulykkeligt kongeligt ægteskab”.
11. april: Vi får besøg af Winni Grosbøl.
18. april: Spisning kl.13. Vi spiller banko.
25. april: Vi får måske besøg af vores nye præst…
2. maj: 	”Hvornår var det nu det var?” ved Aase
Svendsen
9. maj: 	
Kristi Himmelfartsdag. Dagligstuen er
lukket.
16. maj: Forårstur. Program følger.
23. maj: Vi får besøg af Finn Kappelgaard.
30. maj: Stednavne i Rønne….
6. juni: Hygge i haven.
13. juni: Grill og sommerhygge.
På gensyn i Kirkens Dagligstue

Bibelens persongalleri

Den sidste af vinterhalvårets gennemgang af Bibelske personer, handler om apostelen Peter. Vi vil, som
tidligere, begynde mandag den 18. marts kl.18.30
med fællesspisning á 40 kr, og omkring kl.19.15 begynder selve undervisningen. Du er meget velkommen også selv om du ikke spiser med, og i så fald er
det gratis at deltage. Aftenen slutter kl. 21.00 med en
kop kaffe. Tilmelding til spisning hos Peter Hauge
Madsen.

Kirkens Korshær og KFUM og
KFUK indbyder til
Fællesmøde i Præstegaardsladen i Rønne
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30.

Indledning og andagt ved præst Maria Dyrgart.
Informationssekretær i Kirkens Korshær Vibeke
Lind holder foredrag over temaet:
” Anstændighed og solidaritet”

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Det handler om de mennesker, der er kommet ud
i en svær livssituation, og hvordan vi hjælper dem i
Korshæren.
Vi synger sammen og drikker kaffe (kr. 20,-)
Deltagere må meget gerne medbringe en pakke
til ca. 20,- 25,- kroner, der senere på aftenen vil blive
solgt på pakkeauktion, til fordel for Kirkens Korshær i Danmark.
Alle er velkomne til mødet!
Bestyrelserne.

Påskevandring

Fra den 18. – 22. 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. Rønne skolernes 3. og 4. klasser er
inviteret til at komme om formiddagen disse dage.
I øvrigt er alle velkomne til at kigge forbi i kirkens åbningstid mellem kl.9.00 og 16.00 (fredag dog
indtil kl.13.00) og se stationerne. Her er en god mulighed for, at man som forældre eller bedsteforældre
kan tage sit barn/barnebarn med og sammen se og
snakke om påskens begivenheder.
Kom ind og oplev kirken på en anden måde i forbindelse med påskevandringen!

Spaghettigudstjeneste

Husk der er spaghettigudstjeneste den 24. april og
29. maj, så tag familien under armen og kom i kirke.
Det er sjove og festlige gudstjenester på børnenes
præmisser, hvor vi sammen vil gå på opdagelse i de
gode og spændende fortællinger fra Biblen. Vi skal
også danse og synge i kirken, så det kan høres helt
ud på gaden.
Efter gudstjenesten er der lækker spaghetti og

Skt. Nicolai - Nyt
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kødsovs samt en masse hygge i Præstegaardsladen,
hvor børn selvfølgelig spiser gratis og voksne betaler 20 kr.
Så kom i kirke og få nogle gode stunder sammen
med andre børn og deres forældre og slip hurtigt og
nemt over aftensmaden.
Spaghettigudstjenesterne starter kl. 17.00 i kirken
og varer ca. 35 minutter. Efterfølgende går vi sammen
over i Præstegaardsladen og spiser. Aftenen slutter
senest kl. 19.00. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi glæder os til se jer.
De bedste hilsner præsterne
Hvis du har lyst og tid til at hjælpe med at lave maden, en
eller begge onsdage, så kontakt meget gerne Sognemedhjælper Karenbodil på tlf. 5695 0080.

Fællesgudstjeneste 2. pinsedag

Det er blevet en fin tradition, at der 2. pinsedag, 20.
maj, holdes en fælles gudstjeneste for hele provstiet,
dvs. hele øen, kl. 10.30.
Gudstjenesten bliver også i år i Kyllingemoderen,
som jo ligger dejligt centralt i Almindingen midt på
øen.
Næsten alle sogne bakker op om dette arrangement ved at lade fællesgudstjenesten være sognets
gudstjeneste. Prædikant bliver i år stiftets biskop,
Peter Skov-Jakobsen.
Flere præster vil medvirke ved gudstjenesten,
ligesom byorkestret vil spille og Svaneke kirkekor
samt et større børnekor vil medvirke.
Hvis det er godt vejr, er det en god idé at tage
kaffe og en madkurv med, så gudstjenesten kan
slutte af med fælles, selv medbragt kirkefrokost i det
grønne.
Som noget nyt, vil TV2 Bornholm i år transmittere gudstjenesten.
Vel mødt til alle.

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.

Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaAltid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995

•	At bede Gud om at give os noget i vores tomme
hænder.

•	Der er småbørnssang som regel den 2. tirsdag i
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Rønne Teenklub

Teenklub er for dig, der går i 6.-9.kl.
Teenklubben foregår som regel onsdag aften kl.19.00
til 21.00.
En gang imellem er der teen-træf, hvor vi mødes
med teenagere andre steder fra øen. Det kan være
en anden aften end onsdag. Derudover tager vi på
lejr et par gange om året.
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtmannsvej 42
(Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården
Rønne Nord på Åvej 2.

Har du lyst til at være med, kan du ringe eller sende
en sms til:
• Christian Westh Hansen,
christianwh@gmail.com , tlf. 3027 3899
• Sognemedhjælper Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Skt. Nicolai kantori
Af organist Kevin Duggan

Når man kommer til højmessen om søndagen,
står der en gruppe sangere ved siden af orglet.
Måske tænker man: ”Hvem er de, og hvorfor
er de der?”
Det lille kor hedder Skt. Nicolai Kantori og
består af sangere fra teenagealderen og opefter.
Primært er korets funktion at støtte menigheden, så den føler sig tryg i salmesangen og korsvarene. Når der er fromesse, medvirker vores
kirkesanger, Gitte.
Men koret synger også alene – lige efter organistens præludium og efter prædikenen.
Hvorfor al den musik? Man kan svare med at
sige, at for menigheden kan musik have både
en aktiv og en passiv rolle.
Aktiv, når man synger salmer, passiv når
man lytter. Men - ikke helt passiv, fordi at lytte
kan også være en slags bøn! Musikken er valgt
til at understøtte dagens tema.
Gudstjenesten foregår på dansk, men korog orgelmusik har mange sprog, som skaber en
stor mangfoldighed. Man kan høre musik fra
middelalderen, reformationtidens Tyskland,
den danske ”guldalder”, georgisk folkemusik
og moderne tider – bare for at nævne et udpluk.
Alt sammen musik skrevet til Guds ære.
Skt. Nicolai Kantori synger også koncerter.

I de sidste fem år har de opført bl.a. J.S. Bachs
motet Jesu meine Freude, Frank Martins Messe
for dobbelt kor og min Nicolaimesse. Koret
har fire gange været på udflugt, og har optrådt
i bl.a. domkirkerne i Lund (Sverige) og Wells
(England).
Hvis du skulle være interesseret i at synge
med os, kontakt mig gerne for at arrangere en
samtale.
Brug enten min mail: organist.sctnico@
gmail.com eller telefon: 5695 3495.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
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Spirer af Guds kærlighed
Af korleder Poul Lykke Nielsen.

Første vers af en lille forårssang for kor lyder
sådan:
Spirer af Guds kærlighed lyser i hvert havebed.
Væk er vintersorgen.
Gud gør atter haven grøn, som det lykkeår, hans søn
opstod påskemorgen.
Verset udtrykker således Guds kærlighed både
på skabelsens plan og på frelsens plan. Det
er den kærlighed, både Spirekoret og Ungdomskoret forsøger at pege på også her i foråret 2013.
Det tegner til at blive et rigtig spændende
forår. Spaghettigudstjenesterne er genoptaget,
og det bliver hovedsagelig Spirekoret, som får
til opgave at synge til dem. Spirerne medvirker
også ved familiegudstjenesterne.
Når det gælder Ungdomskoret, så forventer
vi at få besøg af et kor på 22 sangere fra Aaby
Kirke i Aabybro. Det var et kor, vi sang sammen med ved Landsstævnet i Ålborg sidste år.
Vi blev gode venner, og koret kunne godt tænke sig en tur til Bornholm, hvor vi (igen) kunne
synge sammen og også opleve Bornholm sammen. Tanken er, at vi medvirker sammen ved
familiegudstjenesten i marts. Vore egne korforældre hjælper med indkvarteringen af gæsterne. Stor tak for det! Vi glæder os meget til
besøget - og til for en stund at blive et stort kor!

Endelig prøver vi i år at kombinere et korstævne med folkekirkens ø-dækkende pinsestævne 2. pinsedag i Almindingen. Ungdomskoret er til korstævne på Bækkely i
pinsen, hvor vi har været heldige at få lederen
af Vesterbro Ungdomskor, Lotte Smith-Petersen som instruktør. Det sanglige resultat af
stævnet lyder altså 2. pinsedag, hvor vi synger
sammen med Svaneke/Ibsker koret og måske
enkelte andre.
Det er dejligt at arbejde med de to kor her,
og der er grund til at sige tak til kormedlemmernes forældre, som på forskellig vis i ”det
daglige” hjælper til med det praktiske. Uden
forældrenes engagement ville det blive rigtig
svært.
Der har i den forudgående sæson været lidt
færre sangere i begge kor. Derfor kunne det
være rigtig dejligt, hvis flere ville melde sig.
Så hermed en tilskyndelse til at opfordre venners og bekendtes børn, som gerne vil synge,
til at melde sig til kor. Spirekoret rummer børn
fra 0.-3.kl. Ungdomskoret fra 4. til 7. Til sidstnævnte er der en lille optagelsesprøve.
Henvendelse til korlederen.
I forventning om at korarbejdet fortsat må
spire og vokse - som lige nu i naturen!

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 i Kirkens tårn.

Skt. Nicolai - Nyt
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FORÅRSKONCERTER

Man kan se frem til en koncert hver anden lørdag i det meste af foråret!
Mange spændende musikere medvirker, og alle er velkomne.
Koncerter markeret med * er matinékoncerter, som begynder kl. 16.00, og som har kollekt ved
udgangen.
Kollekten er frivillig, men disse koncerter kan ikke klare sig uden støtte!
02-03-13*

Kevin Duggan, orgel

16-03-13*
Skt. Nicolai Kantori
		

Schumann, Reger, Howells, Britten
Britten: Missa brevis
Duggan: Except the Lord build the house

28-03-13
Skærtorsdag

Nylarskoret

Mozart: Requiem

29-03-13
Langfredag

Nylarskoret

Mozart: Requiem

13-04-13*

Torben Kofoed Nielsen, trompet;
Johanna Lund, violin;
Poul Lykke Nielsen, orgel

J.S. Bach, Schubert, Lully, Beethoven

27-04-13*

Ursula Bambuch, sopran
Kevin Duggan, klaver

Holst, Britten, Barber, Bernstein

04-05-13
Bornholmske Musikamatørers Kor
		

Gade: Elverskud
Nielsen: Den villeste

11-05-13
Korfestival Team Bornholm
		

Cirka 500 skandinaviske korsangere
medvirker

25-05-13*

Sommerkoret fra Stevns

Gade, Heise, Nielsen, Grieg

08-06-13*

Anette Slaatto, bratsch
Kevin Duggan, klaver

J.S. Bach, Brahms, Olsen, Pärt

15-06-13*

Stig Gustav Schönberg, orgel

Svensk program, bl.a. egne kompositioner

Klaverkoncert den 24. marts

Bornholms Musikforening præsenterer med stor glæde sin første koncert i Sankt Nicolai Kirke
søndag d. 24.marts kl. 15.30.
Det er den unge yderst lovende og fremstormende pianist Alexander Mckenzie som kommer
og spiller et program med musik af Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt og Messian.

Skt. Nicolai - Nyt
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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. 32 21 09 34
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabells Vej 12A
Formand Jens Christian Hansen
Tlf. 56951868.
Yderligere oplysninger: www.
lm-roenne.dk

Lørdag d. 25. kl. 14.30:
Seniortræf v. Finn Kappelgaard.
Søndag d. 26. kl. 14.00:
Konfirmandfest: Simon Madsen.
Mandag d. 27. kl. 19.30:
Fælles med ELM og IM i LM:
Nykirke koret fra Norge medvirker. Per Munch prædiker.
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TELEFONKÆDER

Sct. Nicolai

GENBRUG

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

7. april (1. søndag efter påske)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)

24. februar (2. søndag i fasten)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen

14. april (2. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Maria Dyrgart

27. februar
17.00: Spaghettigudstjeneste
MARTS

21. april (3. søndag efter påske)
9.00: Jens Kaltoft, konfirmation
11.00: Jens Kaltoft, konfirmation

3. marts (3. søndag i fasten)
10.30: Indsættelse af
Ulla Skou Rasmussen
(Reception)

24. april
17.00: Spaghettigudstjeneste

10. marts (Midfaste søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
familiegudstjeneste
17. marts (Mariæ bebudelses dag)
9.00: Ingen
10.30: Maria Dyrgart
og konfirmander
24. marts (Palmesøndag)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
28. marts (Skærtorsdag)
10.30: Gotfred Larsen
19.30: Peter Hauge Madsen
29. marts (Langfredag)
10.30: Ulla Skou Rasmussen

26. april (Bededag)
10.00: Maria Dyrgart,
konfirmation
12.00: Gotfred Larsen,
konfirmation
28. april (4. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
konfirmation
11.00: Maria Dyrgart
konfirmation
MAJ

9. maj (Kristi himmelfarts dag)
9.00: Peter Hauge Madsen,
konfirmation
11.00: Peter Hauge Madsen,
konfirmation
12. maj (6. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Matilde Nordahl
Svendsen
19. maj (Pinsedag)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
20. maj (2. pinsedag)
10.30: Fællesgudstjeneste for
provstiet i Kyllingemoderen.
Prædikant: Biskop Peter
Skov-Jacobsen
26. maj (Trinitatis søndag)
9.00: Matilde Nordahl
Svendsen
10.30: Peter Hauge Madsen
29. maj:
17.00: Spaghettigudstjeneste

5. maj (5. søndag efter påske)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Maria Dyrgart
(Reception)

31. marts (Påskedag)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen
APRIL
1.april (2. påskedag)
10.30: Ulla Skou Rasmussen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 20. Deadline: fredag den 19. 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:

Tor

21. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Det svære liv og samliv v/Jesper Stange

Ons

27. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

28. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Lør

2. mar

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Forårskoncert

Man

4. mar

18.30

Rønne Bio

Kirkebio, Batman

Man

4. mar

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

6. mar

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Søn

10. mar 09.00

Skt. Nicolai Kirke

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Tir

12. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

14. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Søren Kierkegaard i øjenhøjde

Lør

16. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Forårskoncert

Man

18. mar 18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Man

18. mar 09.00

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandringerne starter

Tir

19. mar 19.30

Præstegaardsladen

Fællesmøde Kirkens Korshær og KFUM og K

Søn

24. mar 15.30

Skt. Nicolai Kirke

Klaverkoncert

Tir

9. apr		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter

Tir

9. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

13. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Forårskoncert

Ons

24. apr

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Lør

27. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Forårskoncert

Lør

4. maj

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Lør

4. maj		

Skt. Nicolai Kirke

Koncert Bornholmske Musikamatørers Kor

Lør

11. maj		

Skt. Nicolai Kirke

Korfestival

Tir

14. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Søn

20. maj

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jacobsen

Lør

25. maj

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Lør

25. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Forårskoncert

Ons

29. maj

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 på følgende onsdage: 13. og 27. marts, 10. og 24. april, 8. og 22. maj
Slottet:
Kl. 11.00 på følgende onsdage: 13. marts, 10. april og 15. maj
Kystparken: Kl. 10.30 på følgende tirsdage: 19. marts, 2. april og 7. maj
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Den 18.marts 2012 begyndte
jeg mit liv som præst ved en
meget fin ordination her i Skt.
Nicolai Kirke. Det er en stor
dag i enhver præsts liv, og det
var det selvfølgelig også for
mig. Men jeg må indrømme,
at da jeg trådte ind i kirken
Af sognepræst
med den hvide alba over den
Maria Dyrgart
sorte præstekjole, var det med
megen frygt og bæven, men
selvfølgelig også med glade og spændte sommerfugle i maven. Ritualet forløb efter planen
og jeg var nu præst.
Virkeligheden er dog ikke altid så enkel,
som man indimellem kunne ønske sig, for nok
bliver man præst ved ordinationen, men man
har ikke på magisk eller guddommelig vis
overtaget en færdig præstepersonlighed. Alt er
nyt, og på trods af mange års studier, praktik
og mere uddannelse, så sidder de færreste ting
eller for at sige slet ingen på rygraden, sådan
var det i hvert fald for mig.
Men ikke nok med det, så var jeg heller ikke
længere i mine vante omgivelser, pludselig
skulle jeg til at bo på den ø, som jeg ikke havde
været på siden syvende klasse. Solskinsøen
som jeg, som så mange andre danskere, mest af
alt opfattede som en ferieø, et lille idyllisk sted
i Østersøen, hvor de har deres eget sprog, og
der bliver spist røget sild i massevis.
Hverdagen begyndte, og snart føltes Bornholm ikke længere som en ferieø. Nu var det
her, jeg boede, og hvor mit liv var. De røgede
sild sneg sig ikke ind som hverdagsmad, ja det
er faktisk kun blevet til en halv. Den bornholmske dialekt er ikke længere så fremmed, selvom
jeg stadig indimellem, heldigvis ikke så tit,
bliver mødt af ord og sætninger, som absolut
ikke giver nogen mening i min verden, men jeg
bliver heldigvis også altid mødt med overbærenhed, og ordet eller sætningen bliver hurtigt
oversat, så også jeg kan forstå det.
I det hele taget føler jeg mig taget godt i

Forsidebilledet

Et af Folkekirkens nye logoer

mod, både som privat person og ikke mindst
som præst. Og den velvilje, jeg har oplevet,
har gjort, at jeg har kunnet føle mig så tryg i
mit daglige arbejde i kirken, at der også er blevet tid og overskud til et godt og professionelt
samarbejde, der kastede lidt mere utraditionelle ting af sig såsom Allehelgen for børn på
kapellet og ikke mindst kirkebio.
Efter godt og vel et år som præst er der flere
og flere ting, der sidder på rygraden, men man
lærer også hurtigt, at det aldrig bliver et arbejde, der blot kan køres på rutinen, for hver dag
møder man mange forskellige mennesker, der
på hver deres måde lukker én ind i deres liv, og
det kan man ikke undgå at blive en lille smule
ydmyg overfor. Som præst er man med i menneskers liv på godt og ondt, når det er værst, og
når det er bedst, ja man mærker livet, der leves,
og det tror jeg ikke der er noget andet job, der i
den grad kan give én.
Da min stilling er et barselsvikariat, er jeg
fra 7. maj ikke længere præst her i Rønne. Det
er derfor sidste gang, jeg skriver i kirkebladet,
og selvom der er et par måneder endnu til jeg
stopper, vil jeg benytte lejligheden til at sige
tak, fordi jeg måtte være jeres præst. Stor tak til
menighed og menighedsråd, hospitalet, mine
præstekolleger og ikke mindst kirkens øvrige
personale, som altid er behjælpelige, nærmest
utrættelige, når man som ny præst bliver ved
med at spørge eller lige skal guides på vej igen.

