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Vækst i kirken
Af sognepræst Peter Hauge Madsen
Den er kun en generation fra at uddø. Det har
man vist efterhånden sagt i flere generationer
om både kirken og flere folkekirkelige be
vægelser. Når udtrykket bruges, er det ud
fra en opfattelse af, at det stort set kun er
den ældre generation, der søger det kristne
fællesskab, og når den ikke er mere, så er det
slut. Senest har man mærket bekymringen i
forhold til det forestående menighedsrådsvalg,
hvor der mange steder savnes unge til at tage
over efter de ældre, som går ud. Men det er en
forståelse, der reelt er en misforståelse. Når
der generation efter generation bliver ved
med at være en generation tilbage, viser det,
at der hele tiden kommer nye til. Alligevel er
der også meget, der kan give god næring til
pessimismen. De sidste 20 år er den procent
vise tilslutning til folkekirken faldet. Der bliver
skåret præstestillinger væk fordi økonomien
ikke hænger sammen. Kirker bliver taget ud
af brug. I en vis forstand er det også rigtigt, at
kirken kun er en generation fra at uddø. Guds
kirke er ikke et magtfuldt apparat, der nok

skal vise tænder og skræmme modstanderne
væk i en krisesituation. Den begyndte med
bare 12 apostle, der drog ud i verden med
budskabet om Jesus Kristus. Det så ikke ud af
ret meget. Men i dag regnes kristendommen
for at være den største verdensreligion med
over to milliarder ”tilhængere”. Vi skal fortsat
give budskabet om Jesus Kristus videre til
den næste generation. Arbejde på, så godt vi
formår, at fortælle vore børn og alle andre om
Guds kærlighed. Det skal vi bekymre os om.
Men så skal vi heller ikke bekymre os mere.
Gud er herre over væksten på marken, men
også over væksten i sin kirke.
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Gud giver
væksten
Af sognepræst
Peter Hauge Madsen
Jeg har sat tre generationer
stævne på Smallesund hos Filip
og Marianne Oehlenschläger
og deres tre børn, Magnus
(2år), Gustav (6), Tabitha (9).
Sammen med os er også den
ældste generation i form af
Käthe og Ernst Hansen. ”Slægt
følger slægters gang” synger vi i
salmen, og det er sandt på flere
måder i denne familie.

Bælgtræderen fra
Pedersker

”Kirken har, så længe jeg kan
huske, spillet en væsentlig
rolle i mit liv” fortæller Ernst
Hansen alt imens han sidder
ved køkkenbordet og bakker
på piben. ”Min mor var
organist i Pedersker kirke, så
dér kom vi selvfølgelig næsten
hver søndag til gudstjeneste.
Jeg havde nu også opgaven
med at levere luft til orglet i
kirken. Ja, faktisk var jeg nok
Pederskers sidste bælgtræder.
Foruden kirken, kom vi også
meget til møde i Luthersk
Missionsforening(LM). Dengang var det ikke så almindeligt, som i dag, at folk fra
LM også kom til gudstjeneste
i kirken, men det havde vi altså en god grund til. Man
ge år senere blev jeg spurgt

om at stille op til menig
hedsrådsvalget i Rønne sogn.
Det blev til 27 år i menig
hedsrådet, så jeg kan nok
sige at jeg har aftjent min
”værnepligt”.

Nedfaldsklar

Efterårstid er modningstid. Det
gælder også i livet. Føler I to
gamle at I er nedfaldsklare?
”Ja, vi ved jo godt at det
går den vej”, svarer Käthe.
”Mennesker omkring os går
bort, så vi bliver da meget
jævnligt mindet om, at livet
ikke varer ved. Om vi så selv
– jeg selv - er klar til at skulle
herfra, kan jeg godt blive
usikker på. På den ene side
kan jeg se på mit eget liv,
at det ikke altid har været
perfekt. På den anden side, så
ved jeg jo også
godt, at mit evige
liv hos Gud, ikke
afhænger
af
mig selv, men
af Jesus Kristus,
der gav sit liv for
min skyld. Så for
mig gælder det
om altid, at have
”blikket
rettet
mod
Jesus”,
d.v.s. at tro på
at han nok skal
sørge for mig.
Det er der hvile
i. Det gør mig
tryg.”

Livets frugt

Måske er det bedst
at lade andre
bedømme frugten
af ens liv, men

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644

alligevel ..! Hvad ser I tilbage på
med størst glæde, som en frugt af
jeres liv?
”Det er selvfølgelig vemodigt
at tænke på, at vi snart ikke
skal være sammen med vores
børn og børnebørn mere.
Sådan er det jo også når livets
efterår rammer én. Der er
noget man skal sige farvel til.
Men samtidig er det er også en
stor glæde for os at se, at vores
børn og børnebørn har bevaret
troen på Jesus Kristus. Det er
ingen selvfølge. Det ser vi nok,
som den væsentligste frugt
af vores liv” siger Käthe og
Ernst samstemmende.
”Mine forældre var engageret i søndagsskolear
bejdet da jeg var barn”
fortæller Käthe, ”og jeg har
selv været det i mange år, så
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derfor betyder det nok
ekstra meget, at ens egne
børn har fået troen givet.
Vi har altid forsøgt at læse
i Bibelen, bede og synge
med vores børn mens de
var små. Men i sidste ende
er det jo Gud, der giver
troen. Den kan vi ikke
skabe.”

vores børn nogle kristne
værdier med i livet,
betyder jo ikke, at vi
så senere hen ikke vil
respektere, hvis vores
børn vælger en anden tro.
Vi ønsker blot at give dem
et godt ståsted, at kunne
foretage det valg ud fra.”

Synlig tro

Mor eller far

Det er ca. 2 år siden, at I,
Marianne og Filip, fik jeres
Magnus døbt i Sct. Nicolai
kirke. Bliver han opdraget
på samme måde, som I blev
opdraget?
”Nej, der er bestemt sket
forandringer, om end der da også er ting, som
vi efterligner vores forældre i. I dag er det jo
meget mere almindeligt at faren tager del i
opdragelsen, og dermed også tager del i den
kristne oplæring.” siger Marianne.
Mariannes far, Ernst, nikker bekræftende.
”Hos os deles vi om tingene” fortæller Filip.
”Det er lige så ofte mig som Marianne, der om
aftenen sætter mig med børnene, og læser et
stykke fra Bibelen med dem og beder en bøn og
Fadervor, inden de bliver lagt i seng. Børnene
kan lide det og føler det trygt og godt. Og det
samme gør vi.”

Indoktrinering

Nogen vil måske kalde det indoktrinering, når I på
den måde pådutter jeres børn en tro?
”Ja, det kan være”, svarer Filip, ”men for os er
det helt afgørende at give vores børn nogle gode
værdier med i livet. Det har vi selv fundet i det
kristne tro, og det ønsker vi at give videre. Ingen
opdragelse er værdineutral. Vi ønsker gennem
vores liv at vise vores børn, at kristentroen har
nogle gode værdier. Det betyder f.eks. at jeg
som far også ind i mellem må bede min store
pige om tilgivelse for noget, jeg har gjort forkert
overfor hende”.
Marianne supplerer: ”At vi ønsker at give

”En usynlig tro, bliver
til en usandsynlig tro”,
citerer Filip, fra en bog
han netop har læst. ”En
tro uden udtryk, gør intet
indtryk” er en anden sætning fra bogen, der har
sat sig fast hos ham. ”Vi
ønsker ikke at vores tro skal være usynlig”
fortæller han.
”Derfor beder vi en bordbøn eller synger et
bordvers før måltidet. Derfor lærer vi vores børn
at omgås andre mennesker med kærlighed og
respekt. Derfor lærer vi vores børn Fadervor, så
de gerne til sidst kan den udenad. Kald det blot
indoktrinering. I denne sammenhæng er det for
os et positivt ord.”

Bønnen er afgørende

”Vi ønsker, at vores børn må opleve den samme
tryghed i troen på Gud, vores himmelske far,
som vi har gjort”, siger Marianne”. Derfor
glæder vi os over, at vi kan sende vores børn i
en kristen børneklub og på sommerlejr, hvor de
møder andre børn og voksne, der hver på deres
måde kan formidle den kristne tro til dem. Men
i sidste ende afhænger det af Gud. Uden Guds
hjælp kan det ikke lykkes. Derfor er bønnen så
afgørende. Vores forældre har ”sået ordet og
vandet”, for nu at citere apostlen Paulus. Det
betyder at de har fortalt os om Jesus Kristus.
Nu forsøger vi selv at gøre det samme til den
næste generation. Men i sidste ende ved vi, at
det kun er ”Gud der giver væksten”. Det beder
vi ham om.
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Podninger i en modningstid
Af sognepræst Anders Carlsson
Druen falder sjældent langt
fra stammen. Vores seneste
slægtsled har måske nok
prøvet at trille så langt væk
fra stammen som muligt. Men
ingen har trillet så langt væk,
at indrømmelsen til vores arv
og gæld ikke kunne nå os.
Vi kan sejle over Stillehavet
i en gummibåd eller bestige
Mount Everest for at finde os
selv og for at gøre vore helt
egne erfaringer ud fra tanken
om, at andres erfaring er lige
så værdiløs som en billet til en
færge, der er sejlet. Så når vi
skal komme til os selv, må vi
helst være helt alene. I vores
egen rodløshed. Flakkende
omkring i verden. Men i
modsætning til Kain, opfatter
vi ikke vores omflakken som
en straf, men som et projekt.
Kastet ind i verden af en magt,
vi har svært ved at få øje på,
må vi som erstatning selv
kaste meningen med vores
liv ud på verden. Det er vores
udkast, vores projekt.
Men vi har alle et stamtræ,
og vi bærer dets frugter. Vi
indhenter vores fortid, alt
imens vi befrier den ene drøm
efter den anden og folder os
ud mod fremtiden. For vi er
dem, vi er i kraft af dem, vi
hører til.
Og ud over det er vi podet
ind på vintræet Kristus.
Det er et smukt billede
på vores tilhørsforhold til
livets skaber. Jesus Kristus er

vintræet, som det også står
skrevet under vores smukke
altertavle i Sct. Nicolai kirke.
Vi er så grenene, der er podet
ind på stammen. Sådan som
det også siges i faddertiltalen
ved vores dåb.
For ligesom vintræet kan
Jesus lave vand om til vin. Og
det er de så også de eneste,
der kan. Vi skal i al fald
nok ikke gøre os for mange
forhåbninger om at kunne
det samme. Men vi kan bære
vintræets frugter.
Så ligesom vi i vores forsøg
på at skille os fra vores slægts
stamtræ, bliver nødt til at
indrømme det en naturlig
del af vores liv, sådan må vi
også prøve at forstå vores
tilhørsforhold til Kristus.
Skilt fra vores stamtræ bliver
vi selvoptagede, og skilt

fra vores vintræ bliver vi
ingenting. Sådan strammer
Jesus det ind.
De bedste frugter bærer
vi nemlig tit, når vi ikke har
det som vores eget projekt at
gøre det. Vi vokser aldrig fra
vores vilje til os selv. Men den
dag, vi slipper vores eget og
som den modne drue falder
til jorden, er det ikke kun som
frugten af vores arv og egne
evner og nok så ærværdige
præstationer, men det er også
som frugt af vinstokken.
Så Jesu evangelium, at vi
skal blive i ham og som grene
på vinstokken skal bære hans
frugter, mindes vi om hver
dag i Sct. Nicolai kirke. Og det
er ikke en trussel eller straf,
men et løfte. Og det behøver
vi ikke en gang tage til os. Vi
er allerede podet på det.
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Kommende
arrangementer
Landemode på Bornholm

Det årlige landemode på Bornholm afholdes
mandag aften den 3. november. Landemo
det indledes med en gudstjeneste ved biskop
Erik Norman Svendsen i Sct. Nicolai Kirke kl.
19.00, hvortil alle indbydes. Derefter fortsætter
det med samvær på hotel Fredensborg for me
nighedsrådsmedlemmer og ansatte, alle med
ægtefæller. På Fredensborg er der foredrag,
og biskoppen aflægger beretning om stiftet og
provstiets forhold.

KIRKEKAFFE

”På utallige opfordringer” – vil vi flytte kirke
kaffen fra kirken til Præstegaardsladen – som
førhen i ”de gode gamle dage”.
Vi starter søndag den 7. september, hvor der i
Laden mellem kl. 09.00 – 10.30 er kaffe/te/saf
tevand + morgenbrød. Der vil derefter, som
regel, være kirkekaffe fremover 1. søndag i må
neden i Laden.
De, der skal til fromesse kl. 08.30, kan så komme
til kirkekaffe efter gudstjenesten – og de, der
skal til højmesse kl. 10.00 kan komme før guds
tjenesten. Men ellers er alle velkomne. Voksne
5 kr. – børn gratis. Vi glæder os til at se jer.
Arrangementsudvalget

Advent

MUSIK & SANG

Fredag den 28. november kl. 19.30 kommer
provst Knud Henning Hansen og holder ad
vent sammen med os.

Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 11. november er der valg til me
nighedsrådene. Folkekirkemedlemmer over
18 år med dansk indfødsret har stemmeret og
er valgbare. Måske har du lyst til selv at stille
op?
Eller foretrækker du at være med til at stille
andre op, som du har tillid til og vil stemme
på.
Tirsdag den 9. september kl. 19.30 i Præste
gaardsladen, vil der være orienteringsmøde
om menighedsrådets arbejde, mød op og hør
om det interessante arbejde i menighedsrådet.
Tirsdag den 30. september kl. 19.00 i
Præstegaardsladen, er det sidste frist for ind
levering af Kandidatlister til valget.
Gør din indflydelse gældende og vær med i
arbejdet.
Erna Hansen
Formand

Vi synger efter Højskolesangbogen I PRÆSTEGÅRDSLADEN
Søndag den 26. oktober kl. 14.30-16.30
Vores gæst, Poul Lykke Nielsen, vil spille til sangen og fortælle historier.
Søndag den 16. november Kl 14.30-16.30
Vores gæster, Maud og Tom West, vil fortælle og vise billeder fra deres spændende
rejser.
Alle er velkomne. Telebussen kan benyttes. Kaffe/te/kage: Kr.10, –
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NYT TILBUD - Kirkens Dagligstue

Som noget nyt vil vi hver torsdag eftermiddag
invitere til Kirkens Dagligstue i Præstegårds
laden.
Alle er velkomne, men med et eftermiddags
arrangement er der naturligvis mest tænkt på
dem, der ikke mere er optaget på arbejdsmar
kedet.
Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at
signalere hygge og godt fællesskab.
Vi åbner Præstegårdsladen kl. 13.00, så fra den
tid er man velkommen.
Hver gang bliver der serveret kaffe med brød á
10.00 kr. pr. prs.
De fleste eftermiddage vil sognemedhjælper
Karenbodil Madsen være med som en slags
værtinde, ligesom der de fleste eftermiddage
vil der være et program en times tid, ikke nød
vendigvis hele eftermiddagen. Vi vil prøve at
lægge ugens Kristelig Dagblade derhen, som
man kan læse i, hvis det har interesse.
Vi vil også sørge for nogle spil at hygge sig
med.
Det er meningen, at en gang om måneden vil
en af kirkens præster stå for programmet, en
anden torsdag vil vi invitere en gæst til at for
tælle.
En gang om måneden vil vi kl. 13.00 begynde
med at spise sammen.
Spisning bliver 18. sept., 23. okt. og 20. nov. Pris
for spisning bliver 25 kr.
Enkelte gange vil vi tage ud af huset til en ud
flugt eller et besøg et sted i byen.
Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det bliver et godt
samvær for deltagerne, og vi håber på rigtig
god opbakning til disse torsdag eftermiddage.
Og brugerne kan med gode ideer være med til
at præge eftermiddagene og programmet frem
over.
Første eftermiddag i Kirkens Dagligstue bliver
torsdag den 28. august, hvor pastor Peter Hau
ge Madsen vil stå for programmet.

Sogneaftner

I rækken af sogneaftner vil vi fortsætte under
det overordnede tema: Livsfortællinger.
Vi vil som tidligere bede spændende personer
berette om deres livshistorie og fortælle om
skelsættende og spændende oplevelser. Delta
gelse i sogneaftner koster 20.00 kr. incl. kaffe
bord.
Sæsonens sogneaftner begynder torsdag den
11. september kl. 19.30, hvor vi får besøg af
Axel Lasthein-Madsen og Lillian Hjorth-Westh.
Anledningen er, at 2008 er udråbt til Sangens
År, og de vil berette om deres opfattelse af san
gen som kulturbærer.
Torsdag den 23. oktober bliver sogneaftenen
ved Jens Riis, Gudhjem. Han har gjort tjeneste
på Slædepatruljen, Sirius, i det nordøstlige øde
Grønland, og han vil fortælle om turen og dens
strabadser samt berette om, hvorfor der er for
nuft og nødvendighed i disse patruljers tilste
deværelse i det øde og ubeboede område.
2008 er jo 350året for Roskildefreden og sidst
på året Born
holms befrielse
fra svensk over
herredømme.
Især har dr. phil
Ebbe Gert Rasmussen med iver
og
dygtighed
forsket i kilderne
fra den tid og af
dækket mange
facts fra de dra
matiske begiven
heder: Derfor glæder vi os over torsdag den 13.
november at kunne høre Ebbe Gert Rasmussen
under titlen: ”Dramaet i Storegade i 1658” for
tælle om sin forskning og om begivenhederne
fra Hammershus til drabet på den svenske
kommandant Johan Printzensköld i Storegade
i Rønne den 8. december 1658.

Sang i Sognegården Rønne Syd
Vi fortsætter med at synge sammen den sidste onsdag i
måneden kl. 19.15 i Sognegården Rønne Syd. Alle er velkomne.
Datoer: 24. september, 29. oktober og 26. november.
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Salmestafet

Rækken af aftner med salmestafet fortsætter i
den kommende sæson efter det kendte og gode
koncept, at deltagerne vælger og kommenterer
salmer. Til den følgende gang finder de en ny
person at lade stafetten gå videre til, og den
sidste aften i sæsonen trækkes der lod blandt
deltagerne om, hvem salmebogen skal tilfalde.
Det har til nu været gode aftner med stor til
slutning, hvilket vi håber fortsætter. Alle inter
esserede er velkomne. Deltagelse koster 10,00
kr. for kaffebord.
Salmestafet afvikles følgende onsdage: 17. sep
tember, 22. oktober og 19. november. Alle aftner
begynder kl. 19.30 og er i Præstegårdsladen.

Bibelmaraton 08/09

Den 8. september starter vi op igen med vor
bibel maraton læsning (vi er kommer til Esajas
kapitel 45). Som sædvanlig foregår det i Præ
stegaardsladen fra 19.00 til 21.30 på følgende
datoer:8/9, 6/10, 10/11, 1/12, 19/1, 9/2, 9/3,
27/4.
NB! Nye ”løbere” er velkomne!
Anne-Lise Fuglheim

Allehelgen

I år er allehelgensdag søndag den 2. november.
Selv om vi ikke dyrker helgener som mellem
mænd mellem os og Gud, har vi altså bibeholdt
allehelgensdag både i kalenderen og i kirke
året.
Vi tænker i den forbindelse ikke på mennesker
med særlig fortjeneste over for Gud, men vi
tænker på vore kære afdøde, som vi den dag i
særlig grad mindes
Således er det en smuk skik, at vi allehelgens
søndag foruden formiddagens højmesse i kir
ken også om eftermiddagen kl. 14.00 indbyder
til en gudstjeneste i kapellet, hvor navnene bli
ver læst på dem, der er døde det seneste år. Det
er en smuk skik, at mange pårørende er med
ved gudstjenesten og derefter går til de kæres
grave.

Høst- og familiegudstjenester

D. 21. september kl. 10.00 inviterer vi igen til
Høstgudstjeneste i Sct. Nicolai kirke i forvent
ning om en god høst. Hver gudstjeneste har et
præg af tak til Gud vores himmelske Far, men
denne søndag takker vi på en særlig måde for
”alle gode gaver der kommer ovenned”. Børne
ne vil bære medbragt frugt, grønt og bagværk
ind i kirken. Kirkens kor vil medvirke, og ef
terfølgende inviteres alle til Præstegårdsladen
til en bid brød og til auktion over de til kirken
forærede grøntsager m.v.
D. 9. november. og d. 7. december kl.10.00 er
der også familiegudstjenester. Her vil kirkens
ungdomskor også synge, ligesom der vil være
indslag ved andre børn fra kirkens børneklub
ber og mini-konfirmander. Efter gudstjenester
ne vil der blive indbudt til spisning og hygge
ligt samvær i Præstegårdsladen.
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Hvad tror du selv? Vil du gerne vide lidt mere om den kristne tro
og samtale om din egen tro, så er dette måske en mulighed for
dig. 10 samlinger med spisning, oplæg og samtale om den kristne
tro. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
Emnerne er bl.a.: – Hvem var Jesus? – Hvad er et menneske
værd? – Hvad betyder dåben? – Gør bøn en forskel? Til hvert af
disse spørgsmål er der knyttet en række udfordrende udsagn, som
deltagerne opfordres til at reflektere over.
Hver samling begyndes med middag kl. 18.30 og aftenen slutter
senest kl. 21.00. Det koster 20 kr pr. gang at deltage. Første samling
finder sted mandag d. 22. september i Præstegården Rønne Nord,
Åvej 2. De øvrige datoer er som følger: 6. okt. – 27. okt. – 17. nov.
8. dec. – 12. jan. – 2. febr. – 16. febr. – 9. marts – 23. marts.
Kurset ledes af sognepræst Peter Hauge Madsen, til hvem man også skal tilmelde sig.

CaféVita - en ny ungdomscafé i Rønne

Caféen er et rusmiddel- og alkoholfrit mødeog aktivitetssted for unge. Den er beliggende
i Exsteens Gaard ved Laksetorvet. Hovedmål
gruppen er de 15 – 25 årige bornholmere, som
kan benytte Caféen og dens faciliteter. Den har
foreløbig åben fredag og lørdag aften kl. 19.0024.00, men vil på sigt også have åben i flere
dagtimer. Brugere kan tilknytte sig stedet ved
medlemskab af foreningen. Et medlemskab gi
ver fordele i form af rabatter, indflydelse m.m.
Foreningen er åben for alle. Caféen er ramme
om socialt samvær og aktiviteter. Aktiviteterne
kan eksempelvis være lektiecafé, workshops i
grafisk formgivning, workshops i drama eller
musik, hvor der i caféen også er en mulighed
for at bruge sine kreative evner, på en lille in
tim scene. Vi ser aktiviteterne som et middel
til at udvikle unges evne til at engagere sig i
frivilligt arbejde og da særligt det folkekirke
lige. Initiativtagerne til caféens etablering har
baggrund i Indre Mission – Bornholm, som er
et frivilligt folkekirkeligt arbejde. Den første
bestyrelse består af tre unge og tre lidt mere
modne personer med sognepræst Peter Hauge
Madsen som formand. Vil man vide mere og
følge med i caféens arbejde, kan det ske via
hjemmesiden www.cafevita.dk

Studiegrupper

Så er det tid til at give sig ind i bøgernes verden
igen. Denne sæson læser vi bøgerne: ”Diane
Setterfield: ”Den tretten
de fortælling” i første se
mester og ”Yacoubians
hus” af Alaa Al-Aswany
i andet semester.
Vi starter op den 1. sep
tember for aftenhol
dets vedkommende
og den 5. september
for
eftermiddags
holdets
vedkom
mende. Og fort
sætter på følgende
datoer:
Aftenholdet:
13/10, 17/11, 8/12, 12/1, 2/2, 2/3, 20/4.
Eftermiddagsholdet:
10/10, 21/11, 12/12, 16/1, 6/2, 6/3, 24/4.
Møderne finder sted i Præstegaardsladen (Pi
stolstrædet) kl. 19.00 til 21.30 for aftenholdet og
kl. 15.15 til 17.15 for eftermiddagsholdet.
Har du lyst til at deltage så ring til mig (læse
hesten) Anne-Lise Fuglheim

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

Sct. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2008
Side 9

Hej! Har du lyst til at være med?
l

Kan du li´ at være sammen med andre og have det både hyggeligt og sjovt?

l

Har du lyst til at høre om Gud?

Går du i 3.- 6. kl., er du velkommen i SNYK (Sct. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
Går du i 6.- 9. kl. er du velkommen i SNUK (Sct. Nicolai Kikrkes ungdoms klub).
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 til 21.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen
på tlf. 56950085 eller sende en mail: karenbodil@sctnico.dk

Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger/kvinder fra konfir
mationsalderen
l Der kan lide et afslappet fællesskab.
l Der har lyst til at tale med andre om det,
de er optaget af.
l Der nogle gange vil lave noget kreativt.
l Der har lyst til at lære noget nyt.
I efteråret holder vi to pigeaftener:
Onsdag d. 10. sept.: Herregård og saunaklub
Maj-Britt Jul vil fortælle om at vokse op i et
hjem, hvor hendes mor levede som prostitu
eret.
Onsdag d. 12. nov.: Filtning
Pia Jespersen vil filte kræmmerhuse sammen
med os. Har du mulighed for det, må du me
get gerne medbringe en bradepande fra ovnen
samt et gammelt håndklæde i almindelig stør
relse.
Begge aftener begynder kl. 19.30 i Præste
gårdsladen, Pistolstræde 12. Der vil være en
betaling på 10 kr.

Dåbsgudstjenster for de 2 og 4 årige

Hvert år holder vi dåbsgudstjenester for de
børn, der er blevet døbt i Sct. Nicolai Kirke. Vi
synger lidt sammen, og fortæller lidt om då
ben. Gudstjenesterne er børnevenlige og varer
ca. 25 minutter.
For de 2 årige børn holdes der gudstjeneste
lørdag d. 13. sept.
kl.11.00. Børn der er
døbt i juli – decem
ber 2006 vil blive
inviteret.
Nr. 3. 2008
For de 4 årige børn
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neste lørdag d. 1. nov. kl. 11.00. Børn der er ble
vet døbt i 2004 vil blive inviteret.
Har du/I et barn, der er døbt i samme
periode men et andet sted i landet, er
I også velkommen til at være med. Efter guds
tjenesten vil der være en lille forfriskning, og
dåbsbørnene vil få en lille gave.

De små synger

2008 er udnævnt til sangens år. I den anledning
vil vi lave et arrangement i kirken for de små
med forældre og/eller bedsteforældre. Byens
institutioner vil også blive inviteret. Sammen
vil vi synge nogle salmer og børnesange.
”De små synger” vil foregå torsdag d. 25. sept.
kl. 10.00 i Sct. Nicolai Kirke. Arrangementet vil
vare ca. 30 minutter. Velkommen!

Babysalmesang

Tirsdag d. 2. september begynder et nyt hold
babysalmesang. Babysalmesangen foregår kl.
10.30 i kirken. Efter ca. 45 minutter i kirken,
er der mulighed for at drikke en kop kaffe/te,
pusle og give børnene mad. Babysalmesangen
vil være for børn i alderen 0-8 måneder ved be
gyndelsestidspunktet sammen med deres for
ældre. Vi slutter midt i november. Det er gratis
at deltage.
Hvis du har lyst til at være med eller kender en,
der har lyst til at være med, er du velkommen
til at tilmelde dig. Der er plads til ca. 10 børn
med forældre på holdet.
Du kan enten ringe eller sende en mail til sog
nemedhjælper Karenbodil Madsen.
Tlf. 56 95 00 85. Mail: karenbodil@sctnico.dk
Næste hold begynder til januar.

Koncerter og kor
Sangen forener

Den 30. november er der
Odd-Fellow koncert med
Toni Landi og Tove Hyldgaard
med Kevin Duggan ved orglet

Salmesangsprojekt
I efteråret tilbyder provstiet for anden
gang øens skoler at være med i et salme
sangsprojekt.
Denne gang er projektets tema:
Vær velkommen Herrens År – Årets gang i
kirken.
Tovholder på projektet er igen sognemed
hjælper Karenbodil Leth Madsen, og projek
tet slutter med en fælles event i Sct. Nicolai
Kirke onsdag den 8. oktober kl. 10.00.

TELEFONKÆDER

Det udtryk bruger den norske forfatter
Bjørnstjerne Bjørnson i et digt om ”Sangen”
(1872).
Sang har altid været en hovedsag i kristen
heden. Det er den også nu. Tænker vi på guds
tjenesterne, så er der megen fællessang; men
der er også medvirkende kor. I vor kirke er der
et kantori, som er et voksenkor, men der er til
lige et børne- og ungdomskor.
I øjeblikket består dette kor af 15 piger i alde
ren 9-14 år. De har formået at opbygge et godt
fællesskab, selv om de kommer fra forskellige
baggrunde og skoler. Sangen har bragt dem
sammen. Der har været varierende opgaver fra
sang ved familiegudstjenester til medvirken på
CD i forbindelse med det store salmesangspro
jekt til oktober d.å.
Men der venter flere opgaver. Sammen med
andre børne-ungdomskor skal der synges ved
øens menighedsråds fællesmøde i Aakirkeby
sidst i september. Ud over fire familieguds
tjenester hen over efterårssæsonen medvirker
koret ved en matiné til december – og så skal
der gåes en hel del Lucia-optog. Altsammen
arrangementer, hvor sangen er med til at for
ene såvel sangerne som tilhørerne! I en tid,
hvor mennesker oftest er ”fælles” om at sejle i
hver sin båd, er det godt i et kor at arbejde på
at være fælles om den opgave, sangen især har:
At glæde andre!
Derfor er nye sangere meget velkomne til at
være med i kirkens børne- og ungdomskor!
Der øves hver tirsdag kl. 14.30 – 16.00 i Præste
gårdsladen i Pistolstræde. Der aflægges stem
meprøve. Det er gratis at være med. Sangerne
aflønnes ikke, men får et par årlige korture.
Nærmere oplysninger hos undertegnede.
Poul Lykke Nielsen
Organistassistent.
Tlf. 5695 3495 eller 5695 6228

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Inger Aakerman, tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85
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KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
For detaljeret program,
kontakt
Indremissionær:
Jørgen Bloch,
Virkelyst 6,tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk
SEPTEMBER
6. kl. 14.30
Senioreftermiddag
v. Anders J Jensen
9. kl 19,30
Fødselsdagsmøde
v. Niels Henrik Hovaldt
16. kl 19,30
Carsten MøllerChristensen.
Sang v. Seniorkoret
30. kl 19,30
Familiemøde
v. Karenbodil Madsen
OKTOBER
7. kl 19,00
Bibelundervisning
v. Jan Højland
11. kl 14,30
Senioreftermiddag
v. Peter Åge Bak
21. kl 19,30
Henrik Didriksen
28. kl 19,30
Jacob Houler.
Sang v. Sunshine
NOVEMBER
4. kl 17,00
Fællesmøde i LM
Dr. Kabelsvej
8. kl 14,30
Senioreftermiddag
v. Poul Bech Hansen
Sang v. Seniorkoret
18. kl 19,30
Gave og festaften
Peter Hauge Madsen taler
FASTE
ARRANGEMENTER
Legestue
torsdag kl. 9.30- 11.30
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Børneklub
onsdag kl. 16.00-17.30
Teenklub
onsdag kl. 19.00 – 21.00
Ungdomsmøde
tirsdag kl. 19.30
Seniorkor
mandag kl. 14:30

EvangeliskLuthersk
Missionsforening
Tværstræde 3.
Formand
Gunnar Rasmussen,
Sejersvej 9, tlf. 5695 6447,

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12A
Formand: Birger Pedersen.
Tlf. 5695 0504.

Møder søndag kl. 14.00
eller kl. 19.30
Bedemøder
onsdag kl. 19,30

Velkommen til:
Fællesmøder
tirsdagene den 2/9, 7/10 og
4/11.
Kl. 17,00:
Bibelundervisning
Kl. 18,00: Spisning
Kl. 18,45: Sang og
vidnesbyrd.
Man kan deltage - også
i spisningen - uden
tilmelding.
Søndagsmøde kl. 19,00
7/9.
Søndagsmøder kl. 14,00
21/9, 12/10, 26/10, 9/11
og 23/11.
Høstfest
søndag den 21/9 kl. 14,00:
Finn Kappelgaard taler.
Mandskor synger
Seniortræf lørdage
kl. 14,30
27/9: Poul Lykke Nielsen
taler og synger
25/10: Knud Henning
Hansen taler
29/11: Adventsfest. Agnete
og Henrik Petersen.
Ungdomsmøder: Tirsdage
kl. 19,30
Børne- og juniorklub:
Tirsdage kl. 16,45
Legestue: onsdage kl. 9,30.
Yderligere oplysninger:
Formand: Birger Pedersen
Tlf. 5695 0504 www.lmroenne.dk

Søndagsskole
kl. 14.00 i Tværstræde 6
Café Elmer
fredag kl. 14.00-17.00

FDF
Frivilligt Drenge- og PigeForbund.
Møde Torsdag kl. 19 - 20.30 i
Sognegården Rønne Syd.
Kredsens ledere er:
Kurt Jørgensen,
Tlf. 56 95 72 37
E-mail.: kurtj@FDF.dk
Leder: Lotte Roch,
Tlf. 56 97 54 44
E-mail.:  Lotteroch@FDF.
dk
Melanie Møller Andersen
Tlf. 28 73 34 74
E-mail.: melanie@
dennisogmelanie.dk
Jarlsgård:
www.FDF.dk/jarlsgaard

Husmoderklubben
i Rønne
Møderne afholdes i
Præstegaardsladen,
Pistolstræde 12, Rønne.
Alle damer er velkomne.
Vera Henriksen
Tlf. 56 95 27 27

KFUM og KFUK
på Bornholm
Østergade 59, 3700 Rønne
tlf. 56 99 08 22
Formand Dorte Andreas
Kristoffersen, e-mail:
fyrrely@mail.dk
www.bornholm.kfumkfuk.dk

Onsdag den 27. august
kl. 13.15
Udflugt, start fra
Præstegaardsladen.

Foreningen har følgende
klubber i foreningens
bygning

Onsdag den 24. september
kl. 14.30
”Hvordan kommer
nødhjælpen ud”
ved Peter Clausen, Dansk
Røde Kors.
Onsdag den 29 oktober
kl. 14.30
”Hvem er vågekonerne”
ved Inger Haslund
Westerdal
Onsdag den 26. november
kl. 14.30
”Hvordan færdes ældre i
sikkerhed”
ved Helmer Olsen.
Bornholms Politi

Multi Mok (7-14 år)
torsdag kl. 18.30 – 20.00
En klub med bibelhistorie,
musical, leg og hobby.
Stine Ipsen, tlf. 3034 4378
Y-Movie (13-19 år)
mandag kl. 19-21.30
En klub hvor vi producerer
videofilm fra bunden.
Philip Kofoed,
tlf. 5691 0552
Derudover i hjemmene:
Seniorafdelingen Rønne
Ivar Munch Hansen,
tlf. 5695 6083

KIRKEBILEN ER FOR ALLE

Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen.
Bestilles på ringbilen tlf. 56 95 23 01 senest 1 time før
gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Afslutning i Sct. Nicolai Kirke på salmesangsprojektet 2007

Gudstjenester
AUGUST
31. august (15. s.e. trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen

SEPTEMBER
7. september (16. s.e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim
12.00: Alle præsterne,
		 opstartsgudstjeneste
13. september
11.00: 2 års dåbsgudstjeneste
14. september (17. s.e. trin.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Anders Carlsson
21. september (18. s.e. trin.)
8.30: Ingen gudstjeneste
10.00: Peter Hauge Madsen
		 – Høstgudstjeneste.
		 Familiegudstjeneste,
		 Kirkefrokost og
		 auktion.
28. september (19. s.e. trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen

OKTOBER
5. oktober (20. s.e. trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Anne-Lise Fuglheim
12. oktober (21. s.e. trin.)
8.30: AnneLise Fuglheim
10.00: Anders Carlsson
19. oktober (22. s.e. trin.)
10.00: Gotfred Larsen
10.00: Peter Hauge Madsen
26. oktober (23. s.e. trin.)
8.30: Peter Hauge Madsen
10.00: Gotfred Larsen
NOVEMBER
1. november
11.00: 4 års dåbsgudstjeneste
2. november (Alle helgens
dag)
10.00: Peter Hauge Madsen
14.00: På kapellet:
		 Anders Carlsson og
		 Gotfred Larsen

3. november:
19.00: Landemodeguds		 tjeneste ved
		 biskop Erik Norman
		 Svendsen
9. november (25. s.e.trin.)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Peter Hauge Madsen
		 Familiegudstjeneste
16. november: (26. s.e. trin.)
10.00: Anders Carlsson
16.30: Peter Hauge Madsen
		 (Stillegudstjeneste)
23. november
(sidste søndag i kirkeåret)
8.30: Gotfred Larsen
10.00: Anne-Lise Fuglheim
30. november (1.s. i advent)
8.30: Anders Carlsson
10.00: Gotfred Larsen
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Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Ons

10. sept

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften. Herregård og saunaklub med Maj-Britt Jul

Tors

11. sept

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften med Axel Lasthein-Madsen og

				

Lillian Hjorth Westh

Lør

13. sept

11.00

Sct. Nicolai Kirke

Dåbsgudstjeneste for de 2 årige.

Ons

17. sept

19.30

Præstegaardsladen

Salmestafetten begynder

Tors

18. sept

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue med spisning

Søn

21. sept

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Høstgudstjeneste m. efterflg. spisning og auktion

Man

22. sept

18.30

Sognegården Rønne Nord

Start på kristendomskursus

Ons

24. sept

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Tors

25. sept

10.00

Sct. Nicolai Kirke

De små synger

Tirs

30. sept

19.00

Præstegaardsladen

Sidste frist for aflevering af kandidatlister til

				

menighedsrådsvalget

Ons

8. okt.

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Afslutning på salmesangsprojektet

Ons

22. okt

13.90

Præstegaardsladen

Salmestafet

Tors

23. okt

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue med spisning

Tors

23. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften med Jens Riis

Søn

26. okt

14.30

Præstegaardsladen

Musik og sang. Poul Lykke Nielsen

Ons

29. okt

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

1. nov

11.00

Sct. Nicolai Kirke

Dåbsgudstjeneste for de 4 årige

Søn

2. nov

14.00

Kapellet

Allehelgen

Man

3. nov

19.00

Sct. Nicolai Kirke

Landemode

Søn

9. nov

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning

Tirs

11. nov		

Præstegaardsladen

Menighedsrådsvalg

Ons

12. nov

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften. Filtning

Tors

13. nov

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften med Ebbe Gert Rasmussen

Søn

16. nov

14.30

Præstegaardsladen

Maud og Tom West

Ons

19. nov

19.30

Præstegaardsladen

Salmestafet

Tors

20. nov

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue med spisning

Ons

26. nov

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Fre

28. nov

19.30

Præstegaardsladen

Advent med Knud Henning Hansen

Søn

30. nov		

Sct. Nicolai Kirke

Odd-Fellow koncert

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden: Lunden: hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: hver onsdag kl. 10.45.
Kystparken: den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Sygehuset MKO ( i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 8. sept.; 6. okt. og 17. nov. F.2 ( i dagligstuen) kl. 14.30
på følgende onsdage: 10. sept.; 8. okt. og 19. nov. Slottet kl. 10.30 i dagligstuen på
B.2 på følgende fredage: 5. sept.; 10. okt. og 21. nov.
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Eftertanker

Af Inge-Birthe Foss

For snart 4 år siden blev
jeg spurgt, om det ikke
var noget for mig at stille
op til menighedsrådet.
Jeg havde ingen anelse
om hvad det indebar, og
hvad det krævede af mig,
så jeg var lidt tøvende.
Men efter en god samtale
sagde jeg ja til at stille op
for Kirkeligt Centrum,
og jeg blev også valgt
ind. Jeg var ude at rejse
på selve valgdagen og
gik rundt og var meget
spændt. Om aftenen fik
jeg en sms, hvor der stod,
at jeg var blevet valgt
ind og glad var jeg.
Jeg har aldrig været
vant til at gå i kirke hver
søndag, men jeg kommer
med glæde i kirke. Jeg
kan nok bedst lide at gå alene og sidde og
tænke lidt for mig selv. At se unge forældre og
deres små børn i kirken gør mig rigtig glad. Jeg
så en søndag en nybagt mor sidde og amme sit
lille barn for at give det ro. Det viser blot, at der
er plads til os alle i kirken.
Arbejdet i menighedsrådet er meget spæn
dende, og der er vældig meget at sætte
sig ind i og tage stilling til, men jeg prøver
at gøre det så godt jeg kan. Jeg er med i
kirkeudvalget, boligudvalget, musikudvalget
og arrangements- og omsorgsudvalget og
endelig valgudvalget. Det sidste udvalg er for
mit vedkommende først begyndt nu, hvor vi
skal have valg til november.
I arragementsudvalget er jeg bl.a. med til
at arrangere musik og sangeftermiddage i
præstegårdsladen fire til fem søndage i vinter
halvåret. Det synes jeg er nogle hyggelige
eftermiddage, hvor jeg får snakket med
nogle dejlige mennesker. Jeg synes også

vi har haft nogle fantastiske mennesker til at
underholde os disse søndage, og de gør det for
en beskeden lille gave. Jeg er også med til at
arrangere kirkefrokost én gang om året og vi
smører sandwich i lange baner til efterfølgende
auktion efter høstgudstjenesten.
Umiddelbart efter valget i 2004 blev jeg
kontaktet af Sct. Nicolai kirkes daværende
sognemedhjælper Sara Mossin, om det var
noget for mig at blive besøgsven. Hun havde
en ældre dame i Rønne som havde brug for
sådan én som mig. Jeg sagde ja og har ikke
fortrudt. Jeg kalder hende min veninde, hun er
89 år og et rigtigt dejligt menneske. Vi kan både
grine og græde sammen. Jeg besøger hende en
gang om ugen og kan varmt anbefale andre at
blive besøgsven. Jeg er også afløser for Inger
Aakerman’s telefonkæde. Jeg har kun prøvet
ordningen i én uge, men jeg synes alligevel jeg
nåede at få nogle dejlige samtaler med dem, jeg
ringede til.

