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Påske - en ny begyndelse			
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Som sidste år vil vi går vi hen i præstegerne
invitere
til gårdshaven, hvor der
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor
holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
Birte Kofod11.
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Pii
Anette Kaas
grundlovstalen.
borgstræde
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af:
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Økonomiudvalget
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Forretningsudvalget
vejr, rykker vi
ind i
holde grundlovstalen.
Kirkegårdsudvalget
Økonimiudvalget
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
Musikudvalget
Boligudvalget
Sinikka ogBørneGotfred
i årogerUngdomsudvalget
en søndag, vil vi
Børneog Ungdomsudvalget
Larsen til:
begynde eftermiddaJubilæumsudvalget
Kontaktperson
gen med en kort gudsSangmarathon
tjeneste i kirken klokken 14.00 ved biskop- Billederne herunder er
fra sidste års møde
pen.
med Ole Espersen .
Efter gudstjenesten

mandagen, første gang
den 5. september klokken 19.00 til 21.30 og
for eftermiddagsholBirthe Lise Nielsen om
Jens Chr. Hansen
dets vedkommende
Socialdemokratiet
Luthersk Mission
fredagen første gang d.
9. Medlem
september
fra klok- Medlem af:
af:
kenKirkeudvalget
14.15 til 16.45. Kirkeudvalget
Kirkegårdsudvalget
Sogneaftenudvalget
Men
holdene er elasti- Menighedsplejeudvalget
Musikudvalget
ske,Arrangementsudvalget
d.v.s. selvom man Børne- og Ungdomsudvalget
Flygtningeudvalget
eksempelvis
har meldt Flygtningeudvalget
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.
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Majken Taxbro
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Jonna Hermann
Socialdemokratiet
Medlem af:
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Kirkeudvalget
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Arrangementsudvalget
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Jubilæumsudvalget

Poul Bech Hansen
Indre Mission
Formand for:
Kirkegårdsudvalget
Medlem af:
Boligudvalget
Arrangementsudvalget

Kurt Mogensen
Socialdemokratiet
Medlem af:
Kirkegårdsudvalget
Boligudvalget

Medlem af:
Kirkeudvalget
Arrangementsudvalget
Flygtningeudvalget

Lis Stormly
Socialdemokratiet
Medlem af:
Musikudvalget
PR-Udvalget

Poul Rostgaard
Kirkeligt Centrum
Webmaster
Formand for:
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Medlem af:
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Reformationen fylder 500 år

Af Gotfred
- Bruger du bøn,
Larsen
Mathias?
En ny ten- Ikke sådan særlig tit,
dens
se- Johannes Gregers Jensen
men hvis der er noget,
Afde
provst
neste årtier
der brænder på, så gør
er, at der er
jeg nok.
Den 31. oktober
tankeverenkelte 1517 slog protestantisme blev født i de ved Reformationens
- Har du hørt
noget
Martin
Luther
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95
teser
op
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år,
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i
dag,
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der
kom
til
også
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Wittenberg.
har
tankerne,
der
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og
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met?
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stor
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mor. Men ogsåafmorfar
gang,
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mationen.
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i
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række
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Derfor
bliver
Reformationen
mander, der blev døbt
mig. Jeg har altid
den praksis,
han havde
og koncerter, som en
ved
en speciel
og lært at fejret - også på Bornholm. I foredrag
kunne
mærke, at troen
kende
i
sit
arbejde
som
præst
markering
jubilæet. I Sankt
Rønne
har
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lagt
tre
sogneaftmeget festlig dåbsbetødafmeget
for ham.
og
sjælesørger.
Nicolai
Kirke
vil vi slutte fejner
med
Reformationen
som
gudstjeneste lørdag
detensvært
for dig,
Der5.var
mange ting, der til tema. De første to i januar og ringen -afVar
med
gudstjeneste
den
marts.
Mathias,
at
sige
ja oktil
sammen
gjorde
udfaldet
af
og
koncert
torsdag
den
26.
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og
den
sidste
ligger
En af de unge drentrosbekendelsen?
–
denne
handling,
til
noget
helt
tober
kl.
19.30.
den
23.
marts
kl.
19.30
i
Præge, Mathias, har vi sat - Var der noget du for Mathias som en
Eller
var
det
godt
at
få
andet
end
den
akademiske
Programmet
for
den
øvrige
stegaardsladen.
Ved
den
aften
stævne sammen med tænkte meget over slags kontrakt, man
debat,
var Luthers
sigte.dagen?
fejring lov
vil til?
blive offentliggjort
vil Johannes Gregers
Jensen
har sluttet.
For sådan
sin
mor, der
Damaris
Lau, inden
Det
var fint at er
få helt
lov
Kort
forinden
var
trykkekunså
snart
programmet
fortælle
om
den
virkning,
som
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg. kan man vel også godt
til.
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er
ligesom
en
sten
opfundet.
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var
ikke
klart.
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stadig
har
på
oplevede den specielle Der var sommerfugle i opfatte dåbspagten?
stor
tryghed
i
det,
for
den
eneste
der
følte,
at
der
var
vores
samfund.
Hvad
det
er
dåbsgudstjeneste, og maven, men på en god - Ja, det er et godt bilnogettanker
at kritisere.
Hansmåde,
sprog så det gjorde lede. Men hvorfor blev så er det som om, man
hvilke
de gjorde
og
evner
til
at
formidle
blevnoget. Det var Mathias så ikke døbt tror lidt mere på Gud.
ikke
sig før og efter.
- Har konfirmandunforenet
i
hans
skrift.
Teserne
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til som spæd?
blev
taget
ned
af
døren,
trykt
en særlig dag.
- Det var nok et opgør dervisningen hjulpet
dåben af Mathias?
og
mangfoldiggjort
på
flere
med automatikken i dig på vej?
- Det var en god ople- - Og bagefter?
sprog,
og
pludselig
sattes
der
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt dåben. Det skulle være - Ja, det er spændende
en folkelig
i gang.
at Dervide, at jeg er døbt. ægte og betyde noget. at høre de historier, og
deligt,
sigerdebat
de sammed
begyndte
den
første
sten
Det var vigtigt, at det jeg har jo fået meget
stemmende,
og Det er jeg glad for.
at
rulle
og
den
tog
hurtigt
anMathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vig- skulle være Mathias´ mere at vide om livet
dre godt,
med, så
tigt fori dig?
frie vilje og eget valg og om kristendom og
var
at det
vi store
var skred
kirke
og
samfundslivet
som
mange sammen om at - Jo, for så er det som at blive døbt. Faktisk hvad trosbekendelsen
Reformationen
endte med
om at
man bedre ved, talte Mathias tidligt betyder.
skulle
døbes i stedet
blive,
havde
taget
sin
begynom det. Han var ikke
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
Og Damaris tilføjer:
delse. i kirken. Det - Hos Gud?
ret gammel, da han For os betyder handalene
Den jeg
bevægelse,
som - denJa, nemlig, bekræfter spurgte hvorfor han linger meget, mere det,
ville
nok have
gang
blev
startet,
haft
og Damaris ikke var døbt. Det end de store og fine
været lidt flov ved. PåharMatihas,
stor
betydning
for
vores
del
at de har talt viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
den her måde blev det forklarer,
af verden.
somogvi en
kalder
del om det, og at har spekuleret en del at være ægte i sin
meget
mere Det
festligt
højtideligt for os alle. hun har forklaret det på det.
adfærd.
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Træde ind i de voksnes trin.

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
Af sognepræst
Skou
har haft en god
hyggetur Ulla
til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
”Jeg
mig til at træde iheriblandt
de voksnes trin”, såfl
ere glæder
familiegudstjenester,
dan spaghettigudstjeneste;
lyder det fra en af forårets
mange
en
men
vi forventningsfulde
konfirmander.
skal
også henne
i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
Meningen
vist nok ”Træde
ind i samt
de voksnes
»gå
Lucia« er
i forskellige
foreninger
holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
rækker”,
men i hast
detvialtså
til ”Træde
de Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
en
julematiné.
Ligeblev
nu er
13 piger,
men ider
voksnes
er
plads trin”.
til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
De andremed,
ungehvis
er enige
om at dig
de glæder
til 34 95 eller 56 95 62 28.
komme
du melder
meget sig
snart.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
at seskal
familien
og at de9 er
på gaverne.
Du
være mellem
ogspændte
15 år, kunne
læse
Her er hvad de også siger: ”Jeg har fravalgt nonfirmationen, derfor bliver jeg konfirmeret”. ”Jeg
Odd Fellow Logens
kan godt lide det med Gud”. ”Jeg tænker, at det
er spændende og at det bliver en helt speciel dag”.
”Jeg
bliver
konfirmeret, fordi jeg tror på Gud”.
DE NI
LÆSNINGER
”Jeg
bliver
konfirmeret
fordi jegkantori
går inddeltage
for næ-i den
Som i tidligere år skal kirkens
Gospelsangeren
stekærlighed”.
”Jeg
bliver
konfirmeret
for
ellers
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen får
før jul. Den består
Etta Cameron
jeg
ikke nogenChristmas
gaver”. ”Jeg
er kristen
og det er en
af læsninger,
Carols,
fællessalmer
og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai Kirke
tradition
at søndag
blive konfirmeret”.
”Jeg harkl.helt
selv
finder sted
den 17. december
19.30.
Søndag den 3. december
valgt at blive konfirmeret, de voksne siger, at det
kl. 16.00.
må
jeg selv om”. ”Jeg fortryder overhovedet ikke,
JULEMATINÉER
Entre.
at
jeg kan
har valgt
at gå
Man
glæder
sigtiltilkonfirmationsforberedelse,
i alt seks matinéer i år - korte koncerter
for
mig
er
det
vigtigt
at
blive
konfirmeret”
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
Sådan
siger de
unge
konfirmationen.
18. til lørdag
den
23. om
december,
begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
Og
hvordan
bliver
det
så?
de for- programmet ser
halv time. I år består de ikkeHvad
kun afkan
orgelmusik:
vente?
sådan ud:
De kan forvente, at det forhåbentlig bliver en
dejlig
festdag,
først
i kirken og
sidenDuggan,
derhjemMandag
den 18.
december:
Kevin
orgel
me.
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
vælger
at blive konfirmeret.
de et godt
De
færreste
klar
til at beOnsdag
denkonfirmander
20. december: er helt
Kevin
Duggan,
klaver
og orgel
onsdag denSå
13.får
december
ord
med
på
vejen
og
ved
at
lade
ordet
om Jesus
gynde
voksenlivet
efter
konfirmationen.
Foran
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
få
plads
i
livet,
får
de
en
solid
vej
at
følge,
venter år med skole, uddannelse,
venskaber
og
og Kevin Duggan, orgel
med Kurt Ravn,
Måske træder
måske
kærlighed. Bornholmske Musikamatørers
Fredagspirende
den 22. december:
Kor de unge ikke helt ind i de vokssopran
Signe Asmussen,
Konfirmanden
selv vælgeKevin
sit ståsted
og da
Lørdag den 23. skal
december:
Duggan,
orgelnes rækker endnu, ej heller skal de gå i de voksCarl
Ulrik
Munk-Andersen
nes trin eller fodspor.
er det rart, at andre har gået vejen foran en.
på
klaver
orgel,
hvis
trin de roligt
Jesus
2007 siger om sig selv ”Jeg er vejen, sandheden Men de konfirmeres til en, og
Birgitte
Lindum
påen
obo
kan
træde
ind
i
for
Jesus
har
trådt
stiog
for
og
livet”.
Han
tilbyder
at
være
den
vej
vi
følger
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael
Frank
Møller
på
os
alle.
–plakaterne
og ved dåben
lovede
han
at
være
med
os
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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
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 à 50 kr. pr. pers. inkl. kaffe
i løbet af eftermiddagen. Tilmelding til Erna Hansen tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue. Det er
muligt at tage kirkebilen til Kirkens Dagligstue. Det
koster 20 kr. som betales i Kirkens Dagligstue. Ang.
bestilling af kirkebil se venligst andetsteds i kirkebladet.
2. marts: 	Lillian Hjorth- Westh fortæller om Thit
Jensen.
9. marts:	Vi får besøg af Ulla Skou.
16. marts: 	Om Bornholms Amatørscene ved Bodil
Lundquist
23. marts:	Vi synger forårssange og nyder kagebordet
30. marts:	Christian Møller fortæller om sit arbejde
som kirketjener
6. april:	Forårstanker ved tidligere provst Knud
Henning Hansen
13. april:	
Skærtorsdag – Kirkens Dagligstue er
lukket.
20. april:	Tur til kirkegården hvor Lars-Jep Elleby
fortæller.
27. april:	Spisning kl. 13. Jonatan Hauge Madsen
og Morten Munch fortæller om deres
tur til Indien.
4. maj:	Erik Grønvang Nielsen viser film og fortæller om krigens slutning.
11. maj:	Vores egen eftermiddag.
18. maj:	Forårstur – program følger.
25. maj:	Kristi Himmelfartsdag – Kirkens Dagligstue er lukket.
1. juni:	Det legede vi, da vi var børn…
8. juni:	Sommerhygge
15. juni:	Sommerfrokost kl. 13 og tak for denne
sæson.
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Studiekreds

Den etiske fordring af K. E. Løgstrup.
Vi forsætter med at læse K. E. Lønstrups bog: Den
etiske fordring.
Vi mødes følgende tirsdage:
Tirsdag den 7. marts, 2017.
Tirsdag den 4.april, 2017.
Tirsdag den 9. maj, 2017.
Sted: Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne.
Tidspunkt: kl. 19-21.
ALLE ER MEGET VELKOMNE
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette Ry
Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail: hern@
km.dk

Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts
Gør en verden til forskel!

Det tager kun to-tre timer af din forårssøndag at
samle ind – men det gør en verden til forskel for
mennesker, der intet har i dag.
Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
•	Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og
indtægt
•	25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
•	30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned
Der er brug for dig
Selvom nødhjælpsorganisationer arbejder i døgndrift er der langt fra midler nok til at opfylde de
internationale minimumsstandarder for f.eks. fødevarerationer, drikkevand, adgang til lægehjælp og
skolegang.
Derfor indsamler vi i år til al verdens mest fattige.
I Rønne sogn begynder indsamlingen kl. 10 med
morgenkaffe og krydderboller i Præstegaardsladen
og kl. ca. 10.15 sendes de første indsamlere ud på
hver sin rute.

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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DEL din søndag med verdens fattigste og meld
dig som indsamler.
Der er akut brug for din hjælp.
Meld dig som indsamler på Folkekirkens hjemmeside: www.noedhjaelp.dk eller på de opsatte lister
i kirken eller hos sognepræst Henriette Ry Nielsen
på mail: hern@km.dk eller telefonnr. 2912 7274.

Småbørnssang

Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 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 som regel småbørnssang den 2. tirsdag i hver
måned kl. 16.10. Her i foråret er der småbørnssang
den 14. marts, 18. april og 16. maj
Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
Småbørnssang foregår normalt i Skt. Nicolai Kirke
i Rønne, men pga. kalkning af kirkerummet vil det
i marts måned foregå i kirkens mødelokale. Mødelokalet findes ved at gå op ad trappen, når man er
kommet ind af indgangen.
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 .

Sorggruppe/samtalegruppe

For: Dig, der er voksen og har mistet en af dine
nærmeste ved dødsfald.
Dig, der gerne vil fortælle om din sorg, glæde
og problemer.
Dig, der er indstillet på at lægge øre til andres
sorg, glæder og problemer.
Hvordan?:
Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
tro eller bopæl.
Ledet af sognepræst Henriette Ry Nielsen og frivillig Lis Stormly.
Vi mødes hver anden torsdag fra kl. 15.00 - 17.00.
Præstegaardsladen (i det lille lokale), Pistolstræde
12, Rønne.
Henvendelse bedes foretaget til sognepræst Henriette Ry Nielsen på tlf.nr. 2912 7274 eller mail:
hern@km.dk

Spaghettigudstjenester i Laden
og i kirken

Kirken bliver kalket indvendig i marts måned. Derfor vil spaghettigudstjenesten den 22. marts kl. 17.00
blive afviklet i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12.
Den 26. april og den 17. maj er vi dog tilbage i kirken
igen. Som altid vil spaghettigudstjenesterne være af
ca. 30 minutters varighed, børnevenlige, med sang,
dans, bøn og bibelfortælling som hovedingredienser. Efter gudstjenesten er der spisning af spaghetti
og kødsovs i Præstegaardsladen. Maden er gratis for
børn, mens voksne betaler 20 kr. Vel mødt.

Det urokkelige, det umistelige,
det uundværlige

Den 27. marts, i sognegården på Åvej 2, afholdes
sidste omgang undervisning over Jesu lignelser i
denne sæson. Vi skal læse og tale om ”Lignelsen om
huset på klippen og huset på sand”. (Matt.7,24-27),
”Lignelsen om skatten”. (Matt.13,44) og ”Lignelsen
om perlen”. (Matt.13,45). Vi begynder kl.18.30 med
spisning og undervisningen begynder ca.kl. 19.15.
Ønsker man at spise med, kræver det tilmelding til
Peter Hauge Madsen. Alle er velkomne.

Genåbning af Sankt Nicolai kirke

Efter planen skal vi genåbne Skt. Nicolai kirke i april
måned. I skrivende stund kan håndværkerne ikke
forudsige, hvor lang tid arbejdet vil kræve. Vi regner
dog med at kunne åbne kirken senest den 9. april,
Palmesøndag.
Det bliver spændende at vende tilbage i de vante
omgivelser, som gerne skulle fremstå genkendelige og alligevel friske og fornyede. Det er et stort
projekt, der er sat i gang og forhåbentlig kommer
mange mennesker til glæde i mange år frem. Sankt
Nicolai kirke er på samme tid rammen om vores
gudstjenester på helligdage og højtider, og stedet
hvor vi mødes til koncerter og andre festlige anledninger. Rummet skal kunne bære både de alvorlige
og sorgfulde stunder og glæden og fejringen.
Så snart vi kender den nøjagtige dato for arbejdets
afslutning, vil vi afgøre, hvilken dag vi vil fejre
genåbningen af kirken ved en gudstjeneste. Denne
gudstjeneste vil blive annonceret bredt, så vi sammen kan festligholde dagen. Så hold øje med avisen!

Skt. Nicolai - Nyt
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træf, hvor vi mødes med teenagere andre steder fra
øen. Det kan være en anden aften end onsdag. Derudover tager vi på lejr et par gange om året.
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtmannsvej 42
(Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården
Rønne Nord på Åvej 2.
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Babysalmesang

Skærtorsdagsaften i kirken

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 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 18. april kl. 10.30.
Vi mødes hver tirsdag til midt i juni måned. Næste
hold begynder primo sept. 2017. Har du lyst til at
være med sammen med dit barn, kan du tilmelde jer
– gerne inden d. 20. marts hos kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…

Skærtorsdag den 13. april kl. 19.00 sørger organist
Jørgen Messerschmidt og musikalske venner for en
stemningsfuld aften med let musik. Vi hører skærtorsdagens tekster, får et glas rødvin og smager Ulla
Skous hjemmebagte brød.

Påskevandring

….. 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

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 teen-

Gennem de senere år har vi haft påskevandring
for Rønne skolernes 3. og 4. klasser i ugen op til
påskeugen. I år vil den pga. kalkning af kirkerum-

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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met blive flyttet til uge 17 fra den 24. -28. april. 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. Skolebørnene er inviteret til at komme om
formiddagen disse dage.

Der vil i år ikke være noget tilbud om åbent hus,
men alle er velkomne til at kigge forbi i kirkens åbningstid mellem kl. 9.00 og 16.00 (fredag dog indtil
kl. 13.00) og se stationerne og måske følge med en
klasse rundt. Her er også 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!

Handygruppen

Vi er en gruppe mænd og kvinder, som kan bruge
hænderne på en praktisk måde. Vi er det, man kalder ”handyfolk”. 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, som kan ordnes inden for en time. Små ting, som trænger til at blive sat
på plads, hængt op, smurt eller lignende. Ligeledes
kan vi hjælpe med at sy en knap i eller sætte en elastik i bukselinningen. Er reparationen for omfattende, hjælper vi gerne med at kontakte en håndværker.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke haveservice eller snerydning. Vi lægger ikke bukser, bluser
m.m. op.
Hjælpen er gratis – du betaler kun for eventuelle materialer.
Du kan kontakte Ole Hansen mandag til fredag. Tlf.
5695 2185.

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

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag

Den 5. juni er i år på samme tid 2. pinsedag og
Grundlovsdag. Traditionen tro mødes vi til fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen kl. 10.30. Her vil
Ibsker Svaneke kirkekor medvirke ved gudstjenesten og provst emeritus Frank Kjærgaard skal prædike. Frank Kjærgaard har været provst ved Kolding
provsti og bor nu i Aarsdale.
Vi satser på godt vejr, så vi får de bedste rammer for
sammen at fejre pinsen og få hilst på hinanden i de
skønne omgivelser. Vel mødt den 5. juni.

Skt. Nicolai - Nyt
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Langfredag
Den 14. april kl. 16.00
Franz Liszt (1811 – 1886)

VIA CRUCIS
Sankt Nicolai Kantori
Solister fra koret
Ilona Lobmayer, orgel
af Peter Ryom
Træder man ind i en katolsk kirke, vil man i de fleste tilfælde se, at der langs væggene er anbragt
en række billeder, der som regel er nummererede fra 1 til 14. De fjorten billeder udgør den ydre
ramme for den såkaldte korsvejsandagt, en andagt, der lader de troende leve med i Kristi vandring hin Langfredag fra domfældelsen hos Pilatus til gravlæggelsen. På latin kendt som Via
Dolorosa (den smertefulde vej).
Gratis entré
De fjorten stationer i en
korsvejsandagt markerer hver for sig en af de
begivenheder, der er
skildret i lidelseshistorien hos de fire evangelister.
Igennem århundrederne
har utallige kunstnere
ladet sig inspirere af de
begivenheder, der knytter sig Jesu lidelse og
død. Det gælder naturligvis også i høj grad
komponisterne. Man behøver blot tænke på de
mange passioner med
Bachs to store værker i
spidsen.
Franz Liszts Via Crucis
(korsets vej) skal ses i
lyset af denne tradition.
Som overskrift over
hver af de følgende fjorten satser har komponi-

sten sat betegnelserne
på de enkelte stationer
i korsvejsandagten. Der
er dog ikke, som i de
billedlige fremstillinger
i kirkerummene, tale
om egentlige illustrationer af begivenhederne.
Liszts musik til de fjorten satser rummer ingen
udtalte tonemaleriske
effekter. Derimod kan
man snarere betragte
de enkelte afsnit som
meditationer over begivenhederne på Kristi
smertefulde vej, hvad
den indadvendte karakter i musikken i høj grad
understreger.
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Nyt fra spire - og ungdomskor
Af organistassistent Jørgen Messerschmidt

Tiden flyver afsted. Vinteren er stadig over os, men
snart er sneen smeltet af den første forårssol og de
første blomster vil spire op af den frosne jord.
Et travlt 2016 med mange aktiviteter er ovre, og nu
glæder vi os til at fortsætte i det nye år.
Spire- og ungdomskoret er en del af Skt. Nicolai Kirkes aktiviteter på forskellig vis. Spirekoret deltager
ved de månedlige spaghettigudstjenester, hvor de
optræder med sang og bevægelse. I foråret er foreløbigt planlagt spaghettigudstjeneste onsdag den 22.
marts, 26. april og 17. maj. Alle dage kl. 17.00.
Sammen med spirekoret optræder ungdomskoret
ved kirkens familiegudstjenester. Ungdomskoret vil
derudover deltage i forskellige aktiviteter i foråret.
Både spirekor og ungdomskor kan godt bruge flere
medlemmer, så her hvor foråret står for døren, er
det en oplagt mulighed for børn og unge, der har
lyst til at synge i kor.
Spirekor er for børn fra 0. til 4. klasse. Ungdomskor
er for unge fra 6. klasse og opefter.
Kontakt: Jørgen Messerschmidt tlf. 2944 4478, eller
mail: sarramagna@gmail.com

Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15

Aktiviteter for henholdsvis Spirekor og Ungdomskor kan følges på facebooksiden: Sankt Nicolai
Kirkes børne- og Ungdomskor. Her bliver løbende
informeret om korets aktiviteter.

Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.

KORENES ØVETIDER
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 16.00-17.30
i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12

Langfredag den 14. april
Kl. 10.30 gudstjeneste
Tore Bjørn Larsson (f. 1957)

SEVEN

7 korte meditationer til Jesu korsord for fløjte og orgel (1994)
Winnie Bugge Frandsen, fløjte
Ilona Lobmayer, orgel
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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: 3023 5793

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

MARTS
MARTS
Tirsdag den 7. kl. 17.00
08: 19,30 Bibelundervisning i
Fællesmøde med spisning og lovÅkirkeby.
sang. Finn Aasebø Rønne taler.
Peter Aage Bak
Søndag den 12. kl. 14.00
11: 14,30 S
 enioreftermiddag.
Møde. Lars-Jep Elleby taler.
Knud Henning Hansen Søndag den 19. kl. 14.00
17: 16,00-20,00
Møde. Jens Peter Rejkjær taler.
	Undervisningsdag med
Lørdag den 25. kl. 14.30:
børnepasning.
Seniortræf. Marianne Korsholm,
Af Jørgen Bloch
21: 19,30 Bibelkreds i hjemmene
Hillerød, taler.
28: 19,30 Møde. Jens Jørgen

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

Gåture
samles
her.
Hver onsdagde
kl. 10.00
fra missionshuset Nogle gange
i Tværstræde 3, Rønne
sammen og
Dog ikke 12. april

MARTS 2017
Lørdag, den 11. og
Søndag, den 12.
Bibelkursus på Bækkely
Se program i Rytterknægten
Søndag, den 19. kl. 16.00
Cafémøde v/Jacob Houler
Søndag, den 26. kl. 16.00
Forårsfest, fælles spisning

Spørg om althver
mellem for
himmel
sig.
og jord
Nogle
gange
i
v/F. Kappelgaard
Mandag, denlytten
6. marts kl.
til10.00un-

andre

gange

dervisningen

om hvem JeKFUM og KFUK
på Bornholmsus er, andre
Østergade 59, 3700 Rønne
gange rundt
tlf. 2010 6946

om i private
APRIL 2017
Missions
Formand hjem til studie
Søndag, den 9. kl. 16.00
APRIL
Dorte Andreas Kristoffersen,
Møde v/Mogens Holm
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Hus på ZahrtAPRIL
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sig i lokalerKLUB KOM IND:
dag. Torben
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Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.
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Gudstjenester
FEBRUAR
26. februar (Fastelavn)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.00: Henriette Ry Nielsen
MARTS
5. marts (1. søndag i fasten)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
12. marts (2. søndag i fasten)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
19. marts (3. søndag i fasten)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou
22. marts
17.00: Spaghettigudstjeneste
(I Præstegaardsladen)
26. marts (Midfaste)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
APRIL
2. april (Mariæ Bebudelse)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
(Kirkekaffe)
9. april (Palmesøndag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou
13. april (Skærtorsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen
19.00: Ulla Skou
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14. april (Langfredag)
10.30: Johannes Gregers Jensen
16. april (Påskedag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
17. april (2. påskedag)
10.30: Ulla Skou
23. april (1. søndag efter påske)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Johannes Gregers Jensen
26. april
17.00: Spaghettigudstjeneste
30. april (2. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
MAJ
7. maj (3. søndag efter påske)
9.00: Jens Kaltoft
Konfirmationsgudstjeneste
11.00: J ens Kaltoft
Konfirmationsgudstjeneste

14. maj (4. søndag efter påske)
10.00: Ulla Skou
Konfirmationsgudstjeneste
12.00: Ulla Skou
Konfirmationsgudstjeneste
17. maj
17.00: Spaghettigudstjeneste
21. maj (5. søndag efter påske)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen
25. maj (Kristi Himmelfartsdag)
10.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste
12.00: Peter Hauge Madsen
Konfirmationsgudstjeneste
28. maj (6. søndag efter påske)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

12. maj (Bededag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
Konfirmationsgudstjeneste
11.00: H
 enriette Ry Nielsen
Konfirmationsgudstjeneste
13.00: Ulla Skou
Konfirmationsgudstjeneste

NÆSTE NUMMER

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

Fotos: Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Keld Olsen, Ulla Skou, Karenbodil Madsen
Indlæg sendes til: kirkebladet@sctnico.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Tor

23. feb

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue

Man

27. feb

15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

1. mar

19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor		

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Tir

7. mar

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Søn

12. mar 10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling

Tir

14. mar 16.10

Sognemedhjælperlokalet

Småbørnssang

Ons

22. mar 17.00

Præstegaardsladen

Spaghettigudstjeneste

Tor

23. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Johannes Gregers Jensen

Man

27. mar 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Jesu lignelser

Tir

4. apr

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Tor

13. apr

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Skærtorsdagsaftensgudstjeneste

Fre

14. apr

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Langfredagskoncert

Tir

18. apr

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

18. apr

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Man

24. apr

09.00

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandringerne begynder og slutter den 28.

Ons

26. apr

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tir

9. maj

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Tir

16. maj

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

17. maj

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Man

5. jun

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste Bornholms Provsti

Sønderbo: 	Kl. 11.00 hver onsdag.
Kystparken: 	Kl. 10.30 følgende tirsdage: 7. marts, 4. april og 2. maj.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
Lunden: 	Kl. 10.30 hver mandag.
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Eftertanker
Indvendig kalkning
Af kirkeværge Holger Pii

Nu er vi endelig kommet i gang
med den indvendige kalkning
af Skt. Nicolai Kirke, og der er
så nok mange, der spørger sig
selv, hvorfor det ikke er sket tidligere, da det
har været planlagt og midlerne afsat i flere år.
For ikke at løbe ind i problemer med kalkningen, som det skete sidst, der blev kalket indvendig, benyttede menighedsrådet sig af den
mulighed, der er for at modtage konsulentbistand fra Nationalmuseets Kalkningstjeneste,
da denne bistand samtidig er gratis i forbindelse med indvendig kalkning af Kirker.
Ved konsulentbesøget i 2015 blev det besluttet at kalke et prøvefelt, som så skulle stå 1 år,
inden det kunne vurderes. Samtidig blev der
taget prøver af den tidligere anvendte kalk til
analyse for blandt andet uheldige bindemidler.
Analysen af disse prøver gav ikke anledning til
bekymring.
I forsommeren 2016 fik vi atter besøg af Nationalmuseet, og dette besøg resulterede i, at
der ikke umiddelbart var problemer med at

Forsidebilledet

Interiør fra Kastelskirken.
Foto: Christian Møller

kalke, som vi havde forestillet os og som det
var gjort med prøvefeltet. Dog ville Nationalmuseet godt have en supplerende boreprøve
af kalk- og pudslag undersøgt ved Teknologisk
institut. Heller ikke disse prøver gav grund til
bekymring.
Men nu var vi så langt henne på sommeren
2016, at det ikke var muligt at gennemføre et
udbud og derefter foretage kalkningen inden december måneds mange arrangementer,
hvorfor det blev besluttet, at starten på kalkningen skulle være i uge 1/2017, således at vi
kunne være færdige inden påsken og forårets
konfirmationer.
Derefter blev efteråret i stedet brugt til renoveringen af vore flotte gamle kalkmalerier,
hvilket var omtalt i seneste Kirkeblad. Dette
var en god disposition, da vi nu kan se, hvor
besværligt det havde været, hvis konservatorerne skulle have været i kirken samtidig med
stillads og murere.
Så samlet set tror jeg, det var en god løsning
at udsætte kalkningen til i år.

