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Det faldt i god jord

Kirkens naboer:

Hotel og katolsk
I Skt. Nicolai Kirke bliver man altid mindet om
pigeskole
en ganske bestemt landmand, når man ser højt
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

havnen.
Derfor udgår
i korbuen.
Her er vinduerne
glasmalerier,
der
Af
Gotfred Larsen
byens
to
ældste
afbilleder Jesu lignelse om
sædemanden.
Ham
gader,
Østergade
Kirken
den er ettid
gamder i gammel
spredte
sædekornet
ud og
på
nu
melt
husmed håndkraft. Adel-gade,
marken
Jesus fortæller, at Guds
da og
også
Den
ældste
byg-derStoregade,
rige
ligner
en bonde,
gik på sin mark
såfra fuld,
kirken.
Eller
man
ning
i byen
er Sct.posen
ede korn.
Han havde
og han
strøede
kan sige,
at Noget
de fører
Nicolai
Kirke.
Der
er begge
kernerne
om sig
med
hænder.
af
til
kirken,
for
fåkornet
bygninger
i
byen,
fløj ud på vejen, og fuglene kom begge
og åd
dele
gælder
jo. og det
som
er mere
ca.faldt
det. Noget
af end
kornet
ved
klippen,
200
år
gamle,
men
spirede straks i det tynde jordlag, men da solen
kirken,
som
er 650det
år,udNaboer
brændte,
tørrede
og visnede. Noget af
erkornet
altsåfaldt
tre mellem
gange så
Byens
form ogskød
udviktidsler,
og tidslerne
op
gammel
som
andre
ling
har
altså
høj
og kvalte det. Men resten af kornet faldt ii god
ældre
huse. Og så er grad været præget af
jord. Det spirede og groede, så det var en lyst.
det ældste af kirken, kirken, og den ældste
Det bar aks med 30, 60 og endda 100 fold. Jesus
det første kapel, del af byen er kvartefortæller, at som jordbunden er afgørende, for
endnu ældre.
rerne omkring kirkornets vækst, sådan er det også afgørende at
Det er der kun få ken.
vi haraf,
ører,
derdet
hører,
han selv
siger, om
så troen
rester
men
har hvadMen
kirkan
vokse
i
vort
hjerte.
I
Jesu
lignelse
nævnes
ligget samme sted, på ken er det ældste
hus
der en lang række
ting, der
forhindrer
troenden
i at
Kirkebakken
lige ved
i byen,
så ligger

eller forfølgelser, bekymringer og rigdommens
blændværk. Disse ting er ikke ”god jord”. På
dansk kan vi sige, at “det faldt i god jord”, når
noget virkelig blev hørt og kom til at gøre gavn.
Ordsproget stammer fra denne lignelse om sædemanden. Vi hørte noget, og vi tog imod det
med glæde. Det faldt i god jord.

ikke
isoleret
som en ø der, som har hver sin
En ødsel
bonde
spændende
historie
uden
sammenhæng
Gud er som en bondemand,
der spreder
korn
at
fortælle.
med
omgivelserne.
,og Gud tænker ikke på effektivitet. Han strør
Tværtimod
er der
bare ud af såsæd
alleetvegne, også de mest umunært
samspil
mellem
lige steder, i håbet om, Katolsk
at der dogpigeskole
må være et
kirken
og
byen.
eller andet sted, hvor der Nærmest
kan vokse ved
nogetkirop
Derfor vil vi da kens kor ligger på
og blive til liv. Intet ord fra Gud er nødvendigogså i det nye kirke- hjørnet af Kirkepladvis spildt, bare fordi det ser sådan ud. Det kan
blad de fleste gange sen og Vimmelskafvære, at det netop er det mest usandsynlige
give plads for en side, tet, med nummer på
sted,viatser
ordet
rammer
ikke vi alle
hvor
på og
for- plet.
beggeMon
gader,
et stort
har
set
en
blomst
det
mest
umulige
sted.
Måske
tæller lidt om kirkens hus i to etager. Det
er
midt
på
en
klippe.
Så
må
der
alligevel
være
en
naboskab. Vi vil usædvanligt i kvartelille bittetæt
revne,
lillehvor
bitte næsten
frø har kunbegynde
vedhvori
kir- etret,
alle
net
finde
næring
til
den
skønneste
Såken og efterhånden andre huseblomst.
er lave
dan
er
det
også
med
os
mennesker.
Ordet,
vi
arbejde os lidt længe- huse i en etage. Men
hører,
kan
blive
til
tro
i
vores
hjerter.
Gud
er
re ud, for der er når dette gule hus er
rundhåndet
sin såning.
Gud er ødselskyldes
med sit
mange
huse i og
ste- toetagers,
være.
vokse frem: Satan, det onde, ulykken, trængsler livskraftige ord. Det skal vi ogsådet,
at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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medog konfirmander
OmGrundlovsmøde
konfirmation

biskop Norman Svendsen
i præstegårdshaven
I Anordning om konfirmation
står der i para- og på kirkegården, lærer konfirmanderne den
Af sognepræst Ulla Skou

graf 1:
vi henbørnelærdom
i præste- at kende.
Som sidste år vil vi gårkristne
Adgang til at blivegerne
konfirmeret
har enhver,
I anordning
hvor om
derkonfirmation står der også,
invitere
til gårdshaven,
og hvorskal kende til kirkens gudspræ- så er
der er døbt med den grundlovsmøde
kristne dåb, hari modtaat kaffebord
konfirmanderne
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
get forberedelse til konfirmation
og er fortrolig
tjeneste. Denholder
lærer de bedst at kende, ved at
grundlovstalen.
borgstræde 11.
med den kristne børnelærdom
og
folkekirkens
deltage
i
den.
Der er god plads i
Vi har været så helgudstjeneste.
der sker:
så hvad
vi håber,
rig- Fromesser, højmesser, mudige, at stiftets biskop, haven,Alt
mange har lyst tilspaghettigudstjenester
at
Erik
Norman
SvendDenne tørre paragraf
siger,
hvad der
kræves tig sikgudstjenester,
osv. inmed.konfirmanderne med til.
sen,Man
København,
for at blive konfirmeret:
skal være har
døbt, være
viteres
I tilfælde af dårligt
lovet at komme og
man skal vide, hvad kristendom
er i hovedtræk vejr, Garvede
spærrer forbløffet øjrykker vikirkegængere
ind i
holde grundlovstalen.
og man skal kende til kirkens
nene op ved synet af tyve teenagere, komplet
Og dagudstjeneste.
grundlovsdag Præstegårdsladen.
Sinikka
og Gotfred
i år er en søndag,
vil vi
I dag er de fleste konfirmander
barnedøbte.
med
skaterhuer,
smartphones og attitude.
begynde
Men vi har i det tidlige
forår eneftermiddafælles dåbsTeenagereLarsen
spærrer øjnene op ved synet af
gen med en kort gudsgudstjeneste for de konfirmander,
der klokikke er den store hvidhårede flok, der med hjemlighed
tjeneste i kirken
barnedøbte.
og selvfølgelighed
herunder ersætter sig på kirkebænken.
ken 14.00 ved biskop- Billederne
fraMin
sidste
Ved dåben hører depen.
løftet fra Jesus: ”Jeg er
bønårs
til møde
konfirmander er: Bær over med
med
gudstjenestenbemed jer alle dage”. VedEfter
konfirmationen
os,
viOle
kanEspersen
godt lide. at gå til gudstjeneste, vi vil
mandagen, første gang
venskabet:
denkræftes
5. september
klok- ”Den almægtige Gud, vor gerne have et godt ord med på vejen. Så flet
Herre
Jesu
Kristi
Fader, som i dåben har gjort næbbet eller syng med. Og led efter slukknapken 19.00 til 21.30 og
dig
til
sit
barn,
han
for eftermiddagshol- styrke dig i din tro og give pen på din smartphone. Den findes, det står i
dig
håb, han velsigne
dets
vedkommende
om dig og bevare dig i sin brugsanvisningen.
kærlighed”.
Min bøn til de garvede kirkegængere er: Bær
fredagen første gang d.
Det
er
altså
Gud,
der
er
den
aktive
part
i
konover
med konfirmanderne. Vi har selv været
9. september fra klokfirmationen.
Gud
styrker
troen,
Gud
giver
håb,
begyndere
engang i en fjern fortid (minderne
ken 14.15 til 16.45.
Gud
velsigner
og
bevarer
os
i
sin
kærlighed.
har
man
da
lov at ha!). Smil til de langlemmede
Men holdene er elastiAlle disse
smukke
ske, d.v.s.
selvom
man og højtidelige ord hentes væsener. Sig goddag til dem. Vis dem hvordan
ned i øjenhøjde
under konfirmationsforbere- man slår op i salmebogen og inviter dem med
eksempelvis
har meldt
til alters. Tænk på, at vi har at gøre med en gesigdelsen.
til aftenholdet, men
ikke Konfirmanderne
kan møde op enkalder det at ”gå til præst”. neration under ombygning. Tænk på, at inde
mandag
aften, jatilsåsognegårdene
kan
De kommer
og Præstegårdsla- under huerne sidder det kommende menigman
møde
omhumør
fre- og god viden om, hvad hedsråd.
den
medop
godt
dagen
daen teenager anno 2014. Den
det og
vil vice
sige versa,
at være
Alle konfirmanderne og deres familier øn“holdene”
følges
ad
viden deler
de gavmildt
med os præster. Det er skes en glædelig og velsignet konfirmationsrentvistofmæssigt.
glade for og taknemmelige over.
dag.
HarGennem
du lyst til
at del- samtaler og besøg i kirken
øvelser,

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

tage, så meld dig til
undertegnede:
Anne-Lise
Fuglheim
PERSONNYT
I RØNNE
sygehus- og sognepræst,
5691til3732
DerTlf.
er intet
dette nummer.
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Kristus er opstanden!

Af Gotfred
Larsen
En Af
nysognepræst
tenHenriette Ry Nielsen
dens de seneste årtier
Jeg har ofteer,
tænkt
på,erhvilke tanker Jesus gjorde
at der
sig Langfredag,
da
enkelte han stod overfor, at skulle
pines,
plages
konfirmander,og korsfæstnes.
som
hvad
monsom
han tænker? Her er mit bud
ikkeMen
blev
døbt
på
dette:
børn, men som så skal
Jesus
sadfor
i ypperstepræstens
forgård. De rodøbes
forud
konfirmerske
soldater
havde
lige
spottet
ham.
mationen. I år var der
De
havde
givet
ham
en
tornekrone
på og
således seks konfirmed
ironi
i
stemmen
kaldt
ham:
Jødernes
konmander, der blev døbt
ge.
ved en speciel og
Nu sad
Jesus og
tænkte tilbage på alt det, der
meget
festlig
dåbsvar
hændt.
Han
havde
gudstjeneste lørdag været med siden tidernes5.
morgen.
den
marts. Han havde været med, da hans Fader
Gud
solen, månen og stjernerne
En af dehavde
unge sat
drenpå
himmelen.
Da
Gud
- Var skabt
der havets
noget dyr
du
ge, Mathias, har vi sat havde
og
planter.
Da
landjorden
og
alle
dens
over
stævne sammen med tænkte megetplanter,
buske,
og deres
var kommet til
inden dagen?
sin
mor, træer
Damaris
Lau, frugter
syne
ud
af
Faderens
hænder.
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg.
Da elefanten,
giraffen,
løven, koeni
Dertigeren,
var sommerfugle
oplevede
den specielle
grisen
og
alle
de
andre
dyr
var
blevet
god
dåbsgudstjeneste, og maven, men påtil.enHans
fader tanker
havde de
sagt
til ham:
¨Nu så
til sidst
vil jeg
måde,
det gjorde
hvilke
gjorde
af før
agerjordens
værket,
ikkekronen
noget.påDet
var
sig
og efter. muld skabe
mennesket.
Det
skal
være
skabt
i
vores
billede.¨
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
Hans
fader havde frydet
sig over
en særlig
dag. alle sine
dåben
af Mathias?
skabninger,
ikke
mindst
mennesket.
- Det var en god ople- - Og bagefter?
Han
havde
hvorledes
hans fader
- Bagefter
er dethavde
godt
velse.
Det
var såset,
højtimåttet
sende
menneskene
”ned
på
jorden”,
efdeligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
ter
at
de
havde
spist
af
Kundskabens
Træ.
stemmende,
og Det er jeg glad for.
Han havde
bemærket
lille tåre
i fadeHvorfor
er det
vigMathias
tilføjer:
Det - den
rens
øje
efter
denne
handling.
var godt, at vi var tigt for dig?
En dag
var hans
Fader
kommet
til det
hamsom
og
- Jo,
for så er
mange
sammen
om at
havde
sagt:
¨
Nu
har
jeg
i
mange
år
fulgt
med
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
i menneskenes
gerninger,
de hører
er ikke
til.altid
for
at jeg skulle
stå hvorogman
af
de
gode.
Jeg
satte
regnbuen
over
dem
som
alene i kirken. Det - Hos Gud?
pagttegn
på,
at
de
er
mine
børn,
og
at
jeg
for
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
altid
vil
holde
min
hånd
under
dem.
Jeg
velværet lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
signede
dem via
som eratalle
de mennehar talt
den
her måde
blevAbraham,
det forklarer,
skers
stamfader.
Jeg
gav
dem
de
ti
bud,
så de
at
meget mere festligt og en del om det, og
havde
noget
håndgribeligt,
der
fortalte
min
det
højtideligt for os alle. hun har forklaret vil-

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
je. Men nu vil jeg give dem
det bedste og mest
jeg nok.
elskelige jeg har, dig min søn. Du skal forklare
Har sig,
du hørt
dem, hvorledes de skal- opføre
og pånoget
hvilom
kristendom
i hjemken måde de gør min vilje og ikke deres
vilje.
met?
Du skal være det lys og
forbillede, som men- Ja,hjerter,
jeg harsåfået
mange
neskene skal bære i deres
at de
ikke
bibelhistorier,
især
snubler på livets vej. Du skal forklare dem, af
at
mor.
Men
også
morfar
jeg vil være hos dem alle
dage,
både
i dette
liv
harliv,
betydet
meget for
og hinsides deres jordiske
ind i evigheden.
mig.
Jeg
har
altid
Han husker endnu, hvorledes han havde
kunne
mærke,
at
troen
ligget i sin moder Marias favn, og han kunne
betødmens
meget
ham.
endnu høre englenes sang,
defor
Helligtre-
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konger og hyrderne fra- markerne
havde
Var det svært
forknædig,
let for at hylde og tilbede
ham. at sige ja til
Mathias,
tænkte
på alle
disciple og alle de
trosbekendelsen?
–
for Han
Mathias
som
en sine
ting,
han
og
de
havde
oplevet
sammen,
og
Eller
var
det
godt
at
få
slags kontrakt, man
hvorledes
lov til? dem. Han havhar
sluttet. han
For havde
sådan undervist
de
helbredt
mennesker
for
deres
og
varsygdomme
fint at få lov
kan man vel også godt - Det
fra
døden.
Disciplene
havde
endnu
ikke
fortil.
Der
er
ligesom
en
opfatte dåbspagten?
helt,
detbilvar han
sagt
stor havde
tryghed
i og
det,gjort.
for
- stået
Ja, det
er hvad
et godt
Men
han
vidste,
at
efter
hans
død
ville
de
forstå
så
er
det
som
om,
man
lede. Men hvorfor blev
og derefter
give hans
viderepåtilGud.
mentror lidt mere
Mathias
så ikke
døbt budskab
neskeheden.
Har
konfirmandunsom spæd?
Men
sad
der dervisningen
i ypperstepræstens
forhjulpet
- Det
varnu
nok
et han
opgør
gård,
og
om
få
timer
ville
han
hænge
på
korset.
dig
på
vej?
med automatikken i
Han var
været
- Ja, Han
det erhavde
spændende
dåben.
Det ikke
skullebange
være mere.
bange
et
kort
øjeblik,
da
han
og
disciple
havde
at
høre
de
historier,
og
ægte og betyde noget.
opholdt
sig
i
Getsemane
Have.
Men
nu
var
han
jeg
har
jo
fået
meget
Det var vigtigt, at det
ikke mere
For han
vidste,
at hans
mere
at vide
om lidellivet
skulle
værebange.
Mathias´
ser
og
død
kun
varede
en
brøkdel
af
et
sekund,
og
om
kristendom
og
frie vilje og eget valg
og
så
ville
alt
være
godt.
hvad
trosbekendelsen
at blive døbt. Faktisk
disse tanker
han ind og kæmpede
talteMed
Mathias
tidligtgikbetyder.
imod
den
sidste
store
fjende:
Døden, og han
om det. Han var ikke
Og Damaris tilføjer:
vidste
at
han
ville
vinde
!
ret gammel, da han For os betyder handFor Kristus
er opstanden!
er han opspurgte
hvorfor
han lingersandelig
meget, mere det,
standen!
ikke var døbt. Det

end de store og fine
viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
velsignet
har spekuleret enHav
del enatrigtig
være
ægte påske!
i sin
på det.
adfærd.
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Vil du med i
børnekoret?

Glasmalerierne i koret

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester,
og vi
Af provst Gotfred Larsen
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne
Skatecenter.
Foran
ligger
Om
få år,
i september
2018,osskal
vi fejre Skt. ca. 1930 arbejdede han sig frem til en lettere og
flere familiegudstjenester,
heriblandt
Nicolai
Kirkes 100 års jubilæum.
For selv om lysere farveholdning. Dette skift fik han inspien spaghettigudstjeneste;
men ombygget
vi
kirken
er gammel, blev den totalt
i ration til ved flere ophold på Bornholm, hvor
På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal også
henneSkønt
i december
ud at
årene
1915-1918.
kirken altså
i sammen- han stiftede bekendtskab med den stedlige makunne Isynge
rent. Det er gratis
at være
med.
»gå Lucia«
samt holde og
ligning
medi forskellige
øens gamleforeninger
kirker er forholdsvis
lerskole.
mellemkrigsårene
hørte
Havsteen
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
en julematiné.
nu ændringer
er vi 13 piger,
men
ny,
er der sket Lige
mange
i løbet
af der
de -Mikkelsen også til skolen her, så ved de tider
korleder
Poul
Lykke Nielsen
på 56 95
er plads
til flereår.– En
også
kan nå
at Kontakt
snart
hundrede
af drenge!
dem skalDu
omtales
her,
har de sikkert
truffet
hinanden
på Bornholm.
34
95
eller
56
95
62
28.
kommeglasmalerierne
med, hvis du melder
dig meget
nemlig
i vinduerne
i koret,snart.
som
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Dufra
skal
være mellem 9 og 15 år, kunne læse
er
1954.
Religiøse motiver
Maleriernes motiv er lignelsen om sædeman- Et af hans største og berømteste værker er loftsden, Markus 4,1-20, som er omtalt på side 2.
dekorationen i Christianborg
SlotsLogens
riddersal,
Odd Fellow
udført i 1927-1931. Kræsten
Kunstneren Kræsten Iversen
Iversen malede ofte og gerne
DE NI LÆSNINGER
Glasmalerierne
er udført af malereligiøse motiver. Således har
SomKræsten
i tidligereIversen
år skal (1886-1955),
kirkens kantori deltage i den
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Kirken fortæller historie
Af Niels-Holger Larsen, tilsynsførende arkitekt ved kalkningen
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det lige godt. Derfor er det også værd
at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.

Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Peter Hauge Madsen

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og torsudgives 4. gange årligt af menig- dag kl. 17-18.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes på
sygehuset, indg. A, Med. Afd.:
Rønne.
Man., tirs. og ons. kl. 13-14. hjemAnsvarhavende redaktør:
me, Ny Østergade 13, 5691 3732,
Peter Hauge Madsen.
fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften.

Sct. Nicolai-Nyt

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, tlf.
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Træffes bedst mandag og onsdag

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
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Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
5691 3839.
Kirketjener: Christian Møller, tlf.
4028 3595.
Menighedsrådets formand:
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk

Organist og leder af ungdomskor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax
5695 4095. Organistassistent
Monica Vestervig.

Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.3015 undtagen lørdag.

Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

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 præsteforhold kan vi oplyse, at vi planlægger, at konfirmationerne bliver som følger:

2015:

Søndag den 26. april
konfirmation af
Søndermarksskolens 7A og Petersskolens elever
ved Jens Kaltoft
Fredag den 1. maj (Bededag)
konfirmation af
Søndermarksskolens 7B ved Henriette Ry Nielsen
Privatskolens elever ved Gotfred Larsen
Søndag den 3. maj
konfirmation af
Østre skoles elever ved Ulla Skou
Kr. himmelfartsdag den 14. maj
konfirmation af
Åvangsskolens elever ved Peter Hauge Madsen

2016:

Søndag den 17. april
konfirmation af
Søndermarksskolens 7A og Petersskolens elever
ved Jens Kaltoft

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 9. marts 2014 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 d. 9. marts. I Rønne
sogn begynder indsamlingen kl. 10.00 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. 56950085
eller mail til sognemedhjælper Karenbodil Madsen
karenbodil@sctnico.dk, eller mød blot op i Præstegaardsladen på dagen.

Ydre missions projekt!

Vi har i år valgt, at samle ind til to projekter i Zambia
via Folkekirkens Nødhjælp.
I begyndelsen af oktober 2012 var jeg på studie
tur, en uge i Kenya efterfulgt af en uge i Zambia.
På forhånd havde jeg naturligvis nogle billeder i
hovedet af hvordan det ville være der. Hvilke billeder har vi af Afrika? Ja i mit hoved, så var der billeder af fattigdom,
•	børn med store maver og rødt hår på grund af fejlernæring.

Fredag den 22. april (Bededag)
konfirmation af
Søndermarksskolens 7B ved Henriette Ry Nielsen
Privatskolens elever ved Gotfred Larsen
Søndag den 24. april
konfirmation af
Østre skoles elever ved Ulla Skou
Kr. himmelfartsdag den 5. maj
konfirmation af
Åvangsskolens elever ved Peter Hauge Madsen
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•	Billeder af tørt rødt afrikansk jord, af lave træer
uden blade
•	Billeder af små fattige huse, lavet af den lokale ler
og med elefantgræs på taget.
•	Billeder af hårdt arbejdende kvinder, der arbejder
med de mindste børn på ryggen.
•	Billeder af hekse og åndemaneri – dyrkning af forfædrene
Nogle af disse billeder holdt stik i virkeligheden, andre blev gjort til skamme eller nuanceret.
To af de projekter jeg var ude og se på var i Lusaka hovedstaden i Zambia Disse projekter var drevet
af UZA (United Church of Zambia)
Det ene var Skoleprojekt for de mindste børn (410 årige) som gik i skole. Her manglede de mest basale ting såsom borde, stole og bøger etc.
Det andet projekt hed Caregiveres. Caregiveres
var medlemmer fra kirken, der tog sig af familier
i slummen. Sørger for at børnene kommer i skole,
penge til mad, at familien(forældrene og børn) gik til
lægen på klinikken for HIV etc.
Hver caregiveres har 4-6 familier de tog sig af.
Jeg var ude og besøge nogle af disse familier. Det
jeg så var hjerteskærende fattigdom. Mennesker der
ingen ting havde. Der boede i små blikskure med
store huller i taget!
Det er disse to projekter vi samler ind til i år.
Henriette Ry Nielsen

Spaghettigudstjenester

Spaghettigudstjenester er korte børnegudstjenester i
Skt. Nicolai Kirke onsdag aften kl.17.00 med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs i Præstegaardsladen. Ved gudstjenesten er der bl.a. bibelfortælling, fællessang og dans, og sang ved kirkens
spire- og børnekor. Maden er gratis for børn, mens
voksne betaler 20 kr. Vi er færdige ca. kl. 18.45. Foregår: Den 26. marts – den 23. april og den 14. maj.
Yderligere oplysninger kan hentes hos præsterne og
hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen

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
skal kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis at være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder tirsdag den 25. marts 2014.
Vi mødes hver tirsdag til og med den 10. juni. Næste
hold begynder 2. sept. 2014.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – så vidt muligt inden den 12. marts. Tlf.
5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

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

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til ca. 4 år
sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
•	
Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter,
danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
Bibelen. Vi hører musik.
•	Der er småbørnssang en tirsdag hver måned –
som regel den 2. tirsdag. De kommende måneder
er der småbørnssang den 11. marts, 1. april (bemærk 1. tirsdag), 13. maj og 10. juni.
•	Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
•	Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne.
•	Det er gratis at være med.
•	Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
•	Tilmelding senest dagen før til sognemedhjælper
Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk .

Gudstjeneste for babyer.

Allerede da jeg ventede mit barn, sang jeg for hende:
Jeg sang popsange, salmer, viser og børnesange. Alt
hvad jeg lige kunne komme i tanke om.
Min datters tidligste lydtapet har været en blanding af Brorson og Seebach.
Efter fødslen fortsatte vi med at synge. Det var
rart og hyggeligt, og det mærkedes at hun syntes om
det.
Efterfølgende er der kommet babysalmesang til.
De små børn hører salmer, rim og remser, de lærer at
lytte, at koordinere bevægelser og at samarbejde. De
får også kirkens sangskat ind med modermælken.
Skt. Nicolai Kirke holder gudstjeneste for babyer
- med forældre, søskende og bedsteforældre. (Andre
interesserede er også velkomne).
Ved gudstjenesten synger vi de salmer og sange
som de små har hørt til babysalmesang, vi danser, ser
på sæbebobler og plasker med vandet i døbefonten.
Det er gudstjeneste for de mindste små.
Guds rige er deres!
Næste babygudstjeneste lørdag 22. marts kl. 11.00
Ulla Skou.

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
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Hvad er Børnekirken?

Børnekirken er et tilbud til børn i alderen op til ca.
10 – 11 år. Der er børnekirke i forbindelse med alle
gudstjenester kl.10.30 om søndagen, hele året, undtagen i skolernes sommerferie. Mens præsten prædiker, er børnene sammen i et andet lokale i kirken.
Her får børnene fortalt historier fra Bibelen, kan
tegne, få lidt at drikke og spise. Forældre eller ældre
søskende er velkommen til at gå med børnene i børnekirke, hvis børnene har brug for det. Vi håber med
børnekirken at kunne gøre det rart for børnefamilier
at komme til gudstjeneste. Velkommen i børnekirken!

Pilgrimsvandring

Rønne- og Ibsker sogne 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.

Skt. Nicolai - Nyt
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• 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.
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 12. april på Hammeren – Vi mødes
kl.13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien. Tema
for vandringen vil være påske. Tilmelding senest
den 10. april kl.12.00. Ruten, vi vandrer, er ikke egnet for gangbesværede.
Lørdag den 26. april i Almindingen – Vi mødes

kl.13.00 på parkeringspladsen ved Ekkodalshuset.
Tema for vandringen vil være tiden mellem påske
og pinse. Tilmelding senest den 24. april kl.12.00. Vi
vil vandre ad gode stier, men man skal være i stand
til at gå 5-6 km.
Tilmelding kan ske til:
Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf. 5695
0085, mail: karenbodil@sctnico.dk
Vibeke Tornberg Hansen, tlf. 5649 7313, mail: vibeke.schow@hotmail.com

Påskevandring

Fra den 7. – 11. 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. 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!

Kirkens Dagligstue

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.
27. februar: 	
Spisning kl.13. Vi får besøg af Peter
Hauge Madsen.
6. marts: Fastelavnsløjer ved Aase Svendsen.
13. marts: Vi spiller spil.
20. marts: 	Gæster: Jakob Houler fortæller. Aase
Houler m.fl. synger og spiller.
27. marts: 	Spisning kl.13. Vi får besøg af Gotfred
Larsen.
3. april: Stolegymnastik v. Erna Hansen.
10. april: Påskens salmer.
17. april: 	Skærtorsdag – Kirkens Dagligstue er
lukket.
24. april: Vi får besøg af Ulla Skou.
1. maj: Det husker jeg om 1. maj…

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.
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os ud af vor skyld? Hos vore medmennesker og hos
Gud? Kan vi fortjene tilgivelsen? Eller får vi den
kun af nåde?
Disse store og vægtige spørgsmål vil Niels Engelbrecht beskæftige sig med den aften.
Alle interesserede er velkomne. Deltagelse og
kaffebord koster 20,- kr.

8. maj: 	Gunver Juul Hansen fortæller om ungarerne, der kom til Arnager.
15. maj: 	Vi får besøg af Samlingsstedet fra Allinge.
22. maj: Forårstur
29. maj: 	Kristi Himmelfartsdag – Kirkens Dagligstue er lukket.
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Sogneaften

Der indbydes til sogneaften i Præstegaardsladen
torsdag
den 20. marts kl.
19.30.
Denne aften får vi
besøg af den katolske
præst, Niels Engelbrecht, som er præst
ved Skt. Ansgars
Kirke i København,
og som regelmæssigt
betjener den katolske
menighed på Bornholm.
Under temaet for sogneaftnerne i år: Synd og
skyld, tilgivelse og forsoning vil Niels Engelbrecht
se på problematikken ud fra et katolsk synspunkt,
hvor et af kirkens syv sakramenter er skriftemålet,
som også kaldes bodens eller forsoningens sakramente.
Hvad betyder soning og forsoning? Kan vi betale
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Handygruppen

Vi er en gruppe mænd, som kan bruge hænderne
på en praktisk måde. Vi er det, man kalder ”handymen”. Du er en person, hvor det at bruge hænderne
eller at stå på en stige kan være et problem. Du er
pensionist og/eller handicappet.
Vi reparerer små ting i hjemmet. Små ting, som
trænger til at blive sat på plads, hængt op, smurt
el. lign., og som kan ordnes indenfor cirka 1 time.
Er reparationen for omfattende, hjælper vi med at
kontakte en håndværker.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke haveservice eller snerydning.
Hjælpen er gratis – du betaler kun for eventuelle
materialer.
Du kan kontakte Ole Hansen mandag til fredag.
Tlf. 5695 2185.

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…..

….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
den samme dåb: du
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i Sognetilhører herefter den
gården RønneAfNord,
ÅvejCarlsson
2.
korsfæstede Herre Kristus.
Anders
I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver
Man siger, at det nyfødte barn ingenting
Dåben går mindst et par tusinforskellige sjove aktiviteter.
de år tilbage. Jesus blev døbt af kan - men det kan én ting: det kan være
Har du lyst til at være med, kan du bare komme
Johannes
Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi. elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
en mandag eller kontakte sognemedhjælper KarenJohannes
døbte Tlf.:5695
kun voksne.
De kom
ned til er omgivet af kærlighed og arme, der vil
bodil Madsen.
0085 Mail:
karenbodil@sctham
ved
floden,
og
han
tog
dem
med
ud i bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
nico.dk

Dåb betyder at neddyppe

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
efterTeenklub
dåben. Det var
Rønne
altså en bodsdåb. Og dåben
Teenklub
er for dig,
i 6.-10.kl.
blev
et billede:
det der
vargår
som
Teenklubben
foregår
som
regel onsdag aften
om dén, der skulle døbes,
kl.19.00 til 21.00.
druknede - og så kom der et helt
gang imellem er der teen-træf, hvor vi mødes
nyt En
menneske
op af floden. Den
med teenagere andre steder fra øen. Det kan være en
gamle,
der
gik
ud
i floden, var død anden aften end onsdag. Derudover tager vi på lejr
og
dén,
der
kom
op
af floden,
et par gange om året.
var som født på ny. De kristne overtog så dåben som en
indvielse. Men der skete dét,
at man begyndte at døbe små
børn. Og det gav en helt anden mening. For
af børnene kan man jo ikke forlange et løfte
om, at de vil leve anderledes, end de før har
levet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
sådan kun ét: patte mælk og så ellers lade sig
omkranse af forældres og andres kærlighed
og omsorg.
Men ved at døbe børnene understreger
man, at det ikke er et spørgsmål om menneskets holdning, meninger eller vilje - men at
det tilsagn, der gives ved dåben, er det afgørende: at den almægtige Gud har antaget dig
til sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
opfylde nogen betingelser.
Så når et lille barn holdes over dåben, spørges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? hvad ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med

er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
det udvikler sig og kan handle og forstå sådan er dåben altså et udtryk for den kærlighed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen er allerede i
begyndelsen, er det blevet
Teenklubbensagt.
mødes
skiftevis
For
dødenpå
erZahrtmannsvej
givet som et
42 (Indre Missions
Hus)
og
i
lokalerne
i Sognegårlivsvilkår, før livet folder
sig
den Rønne Nord
på
Åvej
2.
ud. Vi lever på tilintetgørelsens
vilkår. Men netop i dåben siges
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig til:
der noget om en anden slutning, der
• Christian Westh Hansen,
allerede er i begyndelsen. Ligesom
christianwh@gmail.com , tlf. 3027 3899
kærlighedens lys var det første ved
• Sognemedhjælper Karenbodil Madsen,
skabelsen, sådan er kærlighekarenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085
dens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
arvesynden ud.
Både Grundtvig og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
behandler de barnedåben. Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn - og efter dét taler om barnedåben.
Der er en indre spænding i den danske,
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
søger at fastholde spændingen, der har at
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
kræver det også af os. Der må derfor også
snakkes om skyld og ikke kun om "det lillebitte barn", som får det hele foræret. At blive
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
under Guds fordring. I et liv af kærlighed og til kærlighed.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Skt. Nicolai kantori
Af organist Kevin Duggan

Kantoriet havde en fantastisk tur til Bath og
Steeple Ashton i England i efteråret 2013.
Vi opførte Duruflés smukke Requiem sammen med vores engelske sangvenner, både til
en højmesse og koncert. Vi var heldige at få den
dygtige organist Hugh Potton til at akkompagnere os med kort varsel.
I tillæg til de sædvanlige søndagstjenester
skal kantoriet deltage i JS Bachs ”Johannespassion” og en korweekend i slutningen af august.

Vi har altid brug for nye sangere! Gerne, hvis
du er på gymnasiastalder, men andre aldersgrupper er også velkomne – især mænd! Vi er
en venlig gruppe, som synger et meget varieret
og spændende repertoire! Hvis du skulle være
interesseret i at synge med os, da kontakt mig
gerne for at arrangere en samtale.
Brug enten min mail: organist.sctnico@
gmail.com eller telefon: 56 95 34 95.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
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MATINÉ KONCERTER

Alle koncerter starter kl.16. Kollekt ved udgangen
Lørdag den 22. februar

Lucy Azizian, violin

Lørdag den 8. marts

Galya Kolarova, klaver

Lørdag den 22. marts

Poul Lykke Nielsen og Skt. Nicolai Ungdomskor

Lørdag den 5. april

Stephen Marquiss, klaver

Bornholmske musikamatørers kors forårskoncert

Andrew Lloyd Webber:

Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat
Torsdag den 1. maj kl.19.30
Kom og hør denne sjove musikalske genfortælling af Joseph-historien.
Musikken er af den engelske musical-kom-

ponist Andrew Lloyd Webber og teksten af Tim
Rice. Koret giver en koncertopførelse med klaver- og trommeledsagelse.

J.S. Bach: Johannespassion
Langfredag den 18. april kl.16.00
Forårets store musikalske projekt er en opførelse af en af de største korværker nogensinde
– Bachs dramatiske og bevægende genfortælling af Jesu lidelseshistorie. Værket er for kor,
solister og barokorkester og indeholder recitativer (fortællinger), arier og komplekse korsatser
samt koraler, som ville være kendt af kirkegængere på Bachs tid. Skt. Nicolai Kantori medvir-

ker samt professionelle solister, og orkesteret
kommer fra London og hedder Dei Gratia. Det
spiller på originale instrumenter, og en af dets
medlemmer er bornholmskfødt, Anne-Marie
Christensen. Værket blev oprindelig opført på
en langfredag, derfor foregår koncerten i Rønne på denne meget betydningsfulde dag.
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Våren ...ler i lærkesang...
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Ikke nemt her midt om vinteren at skulle skrive
for de næste tre måneder! Jeg vover pelsen og
skriver om våren, som vel rigtig mange nu længes efter!
Våren er blevet personificeret af mange.
Grundtvig talte vist om ”den smilende vår”, og
gamle Rasmus Nielsen efter ham skrev en lille
forårssang (Våren er i luften), hvor våren ”vifter mildt”, ”ler i lærkesang” og såmænd også
”lytter til livets spil”. Personificeringen mere
end antyder, at disse træk har han fra mennesker. Måske ikke mindst fra unge? Året er jo
ungt i februar, marts og april. Det er i alle fald
min oplevelse af både kirkens Spirekor og Ungdomskor: Der smiles, les og lyttes! Dejligt livsbekræftende! Tak til dem og jer korforældre!
Til foråret og første halvår i det hele taget
knytter sig nogle opgaver. Der er de månedlige spaghettigudstjenester, som primært Spirekoret tager sig af. Der er en forårsmatiné,
som Ungdomskoret medvirker i; men allerede
nu er forberedelserne til årets salmesangsprojekt i gang. Der skal fremstilles en øve-cd, som
Ungdomskoret sammen med kantoriet til sin
tid står for; men salmerne skal øves forinden.
Ligesom Spirekoret i efteråret stod til rådighed
for Sjællands Kirkemusikskole, der uddanner

børnekorledere, gør Ungdomskoret det her i
årets første måneder.
Korene arbejder hele tiden med at udvide repertoiret, men også med hørelære og stemmedannelse. Stemmen er et vidunderligt instrument, som er en kilde til stor glæde, når man
behersker det. Det gælder både stemmestyrke
og klangfarve. Endelig er det en berigelse at
synge i fællesskab og sammen skabe et godt
resultat.
Begge kor vil meget gerne have flere medlemmer! Årets første måneder er et godt tidspunkt at melde sig ind på. Året byder nemlig
også på festlige begivenheder for begge kor!
Dem er man så godt rustet til!
Ved tilmelding til Spirekor: Ingen stemmeprøve. Til Ungdomskoret: Stemmeprøve. Vigtigt er det at have lyst til at synge, men også villighed til at prioritere korarbejdet! Det er gratis
at være med; men efter tilmelding forventes
det, at man møder op til prøver og opgaver.
Kontakt korlederen for nærmere oplysninger
eller se kirkens hjemmeside (under Børn og
Unge). Ungdomskoret kan også findes på Facebook.
Kom og vær med til - sammen med våren at le, lytte og synge i lærkesang!

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver fredag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
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.
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Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel

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:
Niels Chresten Andersen
Tlf. 5695 8205.
Yderligere oplysninger:
www.lm-roenne.dk

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Børne- og ungdomsarbejde:
Junior- og børneklub
tirsdage kl. 16.45
Teenklub tirsdage kl. 19.00
Legestue: Onsdage kl. 9.30:

Kvindemøde kl. 19.00
dei hver
samles
Første Tirsdag
måned her.

Nogle gange
og
andre gange
MARTS
hver for sig.
HUSMODERKLUBBEN
EVANGELISK LUTHERSK
08. 14.30 Seniormøde
gange
Onsdag denNogle
26. februar
kl. 14.30i
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”Livet som fisker
i Tejn til
1930 un–
Tværstræde 3, Rønne
Søndag den 2. kl. 10.00
Sang v. Gunver Svendsen
1970”
Formand: P. O. Kjøller
Fastelavnsfest
11. 19.30 Møderække
dervisningen
Film v/Erik Grønvang Nielsen
Tlf. 56 96 33 31
Tirsdag den 4. kl. 17.00
Brian Madsen
om hvem Je12. 19.30 Brian Madsen - Paletten Fællesmøde med Peter Krak, med
Onsdag densus
26. marts
14.30
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fællesspisning og lovsang
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er,kl.andre
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bæk
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APRIL
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og
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tiltag er MatTirsdag, den 25. kl. 19.30
Møde med Lasse Holmgaard
v. Jørgen Bloch del af sognearne.
Nu
er
det
børneklubben
thæusaftner.
Vi
begynder
Onsdag den 28.
maj kl. 14.30 kl.
Undervisning v/Finn Aasebø
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hop-denikke
er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiSeniortræf med Leo Poulsen
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TELEFONKÆDER
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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
23. februar (Seksagesima søndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
MARTS

30. marts (Midfaste søndag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Gotfred Larsen
APRIL
6. april (Mariæ bebudelsesdag)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

2. marts (Fastelavn søndag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)

13.april (Palmesøndag)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

9. marts (1. søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

17. april (Skærtorsdag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
19.30: Gotfred Larsen

16. marts (2. søndag i fasten)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
22. marts
11.00:	Babygudstjeneste v. Ulla
Skou (Afslutning på
babysalmesang)

18. april (Langfredag)
10.30: Peter Hauge Madsen
20. april (Påskedag)
9.00: Ulla Skou
10.30: Gotfred Larsen
21. april (2. påskedag)
10.30: Peter Hauge Madsen

23. marts (3. søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
26. marts
17.00: Spaghettigudstjeneste

23. april
17.00: Spaghettigudstjeneste
27. april (1. s. e. påske)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen

MAJ
4. maj: (2. s. e. påske)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)
11. maj (3. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
11.00: Konfirmation,
		 Jens Kaltoft
14. maj
17.00: Spaghettigudstjeneste
16. maj (Bededag)
10.00: Konfirmation,
		 Henriette Ry Nielsen
12.00: Konfirmation,
		 Gotfred Larsen
18. maj (4. s. e. påske)
9.00: Konfirmation,
		 Ulla Skou
11.00: Konfirmation,
		 Ulla Skou
24. maj
11.00: Babygudstjeneste
		v. Ulla Skou (Afslutning
på babysalmesang)
25. maj (5. s. e. påske)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
29. maj (Kristi himmelfartsdag)
10.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
12.00: Konfirmation,
		 Peter Hauge Madsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 21. Deadline: fredag den 25. 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

20. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Lør

22. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Man

24. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Man

24. feb

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Ægteskab

Ons

26. feb

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Man

3. mar

18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso: Apocalypse Now

Lør

8. mar

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Søn

9. mar

10.00

Præstegaardsladen

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Tir

11. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

20. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften:”Synd og Skyld” v/Niels Engelbrecht

Lør

22. mar 11.00

Skt. Nicolai Kirke

Babygudstjeneste

Lør

22. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Man

24. mar 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Død og begravelse

Tir

25. mar		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Ons

26. mar 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tir

1. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Lør

5. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Matinékoncert

Man

7. apr		

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandringerne begynder

Lør

12. apr

13.00

Sandvig

Pilgrimsvandring

Fre

18. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

J.S.Bach: Johannespassion

Ons

23. apr

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Lør

26. apr

13.00

Ekkodalshuset

Pilgrimsvandring

Tor

1. maj

19.30

Skt. Nicolai Kirke

BMK forårskoncert

Tir

13. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

14. maj

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Slottet:
Kl. 11.00 følgende onsdage: 12. marts, 9. april og 14. maj
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 4. marts, 1. april og 6. maj
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Boganmeldelse
På studiekredsens vegne: Ulla Skou
I efteråret var vi en gruppe, der sammen læste
Bjarne Reuters gendigtning af Bibelen. ”Bogen”, hedder den ganske enkelt. (Udgivet 2012
på Det Danske Bibelselskab).
Forinden havde vi læst anmeldelser af ”Bogen”. Mange anmeldere var begejstrede over
det sproglige vovemod og den respektfulde
behandling af Bibelens skrifter.
En enkelt anmelder hæfter sig dog ved,
at Bjarne Reuter så at sige kommer til at
gøre Bibelen til et skønmaleri, ved at gå
lidt let hen over de mere brutale og blodige kapitler.
I gruppen var der enighed om at ”Bogen” er særlig god til at minde os om Bibelens fortællinger, vi glæder os over et
smukt, nutidigt og nuanceret sprog, som
det er en fornøjelse at læse. Bogen kan
virke som løftestang for at man selv får
lyst til at læse Bibelen i den originale
udgave.
Unge kan gå lige til ”Bogen”, hvilket
vi ser som et særligt gode. Dog mener
vi ikke, at ”Bogen” kan stå alene, som
bibeltekst.
Blandt manglerne hæfter vi os ved,
at det måske går lidt rigeligt over stok
og sten. Man savner flere af de gode
kernefortællinger. Lidelseshistorien
måtte gerne have været beskrevet
mere nuanceret end tilfældet er. Reuters humor, kan kamme over og ende
i noget, der nærmer sig det pjattede.
Bibelens klassiske højtidelighed, bliver mindre udtalt i en frisk genfortælling som Reuter præsenterer.
Dog er der kapitelhenvisninger

Forsidebilledet

til både Gammel – og Ny Testamente, hvorfor
man let kan efterkontrollere teksten og let finder det, man måtte mangle.
Sammenfattende mener vi, at ”Bogen” er et
fint supplement til Bibelen. Alle vil uden særlige forudsætninger kunne læse ”Bogen”. Den
er god som gave til konfirmanden. Og den er
god at læse derhjemme i sofaen … med benene
oppe på bordet!
Vi anbefaler ”Bogen” på det varmeste.

Kirken fortæller historie: Det var igennem dette glasmaleri lyset fra sidste
nummer skinnede igennem. Læs også artiklen inde i bladet om kirkens
glasmalerier. Foto: Holger Pii

