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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3811 1618
johnny.winther.holbech@brk.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

Kender læserne

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
kirketjener@sctnico.dk
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495
Ilona Lobmayer, 5695 3495 fra 1. april

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

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

dette billede,

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

dem.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke

facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor

PERSONNYT I RØNNE SOGN
Duggan har efter ønske fået bevilget 1 års ormed
Nye organisterGrundlovsmødeKevin
lov fra den 1. april 2015 for at tiltræde en stilling som

biskop Norman domorganist
Svendsen
i Dunblane, Skotland. Kevin har fungeret som en højt skattet organist ved Skt. Nikolai Kirke
i præstegårdshaven
Den 1. oktober 2014 gik Poul
Lykke Nielsen på
i 11 år, som menigheden og mange andre har sat stor
Af Johnny Winther Holbech, menighedsrådsformand.
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Som vikar for Kevin Duggan i orlovsperioden er ansen, København, har være med.
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vejr,
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ind i som musiklærer, kordirigent og
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organist, og har virket som sådan i Budapest. Ilona har
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
Sinikka
og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
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som organist ved Gørding Kirke i VestLarsen
begynde eftermiddajylland. Et stort
velkommen til Ilona til arbejdet ved
gen med en kort gudsSkt. Nicolai Kirke.
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fra sidste års møde
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mandagen, første gang
den 5. september klokken 19.00 til 21.30 og
for eftermiddagsholdets vedkommende om
fredagen første gang d.
9. september fra klokken 14.15 til 16.45.
Men holdene er elastiske, d.v.s. selvom man
eksempelvis har meldt
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
mandag aften, ja så kan
man møde op om fredagen og vice versa, da
“holdene” følges ad
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at deltage, så meld dig til
undertegnede:
Anne-Lise Fuglheim
sygehus- og sognepræst, Tlf. 5691 3732

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Poul Høms billeder
i Skt. Nicolai Kirke
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ge,
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hans hustru,
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Lau,
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maven,
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tanker defremtræder,
gjorde måde,
ikke noget. Det var
sig før og efter.
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
en særlig dag.
dåben af Mathias?
- Det var en god ople- - Og bagefter?
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
deligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
stemmende,
og Det er jeg glad for.
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vigvar godt, at vi var tigt for dig?
mange sammen om at - Jo, for så er det som
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
alene i kirken. Det - Hos Gud?
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
den her måde blev det forklarer, at de har talt
meget mere festligt og en del om det, og at
højtideligt for os alle. hun har forklaret det
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for Mathias som en
slags kontrakt, man
har sluttet. For sådan
kan man vel også godt
opfatte dåbspagten?
- Ja, det er et godt billede. Men hvorfor blev
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
ikke var døbt. Det
viser vel, at han tidligt
har spekuleret en del
på det.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
- Har du hørt noget
om kristendom i hjemmet?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
mor. Men også morfar
har betydet meget for
mig. Jeg har altid
kunne mærke, at troen
betød meget for ham.
- Var det svært for dig,
Mathias, at sige ja til
trosbekendelsen? –
Eller var det godt at få
lov til?
- Det var fint at få lov
til. Der er ligesom en
stor tryghed i det, for
så er det som om, man
tror lidt mere på Gud.
- Har konfirmandundervisningen hjulpet
dig på vej?
- Ja, det er spændende
at høre de historier, og
jeg har jo fået meget
mere at vide om livet
og om kristendom og
hvad trosbekendelsen
betyder.
Og Damaris tilføjer:
For os betyder handlinger meget, mere det,
end de store og fine
ord. Og det er vigtigt,
at være ægte i sin
adfærd.

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?
Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
Høms glasmosaikker i Struer Kirkes kor, som
påi Skatecentret lige inden efterårsferien.
besøg
skal også henne i december ud at Påses
billederne her.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
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Du skal
væreGuds
mellem
mor
til Jesus,
søn. 9 og 15 år, kunne læse
Billedet på søndre korsarms endevæg forestiller Jesu
opvækkelse af Lazarus. Det er holdt i en kølig blålig
nuance, som er karakteristisk for Paul Høm. Det er
Jesus, der fylder billedet. Man ser næsten ikke Lazarus,
op fra graven. Man ser kun hans hånd,
DEsom
NIstår
LÆSNINGER
som rækkes op fra graven, og som Jesus griber for at
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
føre ham ud.
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Men for begge billeders vedkommende gælder det,
af de
læsninger,
Christmas
Carols,
fællessalmer
og orgelmusik, og
at
er uddrag
af et større
kompleks,
hvor det er
finder stedatsøndag
den 17.
december
kl.i19.30.
interessant
se helheden,
som
de fremstår
Struer
Kirke.

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEMATINÉER

Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sådan ud:
Mandag den 18. december:
Tirsdag den 19. december:
Onsdag den 20. december:
Torsdag den 21. december:
Fredag den 22. december:
Lørdag den 23. december:

2007

Kevin Duggan, orgel
Kirkens børnekor
Kevin Duggan, klaver og orgel
Poul Lykke Nielsen
og Kevin Duggan, orgel
Bornholmske Musikamatørers Kor
Kevin Duggan, orgel

Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
for en spændende sommerkoncertprogram, og forhåbentligt endnu en orgelfestival!
Kevin Duggan

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT
Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
Entre.
Overskud går til bl.a.
Juleaften i Sagahuset.

Julekoncert
i Sct. Nicolai Kirke
onsdag den 13. december
kl. 19.30
med Kurt Ravn,
sopran Signe Asmussen,
Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver og orgel,
Birgitte Lindum på obo og
Mikael Frank Møller på
trompet.
Entré.
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Nye tider!
Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velAf sognepræst Ulla Skou
komne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
af dem som selv er blevet døbt
er med glæde at vi nu kan præseneller har fået et barn døbt i Sct.
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
Nicolai kirke, har tænkt i den forSiden skolereformen
blev indført, har konfirmanderkirkes
kvartalsblad.
neVi
fået
undervisning
eftermiddagen.
håber
det vilom
blive
modtaget godt og bindelse.
De unge
skal have
flere timer
skolen,nummer
derfor har det
brugt
flittigt.
Temaet
for i dette
er
Børn vokser og med dem også antallet af
ikke været
muligt, at derfor
undervise
om
”dåb”,
og handler
på konfirmander
en måde også
tilbud.
I kirken er der også mange tilbud til
morgenen,
som
det tidligere har
været brugt. i kirom
at være
velkommen.
Velkommen
børnene,
f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
Mange præster er kede af at undvære morgentimerken.
Dåben er indgangen til kirken, til det i sommerferien tilbyder de kirkelige forne. For morgenstund har guld i mund, og om morgekristne
fællesskab. Derfor stod i gammel
nen er vi friske og klar til dagens begyndelse. Ener- eninger mange forskellige lejroplevelser.
tid
døbefonten
ved
indgangsdøren
kir- Læs mere om det i bladet
giniveauet daler, hos
store,
som små, når vi til
kommer
ken.
Hvert
år
byder
vi
i
Sct.
Nicolai
kirke
hen på dagen.
Ikke alle steder i verden har børn og
velkommen
ca.100 børn, er
unge
og motiverevoksne unge det lige godt. Derfor er det også værd
Det kan ske, attil
konfirmanderne
mindre
der
sig sig
døbe.
Johannes
Johansen
de forlader
at fordybe
i Brorsons
salmer, når
de møder at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionstil præst,
sådan
hensalme
ad kl. 15.00
om eftermiddagen.
skrev
i 2001
i en
således:
projekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
Ja! det kan
at enkelte
unge
vælger
konfirmatio”Viske,
kommer
til din
kirke,
Gud,
HIV-smittede børn i Tanzania.
nen fra,og
fordi
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besværligt, at få timerne
finder
dørenfor
åben,
hos præsten
til atbliver
gå op aldrig
med håndboldtræning
og
Velkommen i kirken.
det navn
slettet ud
avisruter.
Velkommen til at modtage og velkomvi fik hos dig i dåben.”
Men hvordan går det så nu? Vi præster ved Skt. Ni- men til at give.
DEN DANSKE SALMEBOG 478
colai kirke, har i et år, undervist konfirmander om
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.
Peter Hauge Madsen
eftermiddagen. Vi har suppleret med enkelte temalørdage, og for nogles vedkommende: Weekendlejre
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og tors- Sognemedhjælper Sara Mossin,
og aftenundervisning.
Sct. Nicolai-Nyt
dagom
kl.jul.
17-18.
5695fordi
0085,
saram@mail.dk
Temalørdagene
handlet
om bøn og
Week- nogle konfirmander,
det
kan opleves som mere
udgives
4. gangehar
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5695 4095. Organistassistent
Monica Vestervig.

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
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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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gratis for børn. Vi slutter ca. kl. 18.30. Tilmelding er
ikke nødvendigt, men må gerne ske til Karenbodil@
sctnico.dk, tlf. 5695 0085

Sogneaften

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 10. marts, 14.
april, 12. maj og 9. 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 kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085,
mail: karenbodil@sctnico.dk .

Spaghettigudstjenester

Den 11. marts, den 15. april og den 20. maj er der
igen spaghettigudstjeneste. Vi begynder som altid
i Skt. Nicolai kirke kl. 17.00 med en kort gudstjeneste målrettet børn i alderen 3-10 år, hvor kirkens Spirekor bl.a. medvirker. Derefter går vi hen
i Præstegaardsladen, hvor der venter os spaghetti
og kødsovs. Maden koster 20 kr. for voksne og er

Sogneaftenen, torsdag den 12.
marts kl. 19.30 i Præstegaardsladen, kommer til at handle om
emnet: Aktiv dødshjælp. Det er et
tema, som er meget oppe i tiden. Vi
kan i medierne læse om en klinik i
Schweiz, hvortil mennesker rejser
fra hele Europa for at få afsluttet livet. Vi hører om
Belgien, hvor en indsat får tilladelse til at tage sit
eget liv, skønt han ikke er syg. I samme land tales
om muligheden for at give uhelbredeligt syge børn
aktiv dødshjælp.
Debatten presser sig også på her i landet. Det er
barmhjertigt at aflive et dyr, der lider. Men hvad
med mennesker? Er aktiv dødshjælp altid en barmhjertighedsgerning for den syge og døende? Kan
det udvikle sig til en form for racehygiejne, som vi
så under nazismen? Altså en måde at slippe af med
uønskede personer på? Hvordan forholder det sig til
respekt for livet?
Der er mange spørgsmål, som der ikke er enkle svar
på, for der er mange aspekter i det komplicerede
tema.
Vi er glade for, at klinikchef ved Psykiatrisk Center,
psykiater Ellen Kappelgaard, vil komme og lægge
op til en samtale om emnet, herunder introducere
initiativet ”Omsorg indtil døden”.
Alle er velkomne. Deltagelse koster 20,- kr. pr. prs.

Studiekreds

”Nye religiøse bevægelser”.
Den 16. marts afholdes den sidste aften i en række
om kristendommen og de andre religioner. Der vil
være et mundtligt oplæg med introduktion til aftenens emne og efterfølgende debat. Det foregår i
Sognegården Rønne Nord, Åvej 2, Rønne. Vi begynder kl. 18.30 med spisning. Det koster 40 kr. Selve
undervisningen begynder kl. 19.15 og vi slutter kl.
21.00. Alle er velkomne, hvad enten man spiser med
eller ej. Tilmelding til spisning hos sognepræst Peter
Hauge Madsen.

Skt. Nicolai - Nyt
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Studiekreds

Påskevandring

Babysalmesang

Pilgrimsvandring

Kjerlighedens Gjerninger af Søren Kierkegaard.
Hvis du har nogen eller megen viden om Søren Kierkegaard, så er du meget velkommen til at være med
i vor studiekreds, hvor vi læser: Kjerlighedens Gjerninger af Søren Kierkegaard.
Vi mødes i Præstegaardsladen kl. 19 – 21 følgende
tirsdage:
17. marts.
14. april.
19. maj.
Tilmeldning skal ske hos Sognepræst Henriette Ry
Nielsen på tlf.: 2912 7274 eller mail: hern@km.dk.

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 7. april 2015. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 9. juni.
Næste hold begynder 1. sept. 2015.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Fra den 23. – 27. 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!

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.
• 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 pilgrimsvandringerne, som vi tilbyder. Vandringen er bygget op på
den måde, at vi efter en meget kort indledning går
af sted. Undervejs på turen har vi nogle stop, hvor
vi lytter til et skriftsted, synger en salme eller beder
en bøn. Vandringen tager ca. 1½ - 2 timer. Efter van-

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

Skt. Nicolai - Nyt
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dringen er der mulighed for at drikke en kop kaffe
eller te.
I foråret vil der være pilgrimsvandring:
Lørdag den 9. maj på Hammeren – Vi mødes kl.
13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien. Tilmelding senest den 7. maj kl. 12.00. Ruten, vi vandrer, er
ikke egnet for gangbesværede.
Tilmelding kan ske til:
Kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk
Vibeke Tornberg Hansen, tlf. 5649 7313, mail: vibeke.schow@hotmail.com

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag

Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl…

… er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver
forskellige aktiviteter.
Vi har det sjovt og hyggeligt sammen.
Har du lyst til at være med, kan du bare komme en
mandag eller kontakte kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen. Tlf.:5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk

Det er blevet en god tradition, at vi 2. pinsedag, den
25. maj kl. 10.30, inviterer til en fælles gudstjeneste
for hele provstiet, dvs. hele øen, i Almindingen.
Gudstjenesten holdes i Kyllingemoderen, som ligger smukt og centralt midt på øen, så gudstjenesten
kan gennemføres uanset vejrliget.
Som tidligere år vil næsten alle sogne deltage i dette
fælles arrangement ved at aflyse gudstjenesten i kirken og i stedet henvise til fællesgudstjenesten, som i
år bliver ved provst Gotfred Larsen.
Flere af provstiets præster vil medvirke ved gudstjenesten, ligesom byorkestret vil spille, og kirkekoret
fra Ibsker-Svaneke under ledelse af Jelena Heiberg
samt et børnekor med børn fra flere sogne vil synge.
Hvis det er godt vejr, vil det være en god ide, om
man tager madkurven med, så gudstjenesten, som
den plejer, kan slutte af med fælles kirkefrokost i det
grønne.
Vel mødt til alle.

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 56952185 eller
mail: ole.hans@live.dk

Forsidebilledet

Kirkens korsarme set i en
ny vinkel med tagrytteren i
baggrunden.
Foto: Holger Pii

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.

Skt. Nicolai - Nyt
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Rønne Teenklub.

Teenklub er for dig, der går i 6.-10. kl.
Vi mødes onsdag aften kl. 19.00 til 21.00. Vi snakker
om Gud, laver forskellige aktiviteter og har det sjovt
og hyggeligt sammen. En gang imellem er der teentræf, 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 henvende dig
til kirke- og kulturmedarbjeder Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Jørgen Messerschmidt
Jeg er pr. 1. december 2014 ansat som ny organistassistent i Skt. Nicolai Kirke,
Mit navn er Jørgen Messerschmidt.
Jeg er uddannet på orgel i Roskilde Kirkemusikskole, endvidere uddannet komponist fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium.
Ud over at have virket som organist i Københavnsområdet, har jeg stor erfaring både som klassisk og
rytmisk korrepetitør.
Jeg glæder mig til at give min erfaring videre, ikke
mindst i forbindelse med arbejdet med Spire og B/U
kor, og glæder mig i det hele taget til inspirerende
samarbejde med kollegaer og musikere på Bornholm.

Spirekor og
Børne og Ungdomskor

Spirekor og Børne/Ungdomskor er et tilbud for
unge.
Spirekor fra 0 op til 3 klasse. Børne/Ungdomskor,
fra 4. klasse og opefter.
I Spirekoret mødes vi hver mandag kl. 15.30-16.15.

Vi starter med koropvarmning,
og fortsætter med sange vi øver
på. I forbindelse med sange
arbejder vi med bevægelse og
fagter, så det indskærper vores
bevidsthed om tekst.
Spirekoret er bl.a et fast indslag i den månedlige
Spaghettigudstjeneste.
Ungdomskoret henvender sig til børn og unge fra 4.
klasse og opefter. Vi mødes hver tirsdag kl. 16-17.30.
I Ungdomskoret synger vi meget forskellig musik,
lige fra ældre klassisk musik til moderne tone og rytmer. Vi laver også hørelære og lærer om noder og
rytmer.
Ungdomskoret optræder bl. a til familiegudstjenesterne ca. 10 gange om året.
Ved Juletid laver vi Luciaoptog.
At synge i kor drejer sig om at bruge sin stemme i
samvær med andre.
Foruden at lære noget nyt, er der også tid til skæg
og sjov.
Kontakt Jørgen Messerschmidt
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Koncerter
Der bliver to matinékoncerter i marts måned:

LØRDAG den 7. marts kl. 16.00

BORNMHOLMSKE MUSIKAMATØRERS KOR
Min afskedskoncert med BMK indeholder et meget
festligt og varieret program, bestående af satser fra
bl.a. disse værker som koret har opført i de sidste år:
Purcell: Dido and Aeneas
Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance
Gade: Elverskud
Schwartz: Godspell
Lloyd Webber: Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat
plus meget mere...
Soloistiske indslag fra Jette Rømer, Torben Kofoed
Nielsen, Bendte Pedersen og Sven Lindahl

LØRDAG den 21. marts kl. 16.00
SKT. NICOLAI KANTORI

Min afskedskoncert med Skt. Nicolai Kantori vil bestå af værker i mange stilearter, og som viser korets
alsidighed.
Repertoiret fra middelalderen igennem fransk romantik (Fauré, Langlais, Boulanger) til Britten og
georgisk folkemusik - samt min ”Except the Lord
build the house” for SSAA og klaver.
Jeg rejser til Skotland dagen efter!
Kevin Duggan

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 16.00-17.30
i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85
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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
Formand Martin Pihl Sode
Tlf. 5695 3848
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Formand:
Knud Erik Juhl
Tlf.: 5695 5793

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331

HUSMODERKLUBBEN
de samles
her.
Møderne afholdes
i Præstegaardsladen Nogle gange
Pistolstræde 12. Rønne
sammen
og
Alle damer er
velkomne
andre gange
Vera Henriksen
Tlf. 5695 2727
hver for sig.
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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:
22. februar (1. søndag i fasten)
9.00:	Gotfred Larsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen
MARTS
	1. marts (2. søndag i fasten)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)
8. marts (3. søndag i fasten)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
11. marts
17.00: 	Spaghettigudstjeneste
15. marts (Midfaste søndag)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Ulla Skou
21. marts
11.00: 	Babygudstjeneste v. Ulla
Skou (Afslutning på
babysalmesang)
22. marts (Mariæ bebudelsesdag)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen
29. marts (Palmesøndag)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Ulla Skou
APRIL
	2. april (Skærtorsdag)
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
19.30: 	Peter Hauge Madsen
3. april (Langfredag)
10.30: 	Ulla Skou
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5. april (Påskedag)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)
6. april (2. påskedag)
10.30: 	Ulla Skou
12. april (1. s. e. påske)
9.00: 	Gotfred Larsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
15. april
17.00: 	Spaghettigudstjeneste
19. april (2. s. e. påske)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Peter Hauge Madsen
26. april (3. s. e. påske)
9.00: 	Konfirmation, Jens Kaltoft
11.00: 	Konfirmation, Jens Kaltoft
MAJ
	1. maj (Bededag)
10.00: 	Konfirmation,
Henriette Ry Nielsen
12.00: 	Konfirmation,
Gotfred Larsen

3. maj (4. s. e. påske)
10.00: 	Konfirmation, Ulla Skou
12.00: 	Konfirmation, Ulla Skou
10. maj (5. s. e. påske)
9.00: 	Ulla Skou
10.30: 	Gotfred Larsen
14. maj (Kristi himmelfartsdag)
10.00: 	Konfirmation,
Peter Hauge Madsen
12.00: 	Konfirmation,
Peter Hauge Madsen
17. maj (6. s. e. påske)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Ulla Skou
20. maj
17.00: 	Spaghettigudstjeneste
24. maj (pinsedag)
9.00: 	Peter Hauge Madsen
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
25. maj (2. pinsedag)
10.30: 	Fællesgudstjeneste i
Almindingen ved provst
Gotfred Larsen
31. maj (Trinitatis søndag)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 21. Deadline: fredag den 24. april

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Ons

4. mar

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Man
Tor

Lør

Søn
Tir

Ons
Tor

Man
Tir

Lør

Søn

Man
Tir
Tir
Tir

Ons
Lør
Tir
Tir

Ons
Søn

2. mar
5. mar
7. mar
8. mar

15.00
13.00
16.00
10.00

10. mar 16.00
11. mar 17.00
12. mar 19.30
16. mar 18.30
17. mar 19.00
21. mar 16.00
22. mar 10.30
23. mar 09.00
7. april

10.30

14. apr

19.00

9. maj

13.00

14. april 16.00
15. apr
12. maj
19. maj
20. maj
25. maj

17.00
16.00
19.00
17.00
10.30

Emne:

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag
Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, hver torsdag

Præstegaardsladen

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen

Bornholmske Musikamatørers Kor
Småbørnssang

Spaghettigudstjeneste

Sogneaften v/Ellen Kappelgaard

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Nye religiøse bevægelser
Præstegaardsladen

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”

Skt. Nicolai Kirke

Organist Kevin Duggans sidste højmesse inden orlov

Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke
Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke
Hammeren

Skt. Nicolai Kirke

Præstegaardsladen
Skt. Nicolai Kirke
Kyllingemoderen

Kevin Duggans afskedskoncert
Påskevandringerne begynder

Babysalmesang, nyt hold begynder
Småbørnssang

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”
Spaghettigudstjeneste
Pilgrimsvandring
Småbørnssang

Studiekreds, ”Kjerlighedens Gjerninger”
Spaghettigudstjeneste

Fællesgudstjeneste v/provst Gotfred Larsen

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage 3. marts, 14. april og 5. maj.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.
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Eftertanker
Af organist Kevin Duggan
En mørk nat sad jeg på Poul Anker mens bølgerne smadrede på
vinduerne. Lige pludselig så jeg
et lys i det fjerne, som viste sig
at være et kirketårn... Det var
min første oplevelse af Bornholm.
Dengang vidste jeg ikke, at jeg
ville komme til at bo her. Jeg
gav koncerter i Rønne og Østerlars, og husker en cykeltur i Almindingen, hvor anemonerne
dækkede jorden. Jeg troede, at
min kollega Flemming Drejsig
aldrig ville flytte herfra.
Honning-syp.
Omkring syv år senere blev
Flemming ansat i Københavns
Domkirke og jeg søgte stillingen. Jeg glemmer aldrig jobsamtalen, hvor stillingen blev
tilbudt mig på hotelværelset af
Erna Hansen og Anette Kaas –
og en flaske honning-syp!
Hvis jeg skal være helt ærlig, så
var det lidt hårdt i starten. Jeg
boede ude på kasernen og savnede min familie og det store
kirkekor i England. Men over
årene har jeg følte mig mere og
mere integreret i det bornholmske miljø, i en turbulent tid i
mit liv. Jeg er taknemmelig for
rigtig mange ting, og for alle de
venskaber, jeg har stiftet.
Jeg boede hos Anders Carlsson i
præstegården i Rønne Syd i fire
år, og vi blev gode venner. Siden da har jeg været heldig ved
at bo i naturskønne omgivelser.
Arbejdsglæde.
Over de sidste ti år har jeg haft
mange gode oplevelser i forbindelse med Skt. Nicolai kirke, og
det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med menighedsrådet, præsterne og kirkens personale. Jeg synes, det er
en meget aktiv kirke med meget
at tilbyde folk med forskellige

udgangspunkter til deres kristne tro. Atmosfæren har generelt
været rigtig god, og jeg synes
at folk respekterer hinanden
her. En kæmpe støtte har været
Anette Kaas, som har vist stor
gæstfrihed helt fra starten og
altid bakket kirkens musikliv
op. Jeg har været heldig at have
et rigtigt godt samarbejde med
min tidligere organist-kollega
Poul Lykke Nielsen over årene,
og jeg er glad for, at der nu er
ansat en god afløser i Jørgen
Messerschmidt. Det har også
været en fornøjelse at arbejde
sammen med kirkens dygtige
kirkesanger Gitte Kofod, som
giver salmesangen vinger i
mange sammenhænge. Men det
har været en glæde at arbejde
med alle kirkens ansatte, ikke
kun musikerne!
Koncerter.
Over årene har jeg arbejdet
med kirkens kantori. Besætningen har været forskellig men
hensigten den samme – at lede
menighedens sang ved højmesserne og at give åndelig inspiration igennem motetter. Vi har
lavet mange koncerter, som jeg
aldrig vil glemme. Iblandt dem
er opførelsen af min mindekantate ”Kontakion for Bornholm”,
skrevet i 2006 i anledning 60-års
jubilæet for Bornholms befrielse, og inspirerende fortolkninger af Duruflés ”Requiem”,
Martins ”Messe for dobbelt
kor”, Brittens Missa Brevis og
J.S. Bachs mesterlige ”Johannespassion”.
Det har været en fryd, at få lov
til at arrangere så mange koncerter i kirken. De fleste af dem
har også fungeret som en slags
musikgudstjeneste, og bragt
folk i kirken som ikke altid
kommer til almindelige guds-

tjenester. For mig har koncerter
med lokale musikere været lige
så vigtige, som dem med anerkendte internationale musikere.
Kirken er så heldig, at have
både et meget godt, alsidigt
orgel og et smukt Bösendorferflygel!
Over årene har jeg også arbejdet sammen med mange musikere på øen. F.eks. har jeg haft
stor glæde af at akkompagnere
sanglærken Ursula Bambuch
i flere sammenhænge, bl.a. i
en svømmehals-koncert! En
af mine største oplevelser har
været at dirigere Bornholmske
Musikamatørers Kor i over 10
år. Vi har lavet alt muligt, fra
opera til ny musik, musicals,
kantater og rock musik. Jeg vil
savne disse søde, venlige, energiske mennesker, og mange andre. Desværre er der ikke plads
til at nævne dem alle her.
Jeg er taknemmelig for at have
fået lov til, at lave andre musikalske opgaver i udlandet.
Selvom jeg glæder mig til mit
nyt arbejde i Dunblane Cathedral i Skotland med et stort kirkekor og smukke omgivelser,
må jeg erkende, at Bornholm er
blevet en del af mig.
Farvel og på gensyn!

