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Ansvarhavende redaktør:
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Jørgen Messerschmidt, vil
5695ældre
3495, 3051
3495
Rønusr@km.dk
sarramagna@gmail.com
Kirkens kontor:
ne-boere
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Korsanger: Gitte Kofod,
Kirkepladsen 20, 5695 3695.
Henriette Ry Nielsen, Slagtergade 15,
privat 5691 3839. de og omtale
roenne.sogn@km.dk
2912 7274
Åbent man., tirs., tors. og fre. kl. 9-13,
det som Hotel
Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
hern@km.dk
torsdag desuden kl. 16-18,
Rønne.
5695 3895, kasserer@sctnico.dk
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onsdag er kontoret lukket.
Præster:
Johannes Gregers Jensen
Søborgstræde 11,
5695 3195, mob.: 4015 3436,
joje@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Peter Hauge Madsen, Åvej 2,
5695 8395, mob.: 2941 8395
phma@km.dk
Træffes bedst man. og ons. kl. 8.30-9.30
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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3018 1902
jowiho16@outlook.dk

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

Kender læserne

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
kirketjener@sctnico.dk
Organist
Ilona Lobmayer, 5695 3495, 5119 3495
organist.sctnico@gmail.com

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
Bettina har siden 2009 været regnskabsmedGrundlovsmøde arbejder
med
i kirken. Hendes arbejdsopgaver er nu
både kirke- og kirkegårdsadministration.
biskop Norman Svendsen
Hannes arbejdsopgaver i en deltidsstilling
i præstegårdshaven
er kirkegårdsadministration med særligt fo-

vi på
henkrematoriet.
i præste- Hun har samtidig deltidsSom sidste år vil vi gårkus
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somder
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gerne
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grundlovsmøde i præ- så er
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holder
stegårdshaven,
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grundlovstalen.
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30 års
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mange
år.
Larsen
hvor Bettina Pedersenbegynde
og HanneeftermiddaLandberg er
gen med en kort gudsnyansatte kontorassistenter
fra henholdsvis 1. Johnny Winther Holbech
tjeneste i kirken klokdecember 2015 og 1. januar
2016.
Menighedsrådsformand
herunder er
ken 14.00 ved biskop- Billederne
fra sidste års møde
pen.
med Ole Espersen .
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gruppe om
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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
Provsteindsættelse
rent stofmæssigt.
Søndag den 20. december blev provst Johannes
Har du lyst til at delGregers Jensen indsat som provst over Borntage, så meld dig til
holms Provsti samt sognepræst i Rønne Sogn.
undertegnede:
Indsættelsen
blev ved en stemningsfuld cereAnne-Lise
Fuglheim
moni
udført
af
sygehus- og sogne-biskop Peter Skov-Jakobsen.
blev efterfulgt af De Ni Læspræst,Indsættelsen
Tlf. 5691 3732

ninger, der i dagens anledning var blevet til De
Syv, og biskoppen mente nok, at det var første
gang, at der var blevet foretages en indsættelse
i forbindelse med en musikgudstjeneste.
Efter gudstjenesten var der en velkomstreception for provst Johannes Gregers Jensen i
Præstegaaardsladen.

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Mathias?
Sorg, prisen for kærligheden
- Ikke sådan særlig tit,

Af Gotfred
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En Af
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tenHenriette Ry Nielsen
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efterladte er ’følelsesoversvømmet’ og ikke kan
- Ja, en del gjorde jeg.
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døbes
i
stedet
situation, hvor man har lidt et stort tab. Derfor
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-

Bruger
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bøn,
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gør
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man på,
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jeg
nok.
med. Mange sørgende møder den holdning, at
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noget
¨nu må den sørgende da- seHar
og komme
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met? har man netop
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mange
mulighed for at tale med
nogle
mennesker,
især og
af
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Hvilket liv skal jeg nu have?
- Var det svært for dig,
Er det ok at føle lettelse over min ægtefælles/
Mathias, at sige ja til
mors/fars død. Idet denne var meget syg i
for
Mathias
som en trosbekendelsen? –
mange
år? Etc..
Eller var det godt at få
slags
kontrakt,
man
Mange
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har
sluttet.
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godt
bil-med resten af sine dage.
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leve
så er det som om, man
lede.
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hvorfor
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Men den sørgende kan få nogle redskaber til at
tror lidt mere på Gud.
Mathias
håndteresåsinikke
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på en bedre måde.
- Har konfirmandunsomNogle
spæd?har den opfattelse,
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- atDet
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omnok
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og de tanker, man går og gør
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på
vej?
med
automatikken
sig. At
dette kun vil igøre ens tab større. Men
- Ja, det er spændende
dåben.
Det
skulle
ved at være
tavsvære
omkring ens følelser og de
at høre de historier, og
ægte
og man
betyde
tanker
gørnoget.
sig, skaber man ”en stor sort
jeg har jo fået meget
Det
var
vigtigt,
at idet
sky”
over
en, der
værste tilfælde kan gøre, at
mere at vide om livet
skulle
være
Mathias´
man får
psykiske
problemer.
og om kristendom og
frie Så
vilje
egetkun
valg
jegogkan
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at overveje: Er dette noget jeg
betyder.
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Mathias
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endBETALER
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HAVE

har spekuleret en del at være ægte i sin
på det.
adfærd.
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Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Påskens konfirmation

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester,
vi Jensen
Af provst Johannesog
Gregers
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter.
os ligger
Konfirmationen
harForan
tidligere
været det vores forældres arme, og ved konfirmationen
flere familiegudstjenester,
ritual,
der indviede barnet heriblandt
til dets voksenliv i modtages løftet stående på egne ben. Dåbsløftet
en spaghettigudstjeneste;
men konfirmeret,
vi
samfundet.
Når man var blevet
har sit udspring i påskens budskab og i
På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal også
i december
ud ati lære
kunne
man henne
rejse hjemmefra,
komme
eller oldkirken døbte man gerne påskemorgen. Ved
og kunne
synge
rent. Dethelt
er gratis
at være
med.
»gåatLucia«
i forskellige
foreninger
samttænder
holde dåben
ud
tjene. Nogle
fik oven
i købet nye
skulle
mennesket
ned under
vandet
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
en hjemmet
julematiné.
Lige nu er vi 13
piger,
der og op igen. Det symboliserede døden med
og
og barndommens
land
blevmen
forladt.
Kontaktog
korleder
Poul Lykke
på 56 95
plads
flere – vores
også drenge!
nå at Kristus
Ierdag
har til
vi ordnet
samfundDu
på kan
en sådan
opstandelsen
til enNielsen
ny virkelighed
34
95
eller
56
95
62
28.
kommeatmed,
hvis du for
melder
måde,
voksenlivet
langtdig
demeget
fleste snart.
af os med et levende håb. Når vi i dag nøjes med at
Poulsymboliserer
Lykke Nielsen
Du skal
være mellem
9 og
år,derover.
kunne læse
først
begynder,
når vi er
18 15
eller
Derfor hælde vand på barnetsMvh.
hoved,
har konfirmationen for mange, ændret status på det netop at hele kroppen er under det vand,
netop dette felt. Vi flytter ikke hjemmefra når som har ramt hovedets
top.
Således er
dåben en
Odd
Fellow
Logens
vi er 14 og vores indgang på arbejdsmarkedet overgang fra noget, der var der før, til det som
ligger for nogen når de er 17, for andre først når kommer efter. Livet med et levende håb.
DEerNI
de
30. LÆSNINGER
Alligevel ligger konfirmationen, hvor
Konfirmationen bærer derfor påskens budSomaltid
i tidligere
år skal
kirkens
kantori deltage i den
den
har ligget.
Midt
i puberteten.
skab i sig. For os allesammen
og på flere plan.
Gospelsangeren
stemningsfulde
aftengudstjeneste
søndagen
før jul.
Den
Den eksistentielle
krise der er forbundet
med
Det
er består
ikke en selvfølge,
at vi til alle tider vil
Etta Cameron
af læsninger,
og orgelmusik,
ogdets nye
puberteten,
erChristmas
baggrund Carols,
for en affællessalmer
de største forfejre livet og
begyndelser,
men det ligi Sct.
Nicolai Kirke
finder stedetsøndag
den 17.
december
kl. 19.30.
andringer
menneske
kommer
ud for.
Livet ger i påskens perspektiv,
at den
livet3.erdecember
værd at leve,
Søndag
i barndommen ligger før, og livet som voksen at lyset er værd at kl.
holde
højt og at vi må håbe
16.00.
JULEMATINÉER
kommer
efter. Det er ikke noget der overstås på og tro på den fremtid, som ingen kan se.
Entre.
Man
kan glædermen
sig til
i alt
seks matinéer
i år - korteAlle
koncerter
en
eftermiddag,
den
udvikling
mennesket
søndage har
påsken som baggrund,
med levende
belysning.
De finder sted hver
dag fra
mandag
gennemgår
i de
år, er grundlæggende
for det
men
når vi den
ser et hold
af konfirmander
Overskud
går til bl.a.komme
18. til lørdag
den 23.til
december,
begynder
16.00ind
og varer
en Juleaften i Sagahuset.
videre
liv. Forholdet
forældrene
ændres kl.
martil en ca.
konfirmationsgudstjeneste,
så bærer
halv itime.
I årForholdet
består de til
ikke
kun aftilorgelmusik:
kant
de år.
venner,
skole og programmet
de ungdom ser
med sig. De bærer endnu en ny
sådan
ud: køn, men vigtigst er det måske at begyndelse med sig. De går gennem kirken,
til
det andet
forholdet til en selv bliver ændret, når vi bevæ- op mod alteret og mod øst, hvor solopgangen
Mandag
den 18.
december:
Duggan, orgelsymboliserer opstandelsen. Vi tør fejre nye
ger
os gennem
den
alder, hvorKevin
konfirmationen
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor begyndelser til enhver
i Sct. Nicolai
Kirke
ligger.
tid, fejre
ungdom og
Onsdag
december: Kevin
klaver
orgel
onsdag
den 13.
december
Såledesden
er 20.
konfirmationen
stadigDuggan,
et ritual,
liv.og
Påskemorgens
lys er netop
sådan
et lys. Et
Torsdag
den 21. begyndelsen
december: Poul
Lykke
Nielsen
der
indrammer
på noget
nyt.
Vi levende håb og en kl.
tro19.30
på det som skal komme.
ogfælles
Kevinom
Duggan,
mennesker har brug for at være
disse orgel
En glad forventning
stårRavn
i modsætning
medsom
Kurt
,
Fredag
deni 22.
december:
store
skift
livet,
og ritualet Bornholmske
hjælper os tilMusikamatørers
at til angstenKor
og mørket.
Igen
og
igen må vi
sopran Signe Asmussen,
Lørdag den
23.ikke
december:
orgelpynte op med blomster, tænde lys og ønske
markere,
at vi
er alene i Kevin
vores Duggan,
tilværelse,
Carl Ulrik Munk-Andersen
og at disse skift gælder den ene, men berører konfirmanderne tillykke.
Igen
igen kan vi
på klaver
og og
orgel,
2007
os
alle. At vi er sammen i det liv, vi lever hver låne lidt at konfirmandernes
drømme,
håb
Birgitte Lindum påderes
obo og
Dersig.
bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret
– kig
for
og deres
tropå
på denMikael
tid som Frank
kommer.
De
tager
Møller på fat
plakaterne
og i avisen
mere
er også
gang
Konfirmationen
er for
først
ogoplysning.
fremmest Planer
en på
en nyi virkelighed,
og
vi
gør
det
alle lidt hver
trompet.
for en spændende
sommerkoncertprogram,
- er båret af et levende håb.
konfirmation
af det
løfte, der bliver givetogi forhåbentligt
eneste dag, der
endnu en
orgelfestival!
Entré.
dåben.
I dåben
modtager vi løftet, båret på
Fortsættes på side 6
Kevin Duggan

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT

Julekoncert

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt
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Vi må som samfund, som fællesskab og som
kirke, holde fast i det levende håb der byder
os at fejre de nye begyndelser, eksistentielle
forandringer og nyt liv. Konfirmationen er for
konfirmanderne, men den må gerne smitte lidt
af på os alle. Det er en højtid, som vi alle har

Velkommen
til nyt blad

Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
er med glæde at vi nu kan præsentere en ny udgave af Sct. Nicolai
kirkes kvartalsblad.
Vi håber det vil blive modtaget godt og
Studiekreds
brugt
flittigt. Temaet for dette nummer er
Kjerlighedens
gjerninger
af Søren
”dåb”,
og handler
derfor
på Kierkegaard.
en måde også
Hvis
du
har
noget
eller
meget
viden omi Søren
om at være velkommen. Velkommen
kirKierkegaard, så er du velkommen til, at være med
ken. Dåben er indgangen til kirken, til det
i vor anden studiekreds, hvor vi lige nu er i gang
kristne
fællesskab. Derfor stod i gammel
med, at læse ¨Kjerlighedens Gjerninger¨ af Søren Kitid
døbefonten
ved indgangsdøren til kirerkegaard.
ken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
velkommen
til ca.100
børn, unge og voksne
Vi mødes følgende
datoer:
der
lader
døbe.
Johannes
Johansen
Tirsdag
den sig
8. marts,
5. april
og den 3. maj.
skrev
i 2001 i en salme således:
Sted: Præstegaardsladen.
Tidspunkt:
kl. 19 - 21.til din kirke, Gud,
”Vi kommer
Tilmelding
skal
ske åben,
hos sognepræst Henriette
og finder
døren
Ry Nielsen
på telefonnr.
2912 7274
ellerud
mail:hern@
det navn
bliver aldrig
slettet
km.dk vi fik hos dig i dåben.”
DEN DANSKE SALMEBOG 478
Spaghettigudstjenester
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.

brug for. Den siger noget om vores fællesskab
og vi må alle byde disse mennesker ind i den
tilværelse, som venter dem. En tilværelse
Det betydersom
at vibaggrund
altid er velkommed påskemorgen
og med
ne hos
Gud vores
himmelske
Far.
opstandelsens
levende
håb som
fundament.

Det betyder at vi altid er velkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
af dem som selv er blevet døbt
eller har fået et barn døbt i Sct.
Nicolai kirke, har tænkt i den forbindelse.

Kommende arrangementer

Hvordan?:
Børn vokser og med dem også antallet af
•	Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
tilbud.
I kirken
tro eller
bopæl.er der også mange tilbud til
børnene,
f.eks.
børnekor,
ungdomsklub,
•	Ledet af sognepræst
Henriette
Ry Nielsen og og
frii sommerferien
tilbyder
de
kirkelige forvillig Lis Stormly.
eninger
forskellige
lejroplevelser.
• Onsdagmange
i lige uger
kl. 15.30 - 17.30.
Læs
mere om det i bladet
•	Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne.

Ikke alle steder i verden har børn og
Henvendelse
til det
sognepræst
Henunge
det ligebedes
godt.foretaget
Derfor er
også værd
Ry Nielsen
på tlf.nr.Kirkes
2912 7274
pr. mail:
atriette
omtale
Sct. Nicolai
nyeeller
missionshern@km.dk
projekt
på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.

Kirkens Dagligstue
Velkommen i kirken.

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
Velkommen til at modtage og velkomåben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen,
men
til at give.
Pistolstræde
12. Når vi kalder det for dagligstue,
Hauge
Madsen
ønsker viPeter
at signalere
hygge
og godt fællesskab. Der
Onsdag den 9. marts, 13. april og den 11. maj er der
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
igen spaghettigudstjenester. Vi begynder
som altid
syngeogsammen.
serveres kaffe/te
brød á
kl. 8.30-9.30
samt tirsdag
tors- Der
Sognemedhjælper
Saramed
Mossin,
Sct.
Nicolai-Nyt
i Skt.
Nicolai
kirke kl. 17 med en kort
gudstjeneste
10.00 kr. pr. pers.5695
Ca. 0085,
en gang
om måneden vil der
dag
kl.
17-18.
saram@mail.dk
udgives
4. børn
gangei alderen
årligt af3-10
menigmålrettet
år, hvor kirkens Spirevære spisning
kl.Korsanger:
13.00 á 50 kr.
pr.Kofoed,
pers. inkl.
kaffe
på
Gitte
privat
tlf. i
hedsrådet
ved
Sct.
Nicolai
Kirke, Anne-Lise Fuglheim: Træffes
kor bl.a. medvirker.
løbet Afd.:
af eftermiddagen.
Tilmelding til Erna Hansen
sygehuset,
indg.
A,
Med.
5691
3839.
Rønne.
Derefter går vi hen i Præstegaardsladen,
hvor
5695 hjem2185 ellerKirketjener:
i Kirkens Dagligstue.
Man., tirs.
ogder
ons. kl.tlf.13-14.
Christian Møller, tlf.
Ansvarhavende
redaktør:
venter os spaghetti
og kødsovs. Maden
koster
20 kr. 13, 5691 3732,
me,
Ny
Østergade
4028
3595.
Peter
Hauge og
Madsen.
pr voksne
er gratis for børn. Vi slutter
ca.17-18
kl. 18.30.
marts: Henning Bender fortæller om den overfre. kl.
og lørdag3. 8.30-9.30.
formand:
Tilmelding
er ikke
nødvendig,20.
menE-post:
må gerne
ske til
søiskeMenighedsrådets
udvandring fra Bornholm.
Kirkens
kontor:
Kirkepladsen
alf@postkasse.net
Erna
Hansen,
Thorkildsvej
karenbodil@sctnico.dk
ellertorstlf. 5695Anders
0085. Carlsson, Søndergårds
10. marts:Allé
Ann Vibeke Knudsen fortæller 31,
om de
Åbent
mandag-fredag 9-13,
tlf. 5695 skoler.
2185, erna.h@get2net.dk
bornholmske
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
17. marts:kl.Vi får Kirkegårdens
besøg af Ulla Skou.
4095,
roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
kontor: Sdr. Allé
Sorggruppe/samtalegruppe
– Kirkens
Dagligstue
holder
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften. 24. marts: Skærtorsdag
22,
tlf.
5695
3895,
fax 5695 3875.
For:
lukket.Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
•	Dig, der
er voksen
har mistet en af dine nærPræster:
Gotfred
Larsen, og
Søborgmarts: Spisning
kl. 13.00. Herefter spiller vi
Organist og leder af31.
ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
meste
ved dødsfald.
stræde
11, 5695
3195, fax 5691
banko.Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax
•	Dig,
der gerne- vil
fortælle
om din sorg, glæde og
3195
- gla@km.dk
Træffes
bedst
7. april: Vi får Åbent
besøg af
Johannes
5695 4095. Organistassistent
hverdage
kl.Gregers
9-12 ogJensen
13.30problemer.kl. 12-13.
tirsdag-fredag
14. april: Underholdning
ved
Karenbodil
Monica Vestervig.
15
undtagen
lørdag.
•	Dig,
derMadsen,
er indstillet
Peter
Hauge
Åvej 2,påtlf.at lægge øre til andres
21. april: Tur til BOFA – nærmere oplysning om
og problemer.
5695sorg,
8395,glæder
aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen, privat
turen Tryk:
senere.
Burgundia tryk, Rønne.

Træffes bedst mandag og onsdag

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.1.2005
2016
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5695 3795

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

Dåb betyder at neddyppe
Af Anders Carlsson
Dåben går mindst et par tusinde år tilbage. Jesus blev døbt af
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
ham ved floden, og han tog dem med ud i
vandet og lod dem døbe ved neddykning i
vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Men Johannes forlangte, at
de angrede deres tidligere liv
og lovede at ville leve anderledes efter dåben. Det var
altså en bodsdåb. Og dåben
blev
et billede:
det var
28. april:
”Fabrikspræst
på som
Danfoss og Plumrose”
om dén, ved
derInge
skulle
døbes,
Lorentzen
5. maj: -Kog
ristiså
Himmelfartsdag
– Kirkens Dagligdruknede
kom der et helt
stue holder
nyt menneske
op aflukket.
floden. Den
12. maj:
urt og
Rønne
gamle,
derKgik
udCatrine
i floden,
varfortæller
død - om Ethiopien.
og dén, der
kom op af floden,
maj:født
Forårstur
nærmere
var19.
som
på ny.– De
krist- oplysninger om
senere. som en
ne overtogturen
så dåben
26. maj: Vi
får besøg
af Peter
Hauge Madsen
indvielse.
Men
der skete
dét,
2.
juni:
Sommerhygge
at man begyndte at døbe små
9. juni: Sommerfrokost
børn.
Og det gav en helt anden mening. For
af børnene kan man jo ikke forlange et løfte
På gensyn i Kirkens Dagligstue!
om, at de vil leve anderledes, end de før har
levet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
Sogneindsamling
Folkekirsådan
kun ét: patte mælkfor
og så
ellers lade sig
omkranse
af forældres
og andres
kærlighed
kens Nødhjælp
søndag
den
13.
og
omsorg.
marts.
Men ved at døbe børnene understreger
Når krig og konflikter driver millioner af menneskman,
at det ikke er et spørgsmål om menneer på flugt, når oversvømmelser forårsager død og
skets
holdning, meninger eller vilje - men at
ødelæggelse, eller når langvarig tørke fører til sultdet
tilsagn,
der gives
vedogdåben,
er det afgøkatastrofe, rammes
kvinder
børn hårdest.
rende:
at
den
almægtige
Gud
har
antaget
dig
Derfor sættes der fokus på kvinder ved
årets indtil
sit barn.
Sådan
siges
det.
der stilles
samling
søndag
den 13.
marts.
NårOg
vi styrker
kviningen
forkun
barnet
vil ikke
kunne
derne, betingelser,
kommer det ikke
dem selv,
men også
deopfylde
nogen
betingelser.til gode.
res familie
og lokalsamfundet
Så
når etsogn
lille begynder
barn holdes
over dåben,
I Rønne
indsamlingen
kl. 10spørmed
ges
der ikke:oghvad
kan du?i Præstegaardsladen
- hvad vil du? morgenkaffe
krydderboller
og kl. ved
ca. 10.15
første indsamlere
på
hvad
du? sendes
- ikke de
engang:
hvad troruddu?
hverdøbes
sin rute.alle uden forrang og forskel med
Her

den samme dåb: du
tilhører herefter den
korsfæstede Herre Kristus.
Man siger, at det nyfødte barn ingenting
kan - men det kan én ting: det kan være
elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
er omgivet af kærlighed og arme, der vil
bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
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
sagt. For døden er givet som et
livsvilkår,
før livet
folder
sig
Del din søndag
med verdens
fattigste
kvinder
ud. Vi
lever på
tilintetgørelsens
og meld dig som
indsamler.
Der
er akut brug for
din hjælp. vilkår. Men netop i dåben siges
Meld der
dig som
indsamler
på de slutning,
opsatte lister
noget
om en anden
deri
kirkenallerede
eller hos sognepræst
Henriette Ry
Nielsen
er i begyndelsen.
Ligesom
på mail: hern@km.dk
ellerlys
telefonnr.
7274.
kærlighedens
var det2912
første
ved
skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
Småbørnssang
menneskets
begyndelse.
•	Småbørnssang er for børn fra
ca. 10. md. til Så
ca.
begyndelsen
også
er
slutningen.
4 år sammen med deres forældrei eller
bedsteforLuther
fremhæver
dåbsløftet
ommed,
at drive
ældre, men
kan børnene
lide at være
er de
synden
ud og slå den
gamle
ud - slå
også velkommen,
selv om
de erAdam
lidt ældre.
arvesynden
•	
Vi synger ud.
salmer og børnesange. Laver fagter,
Både
ogVi Luther
først
danserGrundtvig
eller spiller til.
hører en siger
fortælling
fra
bibelen.
hørerdåben
musik.er - og først efter dét
noget
om, Vi
hvad
•	Der er småbørnssang
en tirsdag
hver måned
behandler
de barnedåben.
Her ligger
en for-–
regelmoderne
den 2. tirsdag.
I den kommende
tid er
skelsom
til den
dåbsopfattelse,
der først
dernoget
småbørnssang
dendet
8. marts,
12. april,
10. maj
siger
om, hvad
vil sige
at være
et
barnog- 7.ogjuni.
efter dét taler om barnedåben.
•	
Småbørnssang
varer
ca. 30 min. Derefter
serveres
Der
er en indre
spænding
i den danske,
lidt
frugt
og
vand.
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
•	Småbørnssang
foregår
i Skt. Nicolai Kirke
Rønne.
søger
at fastholde
spændingen,
der ihar
at
• Det er gratis at være med.
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
•	
Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småkræver det også af os. Der må derfor også
børnssang.
snakkes
om skyld og ikke kun om "det lille•	Tilmelding senest dagen før til kirke- og kulturbittemedarbejder
barn", somKarenbodil
får det hele
foræret.
At blive
Madsen,
tlf. 5695
0085,
døbtmail:
er karenbodil@sctnico.dk
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

Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Skt.
Nyt

Nr. 2.
Nr.
1. 2005
2016
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Påskevandring

Fra den 14.-18. 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. Rønneskolernes 3. og 4. klasser er
inviteret til at komme om formiddagen disse dage.
Tirsdag d. 15. marts vil der kl. 16.00 være
mulighed for andre at deltage i en påskevandring.
Dette gennemføres kun, hvis der er nok tilmeldte.
Tilmelding skal ske senest fredag d. 11. marts til
kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen:
mail: karenbodil@sctnico.dk eller tlf. 5695 0085.
I øvrigt er alle velkommen 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!

Langfredag den 25. marts kl. 10.30

Langfredag i år vil være en såkaldt: liturgisk gudstjeneste. Det vil sige en gudstjeneste der består af
oplæsning af uddrag fra Jesu lidelseshistorie, salmesang og orgelmusik.

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag

Det er blevet en god tradition, at vi 2. pinsedag, den
16. 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 Johannes Gregers Jensen.
Flere af provstiets præster vil medvirke ved gudstjenesten, ligesom byorkestret vil spille, og kirkekoret fra Ibsker-Svaneke under ledelse af Jelena Hei-

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2016
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943

berg 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.

Minikonfirmandlejr

Der bliver minikonfirmandlejr for elever fra 3. klasse
på Østre skole, Privatskolen og Søndermarksskolens
3. b i weekenden 1. - 3. april.
Gennem historier, leg, sang og kreative aktiviteter får børnene indblik i Bibelens verden, de stifter
bekendtskab med enkelte salmer og de går på opdagelse i kirkerummet.
Om søndagen medvirker børnene ved familiegudstjenesten i kirken.
I løbet af marts måned, sender vi invitation med
tilmelding.
Vi glæder os til minikonfirmandlejren.
Karenbodil Leth Madsen og Ulla Skou

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder ved
holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til
babysalmesang synger vi salmer, børnesange, dan-

ser og laver fagter til. Der er ingen krav om, at man
skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis at være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder tirsdag den 5. april 2016. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 7. juni.
Næste hold begynder den 6. sept. 2016.
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 .

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 kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

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 kultur
medarbejder Karenbodil Madsen. Tlf.:5695 0085
Mail: karenbodil@sctnico.dk

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

Nr. 1. 2016
Side 9

CAMINOEN
Bus- og vandretur

Fra Burgos til Santiago de Compostela og Finisterre
27. maj – 3. juni 2016
Kunne du tænke dig at prøve at gå nede på Caminoen?
Så tilmeld dig vores sognetur.
Ring til sognepræst Henriette Ry Nielsen
på 2912 7274 for at høre mere.

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, tlf. 5695 0085

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 5695 2185 eller
mail: ole.hans@live.dk

Skt. Nicolai - Nyt
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Kirkekoncert
Sankt Nicolai Kirke
Langfredag den 25. marts kl. 16.00

Giovanni Battista Pergolesi
(1710 – 1736)
Stabat Mater
Bernadett Hegyi - sopran
Ulla Munch - alt
Damekor: det udvidede Skt. Nicolai Kantori
Hans Askou, Ove Gernster - 1. violin
Lars Peter Schultz , Peter Aage Bak, Linea Høst - 2. violin
Henrik Lydolph - bratsch
Robert Wilbrandt, Lea Langskov - cello
Noomi Bak - kontrabas
Bodil Westergaard - continuo
Dirigent: Ilona Lobmayer
Stabat Mater er en passionssalme fra middelalderen, skrevet af Jacopone da Todi (1236-1306).
Den skildrer Jomfru Marias smerte, mens hun står ved korsets fod.
Stabat Mater findes i Den Danske Salmebog i to oversættelser, begge ved N. F. S. Grundtvig:
Naglet til et kors på jorden (nr. 195)
Under korset stod med smerte (nr. 196)
Stabat Mater er sat til musik af adskillige komponister, bl.a. Pergolesi, Rossini, Verdi, Dvořák.
Kirkekoncerten er kombineret med kort andagt ved sognepræst Ulla Skou
Gratis entré. Der vil være kollekt til koncertudgifter.
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KONCERT
med NylarsKoret
Haydns store oratorium ”Skabelsen” blev
opført første gang i Wien 30. april 1798 med
Haydn selv som dirigent for de ca. 180 medvirkende, og var fra starten en stor succes, der er
spillet utallige gange siden.
Nøjagtig 218 år senere, den 30. april 2016
kl. 16.00 - og søndag den 1. maj kl. 15.30,
opfører NylarsKoret værket i Skt. Nicolai med
ca. 105 medvirkende. Ud over koret deltager
et sammensat orkester af amatørmusikere
fra Bornholm og Sjælland samt 3 solister:
Sopranen Ursula Bambuch, der er kendt af de
fleste på Bornholm, tenoren Bo Kristian Jensen
og bassen Jakob Bloch Jespersen. Sidstnævnte
medvirkede bl.a. ved korets opførelse af
Mozarts Requiem. Det hele dirigeres af korets
faste dirigent, Steffen Hyldig.
Teksten til ”Skabelsen” stammer fra John
Miltons ”Lost Paradise” og er oversat af van
Swieten, der bl.a. var en af Mozarts velyndere.
Med udgangspunkt i 1. Mosebogs 1. kapitel beskrives Verdens skabelse over de første 6 dage.
Haydn giver et fantastisk musikalsk billede af
de enkelte dage i en lang række arier og recitativer, hvor han f.eks udmaler lysets komme

efter urmørket, sol, måne og stjerne, det stormende hav og den stille bæk, den brølende
løve og den snigende tiger, hvalfiskene, og til
sidst menneskene. Efter hver skaberdag sætter
koret ind med en lovprisning af Gud og skaberværket.
Værkets 3. og sidste del handler om Adam
og Eva, deres beundring for skaberværket,
deres kærlighed - og ærkeenglens forudsigelse
af deres lykke, hvis de vel at mærke undgår at
ønske at vide mere, end de gør. Handlingen
foregår jo før syndefaldet.
Musikken er storslået, malende, detaljeret
og fyldt med overraskelser og beskrivelser, der
viser Haydns storhed som komponist.
Der betales entré til koncerten.

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.
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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

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 56 96 33 31
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GENBRUG

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

APRIL

21. februar (2. søndag i fasten)
09.00 Ulla Skou
10.30 Johannes Gregers Jensen

3. april (1. søndag efter påske)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)

28. februar (3. søndag i fasten)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
MARTS
6. marts (Midfaste)
09.00: 	Johannes Gregers
Jensen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)
9. marts
17.00: Henriette Ry Nielsen
		
Spaghettigudstjeneste

8. maj (6. søndag efter påske)
09.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen

13. april
17.00: Peter Hauge Madsen
Spaghettigudstjeneste

15. maj (Pinsedag)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen

17. april (3. søndag efter påske)
09.00: Jens Kaltoft
Konfirmationsgudstjeneste

16. maj (Anden pinsedag)
10.30: Fællesgudstjeneste i Almindingen ved provst Johannes
Gregers Jensen

11.00: Jens Kaltoft
Konfirmationsgudstjeneste
22. april (Bededag)
10.00: Jens Jørgen Rasmussen
Konfirmationsgudstjeneste

20. marts (Palmesøndag)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

12.00: Henriette Ry Nielsen
Konfirmationsgudstjeneste

29. maj (1. søndag efter trinitatis)
09.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

24. april (4. søndag efter påske)
10.00: Ulla Skou
Konfirmationsgudstjeneste

25. marts (Langfredag)
10.30 Henriette Ry Nielsen
27. marts (Påskedag)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
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22. maj (Trinitatis søndag)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou

14.00: Henriette Ry Nielsen
Konfirmationsgudstjeneste

24. marts (Skærtorsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen
19.30: Ulla Skou

Skt. Nicolai - Nyt

12.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste

10. april (2. søndag efter påske)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

13. marts (Mariæ bebudelses dag)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30 Peter Hauge Madsen

28. marts (Anden påskedag)
10.30. Peter Hauge Madsen

5. maj (Kristi himmelfarts dag)
10.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste

12.00: Ulla Skou
Konfirmationsgudstjeneste
MAJ
1. maj (5. søndag efter påske)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Johannes Gregers
Jensen
(Kirkekaffe)

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 21. Deadline: fredag den 22. april

Fotos: 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

Emne:

Tor

18. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, hver torsdag

Søn

21. feb

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert

Man

22. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

24. feb

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Ons

24. feb

15.30

Præstegaardsladen

Sorggruppemøde, derefter normalt onsdag i lige uger

Tir

8. mar

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

8. mar

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Kjerlighedens Gjerninger”

Ons

9. mar

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Søn

13. mar 10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp

Tir

15. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandring m/offentlig adgang

Fre

25. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Kirkekoncert: Stabat Mater

Tir

5. apr

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

5. apr

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Kjerlighedens Gjerninger”

Tir

12. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

13. apr

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Lør

30. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert: Skabelsen m/NylarsKoret

Søn

1. maj

15.30

Skt. Nicolai Kirke

Koncert: Skabelsen m/NylarsKoret

Tir

3. maj

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Kjerlighedens Gjerninger”

Tir

10. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

11. maj

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Søn

16. maj

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste v/provst Johannes Gregers Jensen

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Sønderbo:
Kystparken:
Hospitalet:

Kl. 10.30 hver mandag
Kl. 11.00 hver onsdag
Kl. 10.30 følgende tirsdage 8. marts, 5. april og 3. maj
Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Påskevandring i Sankt Nicolai kirke
Af sognepræst Ulla Skou og kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Leth Madsen
Påsken er kirkens største højtid.
Det overrasker nogle mennesker, for det er som om julen har
slået mest igennem, folkeligt set.
Vi kender alle de dejlige julesalmer og juleaften synger vi ”Et
barn er født i Betlehem”. I julen
fejrer vi at Guds søn kom ned på
jorden.
Der er julegudstjenester for
deltagerne i babysalmesang, der
er særlige tjenester for dagplejen,
børnehaven og indskolingen. Alle
får hørt om den lille Jesus i krybben.
Men påsken vil vi også gerne
udfolde i børnehøjde, for det var
dér, Guds søn sprængte alle rammer for hvad vi kender til, her under himlen.
Der fortælles for alle sanser af frivillige, som
med stor kreativitet og indlevelse giver skoleklasserne indblik i påskens mirakel.
Det foregår under påskevandringen som
Rønnes skoleklasser inviteres til at vandre:
Man mødes i kirken og bliver klædt på, som
på Jesu tid.
Så starter vandringen:
Hele kirken er opdelt i forskellige stationer:
Der er Jerusalem en palmesøndag. Æslet,
står tålmodigt og venter på Jesus og hans disciple. Børnene betragter sceneriet og hører om
dengang Jesus fik en kongelig modtagelse.
Oppe i kirkens kor finder vi spisebordet til
skærtorsdag. Der er brød og urter og fortælling
om det jødiske påskemåltid.

I kirkens ene korsarm udfoldes langfredag i
al sin gru og mørke. Tornekrone, nagler og en
svamp med sur eddike minder os om verdens
bitreste og længste dag ”Det er så synd” siger
børnene. Det har de ret i.
Vejen går nu ud i kirkens våbenhus. Dér er
sorg til glæde vendt: Fuglene synger, blomsterne blomstrer, græsset grønnes og gror, solens
stråler fanger og forgylder børnene som lytter
til det smukkeste vi ved: At Jesus lever, graven
brast. Som tegn på Guds magt, som tegn til tro,
som manifestation af kærlighedens sejr.
Påskevandringen er pædagogisk udfoldet
bibelhistorie. Den taler til alle sanser, og vi får
lov at se, høre, smage, dufte og føle os gennem
kirkens største højtid.

Forsidebilledet

Skt. Nicolai Kirke og Dannebrog
Foto: Ulla Skou

