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Tak til Anders Carlsson

mandagen, første gang
den 5. september klokken 19.00 til 21.30 og
menighedsrådsformand Knud Erik Juhl
forAf eftermiddagsholdets vedkommende om
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vi oplevet ved gudstjenesterne,

men også i hans artikler i kirkebladet. Mange
har også været glade for at bruge Anders som
sjælesørger, både i forbindelse med begravelser
og bisættelser, og i det hele taget hvor
mennesker har oplevet vanskelige situationer,
har han været til hjælp.
Anders er afholdt som præst i Rønne, og
mange som han har været i kontakt med, i de
otte år han har været her, vil komme til at savne
ham.
Nu venter så en anden menighed, en ny
prædikestol og en anden kirke, på Anders
i det sydfynske. Det vil blive anderledes,
selvom mange af arbejdsopgaverne vil være de
samme.
Vi vil gerne sige dig en stor tak for de år, du
har været her ved Sct. Nicolai Kirke og ønsker
dig alt godt fremover i dit nye embede på Fyn.

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
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Mødes og skilles og mødes igen ...
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DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?
Børnekoret
		

Alle Helgen

har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
Af sognepræst Anders Carlsson
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
Kirkens festkalender har været meget mere vi hver især kan rumme - så sandt som vi ikke
flere familiegudstjenester, heriblandt
omfattende, end den er nu. Fester er forsvundet, kan kontrollere eller beherske hverken sorgen
en spaghettigudstjeneste; men vi
uden at efterlade sig savn eller erindring.
Men eller kærligheden. Så Alle Helgen danner
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
fester er også kommet til, igen. Alle Helgen er kirken en ramme, der giver rum for sorgen og
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
eksempel på det sidste.
savnet, mens ordene og musikken skaber et
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
Det er vanskeligt at forestille sig en kirke uden indhold, der giver mod til at leve med sorgen.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
jul, påske og pinse, for de fester indfinder sig Vi kommer i kirken for at slippe for at blive
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
som erindring om og fejring af nøglebegreberne trøstet og for at høre, at der er en sol, der står
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
i Guds historie med os. Men man kan sagtens op også over de utrøstelige. For der er kun en
forestille sig en kirke uden Alle Helgen. Når måde, vi kan trøste og tage tabet og sorgen væk
mindefesten for vore afdøde slægtninge og fra hinanden, og det
er ved
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Odd
Fellow
Logens
venner vender tilbage, må det derfor hænge til intet at have betydet i vores liv – og det lader
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ville afsløre, at de fleste efter al sandsynlighed og endelig at kærligheden er sorgen
værd, så
kl. 16.00.
ikke længere ville have været i live, føler vi både det også i fremtiden
gælder, at det er bedre,
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altid et mellemværende og det mellemværende
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Kirkegården!

Præst: Og hvad laver du så, og
hvor længe er du her?
Frank: Ja, Ingers urne er jo,
Kirkegården er et godt sted at sådan som hun havde bestemt
Det betyder at vi altid er velkomsøge hen, for den, der sørger.
det, nedsat i de ukendtes
ne hos Gud vores himmelske Far.
Mange kommer her så gravhøj. Så der er ikke noget
Det betyder at vi altid er velogså jævnligt, blandt andre pasningsarbejde for mig. komne
Men
i kirken. På de følgende
enkemandentil
Frank
Jørgensen,
og kan du læse om, hvad nogle
sider
Velkommen
et nyt
kirkeblad.jeg
Detsætter mig på bænken
taler med hende. Det har iafdag
dem som selv er blevet døbt
ersom
medsognepræst
glæde at viAnne-Lise
nu kan præsenFuglheim,
der
bisatte
hans
givet mig en bedre forståelse
eller har fået et barn døbt i Sct.
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
kone Inger,
har talt med.
for meningen med hendes
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
kvartalsblad.
død.godt
I begyndelsen
spurgte
Vi håber det vil blive modtaget
og bindelse.
Præst:flittigt.
HvornårTemaet
døde Inger?
hende er
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Frank:
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I
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Præst:
Jeg ved,
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tilbage. iMen
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Velkommen
kir-dette
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Inger
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at
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vi så stadigvæk.
og
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med
hende
giver f.eks.
mig børnekor,
ken. Dåben er indgangen til kirken, til det i sommerferien
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de kirkelige
kommerfællesskab.
på kirkegården
meget, ogfordet
ro i sindet. Og så Jeg savner Nutte
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Derforforstodeni utrolig
gammel
eninger
mange
forskellige
lejroplevelser.
at
tale
med
hende.
Hvor
tit
vil
jeg
blive
ved
med,
men
det
det,
at
jeg
kan
komme
her
på
tid døbefonten ved indgangsdøren til kir- Læs mere om det i bladet
kommer
du år
herbyder
egentlig?
vore mindedage
den 19. april, hjælper mig meget at komme
ken.
Hvert
vi i Sct. Nicolai
kirke
Ikkeogalle
har børn
Frank:
En
til
tre
gange
om
her iogverden
delagtiggøre
Nutteogi
vores
forlovelsesdag
densteder
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne unge det
lige
godt.
Derfor
er
det
også
værd
ugen.
oktober vores bryllupsdag, mit savn.
der
lader sig døbe. Johannes29.Johansen

Velkommen
til nyt blad

skrev i 2001 i en salme således:
”Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben,
det navn bliver
ud
Af stenhuggermester
Kurt E.aldrig
Jensenslettet

vi fik hos dig i dåben.”
NårDen
over for478
beENefterladt
DANSKEstår
SALMEBOG
slutningen
om
at
vælge
en
gravNavnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.

at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.

Udvikling og symboler på dagens gravsten

Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkomForeningen
for Kirkegårdskultur, har en gang
men
til at give.

udtalt: Peter Hauge Madsen
sten, kommer vedkommende i ”En gravsten bør være et udtryk for det bedste i
tidensogopfattelse
af, hvad der er smukt.
- Og så
en uvant og svær situation,
hvorkl. 8.30-9.30
samt tirsdag
tors- Sognemedhjælper
Sara Mossin,
Sct. Nicolai-Nyt
skal
den
være
meningsfyldt.
for henvendelsen dag
til stenhuggekl. 17-18.
5695 0085, saram@mail.dk
udgives 4. gangeren
årligt
menig- med:
En
gravsten
børKorsanger:
være et billede
af den
person,
ofteaf indledes
”Hvad
Anne-Lise
Fuglheim:
Træffes
på
Gitte Kofoed,
privat
tlf.
hedsrådet ved Sct.
Nicolai
Kirke,
stenen
er
sat
som
minde
for.
Det
skal
være
plejer
man”.
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691
3839.
Rønne.
noget
efterlevendeChristian
kan samles
Stenhuggerens opgave er atMan.,
hjælpe
ved
tirs. og
ons. kl.
13-14.smukt,
hjem- deKirketjener:
Møller,om
tlf.og
Ansvarhavende redaktør:
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
mindes.
kommende
ved
at
finde
ud
af
den
pågældendes
Peter Hauge Madsen.
fre. kl.
og lørdag
En 8.30-9.30.
gravsten er Menighedsrådets
ikke for de døde,
men for de
behov og ønsker samt ikke mindst
at17-18
få dem
formand:
Kirkens
kontor:
Kirkepladsen
20. E-post: alf@postkasse.net
indpasset
til de
mange restriktioner,
der er levende”
Åbent
tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
pålagtmandag-fredag
de forskellige9-13,
gravstedsformer.
dag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695 1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk. tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk
Ofte er valget taget, inden den efterladte Selve gravstenen har tidligere i sig selv været et
4095, roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
kommer,
de har
fået
anvist og valgt et symbol. En grotte. Ofte udført i sandsten med
KassererUllaidet
Andersen,
5695
8295.
11-12 og evt. aften.
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
indsat symboliserer
grav.
bestemt gravsted, hvor der er restriktioner for, en marmorplade
Kirkegårdsleder
Lars-JepJesu
Elleby,
Præster:
Larsen,
SøborgTidligere
tiders
klassiske
monumenter
med
hvilken Gotfred
sten der
må stå
på gravstedet.
Organist og leder af ungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
stræde
11, 5695
3195, faxså5691
Derefter
kommer
beslutningen
om,
hvad
hovedsten
portal
og
to
sidesten
symboliserer
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
3195
gla@km.dk
- Træffesog
bedst
der -skal
stå på stenen,
om der5695
skal4095.
en form
et tempel. Et træ,
symboliserede
de
Organistassistent
Åbent
hverdage kl. livet,
9-12 oghvor
13.30tirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica Vestervig.
for symbol, eftertekst eller dekoration
på den afbrækkede grene
betød
enden
på
et
liv.
En
15 undtagen lørdag.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
valgte
sten.
knækket
søjle, symboliserede også i sig selv
5695
8395,
aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen,
privat
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
En bedst
tidligere
kirkeminister
formand
Træffes
mandag
og onsdag og5695
3795 for livets afslutning.
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Man kan stadig på kir
kegårdene se disse klassiske
sten og den videre udvikling,
de har gennemgået op til
vore dage, hvor sådanne sten
så godt som ikke mere laves.
Dermed er symbolikken i
stenen forsvundet.
Ofte havde de gamle sten
typer et kors på selve stenen
eller over navnet på den efter
ladte samt eventuelt en hvid
due, symbolet for Helligånden
(også kaldet en fredsdue).
Blomster har været meget
anvendt, især liljer og roser
(en knækket rose symboliserer
afbrudt liv).
Sådanne dekorationer an
vendes stadig. At jeg kalder
det dekorationer, er fordi
de efterladte egentlig ikke
tænker over symbolikken,
men udelukkende mere ser på
dekorationen som en form for
pynt på stenen.
I de senere år er tendensen
gået mod en mere personlig

form for dekoration. Hvor
man tidligere skrev afdødes
titel, f.eks. gårdejer, togfører,
eller vognmand, kan disse
titler i dag være erstattet af en
traktor, en mejetærsker, et tog
eller en lastbil. Dekorationer
udført i bronze og påsat
stenen.
Den seneste udvikling er,
at såfremt den afdøde var
glad for et eller andet, havde
en bestemt hobby eller andre
interesser, kan man i dag
stort set få en dekoration, der
henviser hertil. F. eks.: En violin
eller trompet til en musiker.
Forskellige fisk og akvariefisk
til en der interesserede sig
for fisk. Et sportsredskab
som en fodbold til en fod
boldspiller. En motorcykel
til en motorcyklist. En sut,
bamse eller et andet stykke
legetøj til et barn. Hunde,
katte, rideheste, vilde dyr som
elefanter og løver. Ja, listen er
lang, og har de efterladte et
specielt ønske, kan det ud fra
tegninger og skitser udføres
med den teknik, man i dag
råder over.
I de senere år er der også
tilkommet en del dekorationer
og gravstedspynt, der kan
henføres til den katolske
trosretning som olielamper,
engle, relieffer af Jesus og
porcelænsbilleder af den
afdøde. Måske fordi folk i
almindelighed rejser mere og
ser disse symboler i udlandet.
Sidst på stenen kan så
komme en efterskrift. Ofte
spørger den efterladte: ”Hvad
plejer man at skrive?”
Gennem mange år har ”Tak

for alt”, ”Elsket og savnet”
samt en lang række andre
standardtekster stenhuggeren
har en liste over, været al
mindeligt. Alt sammen noget
der ligger følelser i, men da
det jo er standardtekster, er
lidt af det personlige væk.
Et vers, eller dele af et vers
fra Bibelen, eller en personlig
tanke vil i mange tilfælde være
mere meningsfyldt for dem,
der efterfølgende skal besøge
et gravsted for at mindes.

Endelig er der den sidste
form for sten. Sten der ikke
på nogen måde fortæller,
hvem den er sat over. Man
kan i bedste fald sige, at de
efterladte her har et gravsted,
de kan gå til for at mindes og
eventuelt lægge en blomst
netop der, hvor den afdøde
er bisat eller begravet. I
modsætning til de ukendtes
fællesgrav. Efter en periode.
hvor en stor del blev nedsat i
disse fællesgrave, er tendensen
så småt ved at vende, så de
efterladte igen ønsker deres
eget gravsted, hvilket til dels
skyldes, at kirkegårdene har
gjort det muligt ved i stigende
grad at lave anlæg med
gravsteder, der stort set ikke
skal vedligeholdes eller bliver
vedligeholdt mod betaling til
kirkegården.
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Glasmosaikker i kapellet på kirkegården
Af sognepræst Peter Hauge Madsen
I sydsiden af kapellet sidder
der fem store glasmosaikker
lavet af Paul Høm. Glasmo
saikkerne symboliserer de
fire årstider. Dog er der sat en
”ekstra” årstid ind, idet der er
en mosaik af det meget tidlige
forår, hvor løgene endnu

er i jorden, men på vej op,
altså livet, der baner sig vej.
Glasmosaikkerne har tidligere
prydet Ribe Domkirke, men
da man ville have nogle
nye mosaikker der, blev de
tilbudt til Rønne Kapel, som
selvfølgelig med glæde tog

imod dem i 1988. Det var
dog en bekostelig affære at få
dem sat i. I det daglige giver
de kapellet et flot flimrende
lys ind fra syd, og kommer
man tæt på, kan man se de
mange mønstre i glassene,
f.eks. mange iskrystaller på
vintermosaikken. Paul Høm,
levede fra 1905-1994. Efter at
have stået i malerlære blev
han 1924-29 uddannet på
Kunstakademiet og 1930 gift
med maleren Kirsten Høm
(1906-2003). Høms motiver
er ellers næsten udelukkende
hentet i den kristne mytologi og
i familien. Han har udsmykket
mange kirker med altertavler,
freskoer og glasmosaikker,
flere på Bornholm, hvor han
bosatte sig i Gudhjem 1943.

Kommende arrangementer

Høst- og familiegudstjenester Kina – mulighedernes land
Den 13. september kl. 10.30 inviterer vi igen
til Høstgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Hver
gudstjeneste har et præg af tak til Gud vores
himmelske far, men denne søndag takker vi på
en særlig måde for det daglige brød og andre
gode gaver. Børnene vil bære medbragt frugt,
grønt og bagværk ind i kirken. Kirkens kor vil
medvirke, og efterfølgende inviteres alle til
Præstegaardsladen til en bid brød og til auk
tion over de til kirken forærede grøntsager m.v.
Pengene fra auktionen bliver fordelt mellem de
kirkelige børne- og ungdomsklubber i sognet.
Den 15. nov. og den 13. december kl. 10.30 er
der også familiegudstjenester. Her vil kirkens
ungdomskor også synge, ligesom der vil være
indslag ved andre børn fra kirkens børneklubber og mini-konfirmander.

Sct. Nicolai - Nyt
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Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 vil der i sognegården Rønne Nord, Åvej 2, være mulighed for
at møde Anne Grethe Frøslev. Anne Grethe har
været udsendt af Danmission til byen Chang
shu i Kina, hvor hun har virket som lærer siden
1994. ”Danmark er mit fædreland, men Kina er
blevet mit hjem”, siger Anne Grethe. ”Jeg ønskede at være til stede i mine medmenneskers
hverdag. I Kina er evangelisation i traditionel
forstand ikke tilladt, men jeg har taget del i kirkens liv, og i mit arbejde med eleverne har jeg
forsøgt at vise, hvad min tro betyder. Gennem
mine handlinger har jeg forsøgt at viderebringe
evangeliet”, udtaler Anne Grethe. Denne aften
vil hun fortælle og vise billeder fra sine mange
år i Kina. Alle er velkomne.

BB-Hotels tilbyder overnatninger til rimelige priser i
Rønne — Herning — Kastrup
Lej også et helt hotel til dit bryllup, konfirmation, barnedåb.
Se mere på www.bbhotels.dk
eller ring til Jens Wendell 70225530

Landemode på Bornholm

Det årlige landemode på Bornholm afholdes
mandag aften den 2. november. Landemodet indledes med en gudstjeneste ved stiftets
nye biskop, Peter
Skov-Jakobsen,
Af Anders
Carlsson i Sct. Nicolai
Kirke kl.19.00,
hvortil
alle
indbydes.
det
Dåben går mindst
et parOg
tusinfortsætter med
samvær
på
Fredensborg
Hode år tilbage. Jesus blev døbt af
tel for menighedsrådsmedlemmer
og ansatte,
Johannes
Døberen i Jordanfloden. Dét
ved vi.
alle
med
ægtefæller.
På
Fredensborg
Johannes døbte kun voksne. De komaflægger
ned til
biskoppen
beretning
om stiftets
og med
provstiets
ham
ved floden,
og han
tog dem
ud i
forhold.og lod dem døbe ved neddykning i
vandet

To-års dåbsgudstjeneste
den 5. september

alle børn der blev døbt
Nicolai
Kirke
deni Sct.
samme
dåb:
du
Dåb betyder atKære
forneddyppe
ca. to år siden. Nu hartilhører
du chancen
for at
se
herefter
den

vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Stillegudstjeneste
Men Johannes forlangte, at
Vi angrede
vil igen i deres
den kommende
vinter nogle gange
de
tidligere liv
erstatte
fromessen
kl.
9.00
med
og lovede at ville leve ander- en stillegudstjeneste søndag
eftermiddag
kl. 16.30. To gange
ledes
efter dåben.
Det var
har
vi
planlagt
inden
jul,
og
første gang er sønaltså en bodsdåb. Og dåben
dag
den
8.
november.
blev et billede: det var som
Stillegudstjeneste
er en gudstjeneste
med salom
dén, der skulle
døbes,
mer,
tekstlæsning
og
bøn,
men
i
stedet
for prædruknede - og så kom der et helt
diken
er der stilhed
stund Den
til andagt. Det
nyt
menneske
op afenfloden.
kan være
i eni floden,
travl tidvar
at mødes
gamle,
dergodt
gik ud
død - i kirken
ogdén,
siddeder
stille
sammen
med tid til eftertanke
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kom
op af floden,
var
som født på
ny.erDe
krist- til disse stilleog fordybelse.
Alle
velkomne
ne
overtog så dåben som en
gudstjenester.
indvielse. Men der skete dét,
at man begyndte at døbe små
børn. Og det gav en helt anden mening. For
Mini-konfirmander
af børnene kan man jo ikke forlange et løfte
i kirken
om,
at de vil leve anderledes, end de før har
levet.
Manmange
er vel år
et har
"pattebarn"
Igennem
vi tilbudtog kan som
sådan
kun
ét:
patte
mælk
så ellers
lade sig
folkeskolebørn fra enten 3.ogeller
4.
omkranse
af
forældres
og
andres
kærlighed
klassetrin mini-konfirmandunderog
omsorg. Det sker selvfølgelig
visningen.
Men
vedkommende
at døbe skoleår.
børneneHer
understreger
også i det
man,
at
det
ikke
er
et
spørgsmål
i efteråret kommer tilbudet ud tilom menneskets
holdning, meninger
vilje - men at
Åvangsskolens
3. klasser,eller
mens
det
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der
gives
ved
dåben,
er det afgøSøndermarksskolens og Østre Skorende: at den almægtige Gud har antaget dig
les elever får tilbudet til foråret. Vi
til sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
hører fortællinger fra Bibelen, leger,
ingen betingelser, for barnet vil ikke kunne
synger, maler, løse opgaver, snakopfylde
nogen betingelser.
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beder,
ser film,
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Så når
et lille
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besøg
i
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du?
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hvad tror du?
ellerdøbes
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Her
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forrang
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om man er døbt eller ej.

korsfæstede
Kristus.
det sted, hvorHerre
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hed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen er allerede i
Fire-års dåbsgudstjeneste
begyndelsen, er det blevet
den 10. oktober
sagt. For døden er givet som et
Lørdag d. 10.livsvilkår,
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11.00livet
afholder
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folder
sig
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sådan
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times tid i Sct.
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med
dens
lys også det
første ved
sang, tale, dåb
og forfriskning
til sidst.
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
arvesynden ud.
Både Grundtvig og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
behandler de barnedåben. Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn - og efter dét taler om barnedåben.
Der er en indre spænding i den danske,
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
søger at fastholde spændingen, der har at
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
kræver det også af os. Der må derfor også
snakkes om skyld og ikke kun om "det lillebitte barn", som får det hele foræret. At blive
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
under Guds fordring. I et liv af kærlighed og til kærlighed.

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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I skrivende stund holder Kirkens Dagligstue

		 sommerferie. Dagligstuen åbner igen torsdag

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker
vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
er mulighed for at læse i aviser og blade, spille
spil, snakke og synge sammen. Der serveres
kaffe/te med brød á 10.00 kr. pr. pers.
Nogle torsdage får vi besøg af en gæst eller en
af præsterne. Disse torsdage står nævnt herunder i programmet. Øvrige torsdage vil vi synge
sammen, der vil være oplæsning, fortælling,
spil/quiz m.m.
Ca. en gang om måneden, er der mulighed for
at deltage i en fællesspisning. Det koster 30 kr.
pr. pers. at deltage i spisningen. Tilmelding til
spisning kan ske i Kirkens Dagligstue eller til
Erna Hansen tlf. 56 95 21 85.

Salmer på naturlig vis

For tredje år i træk har Bornholms Provsti arrangeret et salmesangsprojekt for 4. og 5. klasserne på Bornholm og Christiansø. Godt 400
børn er tilmeldt projektet, som i år har overskriften: ”Salmer på naturlig vis”. Alle salmer,
der indgår i projektet i år, handler om naturen.
Projektet slutter med en afsluttende fællessang
i Sct. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag d. 7.
oktober kl. 10.00. Forældre, bedsteforældre og
andre interesserede er velkomne til at komme
og overvære afslutningen og synge med på salmerne selv, hvis man har lyst til det.
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d. 27. aug.
27. aug.: Dagligstuen åbner efter sommerferien.
Vi får besøg af Ernst Knudsen, der fortæller om
Sorthat, Haslekul m.m. Vi ser film: ”Den sidste
fisker i Sorthat”.
10. sept.: Inga Olsen kommer og synger og spiller med os.
17. sept.: Spisning kl. 13.00. Efterfølgende spiller vi banko.
24. sept.: Vi får besøg af Ruth van Gilse, der fortæller om en af sine rejser.
1. okt.: Ulla Schubert kommer og fortæller om
stolegymnastik. Vi får også lov til at lave stolegymnastik.
8. okt.: Vi får besøg af Anne Grete Frøslev fra
Danmission.
15. okt.: Spisning kl. 13.00. Inga Olsen kommer
og spiller og synger med os.
29. okt.: Vi får besøg af Gotfred Larsen.
12. nov.: Bente Kofod kommer og fortæller om
sin tur til Afrika.
19. nov.: Spisning kl. 13.00.
26. nov.: Vi får besøg af Peter Hauge Madsen.
3. dec.: Vicky Bruun kommer og laver juledekorationer sammen med os.
10. dec.: Vi får besøg af Simon Abrahamsen,
der vil fortælle om Færøerne.
17. dec.: Spisning kl. 13.00. Efterfølgende leger
vi pakkeleg.
Velkommen til alle

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe den første søndag i måneden
i Præstegaardsladen.
Der er åbent fra 9.30 til 10.30, og der er kaffe/
te/saftevand og morgenbrød for 15 kr., børn
gratis.
Alle er velkomne. Efter fromessen kan man gå
til kirkekaffe – og de, der skal til højmessen kl.
10.30, kan komme før gudstjenesten.

Studiekreds

I vinter vil studiegruppernes diskussionsemne
blive to binds romanen Erik den Røde skrevet
af forfatteren Preben Mørkbak.
Har du lyst til at læse romanen og deltage i studiegruppen, så kan du tilmelde dig til undertegnede.
Du har to muligheder: Enten at deltage i aftenholdet, som finder sted mandage én gang om
måneden første gang den 14. september fra kl.
19.00 til 21.30, eller deltage i eftermiddagsholdet som finder sted fredage fra 15.15 til 17.15
første gang den 18. september.
Begge hold holder til i Præstegaardsladen.
Studiegrupperne slutter i april måned.
Og selvom man eksempelvis har meldt sig til
aftenholdet, men ikke kan komme en mandag
aften, ja så har man mulighed for at deltage på
eftermiddagsholdet om fredagen og vise versa.
God læselyst!
Anne-Lise Fuglheim

Sogneaftner

Rækken af sogneaftner i Præstegaardsladen
fortsætter efter sommerferien i september.
De starter alle dage kl. 19.30 og deltagelse i sogneaftner koster 20 kr. incl. kaffebord.
Alle er velkomne.
24. september: Hvor vi glæder
os til at få besøg af biskop Erik
Norman Svendsen. Meget drejer sig i denne tid om stiftets
nye biskop, men denne aften
vil vi i sognet tage afsked med
stiftets gode biskop gennem 17
år.
Bornholm har fyldt meget for biskoppen og har
haft hans positive bevågenhed gennem hans år
som biskop. Derfor bliver aftenens emne da
også: ”Mine bornholmske dage.”
22. oktober: Utilpassede unge.
Hvornår er man utilpasset?
Hvor mange er der på Bornholm? Hvorfor havner nogle
unge i denne kategori? Og
hvordan kommer de ud af den
igen?
Bornholms Politis kriminalpræventive koordinator Torben Kofoed-Nielsen, som har arbejdet med unge på Bornholm
siden 1997, giver et bud på ovenstående.
12. november: Kurt Stenstrop
om Ingmar Bergman - filmskaber i Norden er tema for denne
aftens foredrag ved journalist
Kurt Stenstrop, Hasle, som
gennem en menneskealder har
været en stor beundrer af Ingmar Bergmans film. Foredraget
ledsages af udvalgte filmklip.
Efter pausen vises
klip fra den film, som
Ingmar Bergman selv
syntes var hans bedste.
Hvilken det er, skal
være en overraskelse.
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Kristendomskursus.dk

Hvad går den
kristne tro ud
på? Det spørgsmål er der flere
svar på. Dette
kursus giver et af svarene. Alle aftener begynder med et fælles oplæg med PowerPoints og
videoer ved sognepræst Peter Hauge Madsen
eller missionær Jørgen Bloch. Alle kursister
får et deltagerhæfte, som lægger op til, at man
kritisk reflekterer over de påstande og udsagn,
som oplægget rummer. Efter oplægget vil emnet blive drøftet i mindre grupper. Kurset er
baseret på dialog og respekt for alle holdninger. Ingen spørgsmål eller indvendinger er
forbudte. Tværtimod. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
Hver samling begynder 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 den 21. september i Præstegården Rønne Nord, Åvej 2,
hvor temaet er: Hvad ved vi om Gud?
De øvrige datoer er som følger:
5. okt.
Hvem var Jesus?
19. okt.
Hvad er et menneske værd?
9. nov.
Hvad betyder dåben?
30. nov.
Er der et liv efter døden?
7. dec.
Hvad gør Helligånden?
11. jan.
Hvordan skal jeg tro?
1. febr.
Gør bøn en forskel?
22. febr.
Er bibelen til at forstå?
8. marts Hvordan skal jeg leve?
Du er velkommen til at deltage i hele kurset eller på enkelte aftner.
Kurset ledes af
sognepræst
Peter
Hauge Madsen til
hvem man også skal
tilmelde sig på tlf.
Nr. 3. 2009
5695 8395 el. mail:
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Pigeaftener

Pigeaftener er for alle piger fra konfirmationsalderen og opad
• Der kan lide et afslappet fællesskab.
• Der har lyst til at tale med andre om det,
de er optaget af.
• Der nogle gange vil lave noget kreativt.
• Der har lyst til at lære noget nyt.
I efteråret vil der være pigeaften d. 16. sept.
og d. 18. nov. Pigeaftenerne foregår i Præste
gaardsladen og begynder kl. 19.30.
16. sept. får vi besøg af Dorthe Scharling, leder
af Kvindekrise Center Bornholm. Dorthe Scharling vil fortælle lidt forskelligt om krisecenteret,
parforhold, kærestevold, børnene m.m.
18. nov. kommer Vicky Bruun Kofoed fra
Blomsterkunsten og laver adventskranse og juledekorationer med os. Materialer kan købes i
løbet af aftenen.
Begge aftener serveres der kaffe og te med brød
for 10 kr. pr. pers.
Velkommen til alle piger!

Babysalmesang

Vi har nu i over et år haft et tilbud om babysalmesang i Rønne Sogn.

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 intet 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 Her i sommermånederne har vi holdt sommerferie. Et
nyt hold er lige begyndt d. 25. august. Dette
hold er fuldtegnet. Næste hold begynder tirsdag d. 12. januar.
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper
Karenbodil Madsen – gerne inden d. 22. dec..
Tlf. 56 95 00 85 Mail: karenbodil@sctnico.dk.

SNYK, SNUK og børnekoret i København

Hej! Har du lyst til at være med?
SNYK og SNUK
l
l

Kan du li´ at være sammen med andre og have det både hyggeligt og sjovt?
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. Her efter sommerferien begynder vi
igen d. 24. aug. Vi skal bl.a. høre om Peter. Af aktiviteter kan nævnes handicap-dødbold, blinkeleg,
banko, film m.m. Midt i september tager vi på en overnatningstur.
Går du i 6.- 9. kl. er du velkommen i SNUK (Sct. Nicolai Kirkes ungdomsklub). Vi mødes hver
torsdag kl. 19.00 til 21.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2. Her efter sommerferien begynder
vi igen d. 27. aug. Vi skal bl.a. høre og snakke om Daniel, som var en
modig ung fyr. Af aktiviteter kan nævnes østrigsk aften, lagkageløb,
Meyers aften, en tur i svømmehallen m.m. Vi håber på at komme på
en overnatningstur i løbet af den kommende sæson. Tidspunktet er
ikke planlagt endnu. Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan
Nr. 3. 2009
du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller sende en mail:
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Kantoriet

Af organist Kevin Duggan

Kantoriet har lige været i gang med et stort
projekt – en opførelse af Kevins krævende
messe for kor og orgel, som blev opført i
slutningen af august.
Så skal vi på turné til England! Vi er væk den
11.-14. september, og besøger Somerset, ca. 200
km vest for London. Vi synger en koncert og
Evensong sammen med medlemmer af Kevins
gamle kor, og der bliver også socialt samvær
samt lidt sightseeing.
Vi siger farvel til fire sangere – et stort tab
for koret! Nana, Louise og Mette startede i
kirkens børnekor, og nu synger de alle sammen
i FUKs Landskor. De skal studere videre på
”fastlandet”, men forhåbentligt ser vi dem
igen, når de besøger Bornholm. Lili har boet på

Bornholm i et år, og flytter tilbage til Fyn. Hun
har sunget både alt og sopran. En stor tak til
disse fire sangere for deres store indsats.
Til gengæld, har vi den glæde at kunne sige
velkommen til tre dygtige nye sangere – Astrid,
som også er en dygtig bratschist, Katja, som
har været en vigtig del af børnekoret, og Anne,
som tidligere har sunget i det sjællandske
kammerkor ”Broccoli”. Vi håber, disse tre
bliver glade for at synge med os.
Nye sangere er altid velkomne! Hvis du er
imellem 14-20 år gammel, kan læse noder og
synge rent, kontakt da venligst Kevin Duggan
på organistkontoret (tlf. 56953495, e-mail
kevintheorgan@mail.tele.dk). Der er også brug
for vikarer i de andre stemmer.

Koncerter
Der bliver knap så mange koncerter i løbet af efteråret – sommeren var jo propfyldt
med musikoplevelser - men man ved aldrig, hvad der kan ske ...
I hvert fald spiller Sjællands Symfoniorkester fredag den 18. september.
Så er der matinékoncert med Karsten Hermansen lørdag den 17. oktober kl. 16.00.
Karsten er organist ved Marstal Kirke på Ærø og har modtaget undervisning af både
Kevin Duggan og Flemming Dreisig!
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TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Inger Aakerman, tlf. 56 95 26 02
Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf. 56 95 00 85

MUSIK & SANG
Vi synger efter Højskolesangbogen i Præstegaardsladen
søndag den 11. oktober 2009 fra kl. 14.30 – 16.30
søndag den 8. november 2009 fra kl. 14.30 – 16.30
Lene Hansen og Ole Olsen vil vise billeder og fortælle
om deres rejse

Syngepiger og syngedrenge
Så har koret igen været på den
årlige éndagstur til København - sammen med SNUK &
SNYK. Det blev en lidt anderledes tur, for vi var ikke i Tivoli denne gang. Men der var
nok at se alligevel: Vi lagde ud
på Amalienborg med særudstillingen af tiaraer. Kostbare
ting! En lille smut ned i Amaliehaven nåede vi. Se billedet.
Vi var ret friske, selvom ”Villum” havde vippet noget om
morgenen!
Videre til Sømandshjemmet
i Nyhavn, hvor vi fik stillet
sulten. Og så ind over baggården, hvor landets eneste
sømandskirke gemmer sig. En
ældre lagerbygning omdannet til kirkesal. Udsmyknin-

gen er enkel: Et kirkeskib og
tre ankre - over prædikestolen
et kompas, som er en prædiken i sig selv - et alterbord,
en døbefont samt et lille orgel, skænket af A.P. Møller. Vi
måtte synge salmen ”Uberørt
af byens travlhed”. Hurtigt
videre til ombordstigning på
en Nettobåd, der i en times tid
tog os med i de gamle kanaler
og i Københavns Havn. Flot
og interessant. Knap så interessante var et par små regnbyger. Men et lille stop under
en af broerne skånede os for
den værste væde!
Vi sluttede af med The Mystic Exploratorie og indkøb
på gågaden; inden vi skulle
retur med toget og ”Villum”.

Alle er velkomne.
Telebussen kan benyttes.
Kaffe/te/kage: Kr. 10. -

Flere nuppede en lille lur på
hjemvejen - voksne som børn.
Tak for god opførsel til børnene - og til medhjælpende
forældre og bedstemødre!
Koret tager hul på efterårssæsonen tirsdag den 11. august
kl. 14.30 i Præstegaardsladen.
Her er nye medlemmer - også
drenge - meget velkomne!
(Alderstrin: 9-14. Optagelsesprøve.). Første opgave er
sang ved familiegudstjenesten den 13. september, hvor
vi prøver at arbejde sammen
med ”Syngedrengene” fra Vor
Frue Kirke i Assens.
(Kontakt evt. undertegnede
eller se kirkens hjemmeside).
Poul Lykke Nielsen
korleder

Børnekoret
ved Amaliehavens
springvand
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Symfonikoncerten
den 18. september kl. 19.30

LanAarhus
Shui
Symfoniorkester gæster Sct. Nicolai Kirke
og med sig har de en cellostjerne.

“Master
of what
has become
a world class o
Shui
er enconductor
efterspurgt
maestro
som chefdi–
American
Record Guide
rigent for Singapore Symphony Orchestra
og Sjællands Symfoniorkester.
Lan Shui has been Music Director of the Singapo
Orchestra
since
and was
Jan
Vogler er
født1997,
i Dresden,
hvorappointed
han i en Chief C
the
Copenhagen
Philharmonic
Orchestra
alder af blot 20 år blev den yngste solocel- from the
season.
His tenure
as Principal
Guest Conductor
list
nogensinde
i Staatskapelle
Dresden.
Symphony Orchestra ends at the end of the curre

Her er de to herrer i samspil med Aarhus
As a guest conductor,
Lan Shui
has worked in the
Symfoniorkester
med musik
af Stravinskij,
with
orchestras
including
the
Baltimore
Symphony
Tjajkovskij og Beethoven på programmet.
Symphony, Houston Symphony and the Minneso
Europe he has visited the Danish Radio Symphon
Radio Symphony, Gothenburg Symphony and the
Stuttgart amongst others. He has performed at Fe
Billetsalg ved indgangen,
Velkomscenteret
og Rådhuskiosken.
including
Tanglewood,
Aspen, Round Top, Eastern Music and the Casals Festiva
highlights include return engagements with the Deutsche Radio Philharmonie,
Bamberg Symphony, Hong Kong Philharmonic and the Aspen Festival, and perfo
the Danish Royal Opera..

Spirekor i Under
kirken?
Shui’s direction, the Singapore Symphony has become a world class ense

enjoys an exclusive recording contract with the BIS label. Shui has led the orche
medvirke
ved nogle
af familiegudstjenesterne
I forbindelse med Folkekirkens
acclaimedUngdomskor
tours to Germany,
Switzerland,
Japan,
China, Hong Kong, Taiwan, Fr
og vedabout
noglecommissioning,
af kirkeårets højdepunkter.
Efter
bliver der for tiden rundt
om
i landet
oprettet
and
the
USA, and
is passionate
premiering and
recording
såkaldte minikor eller spirekor.
Også vi har talt 2. kl. er det muligt at fortsætte i børne- og ungcomposers.
om idéen her. Nu har vi tænkt os at prøve den domskoret.
Vi Shui
regner
med en
ugentlig øvelse
tre kvar- Conser
af.
Born in Hangzhou, China, Lan
studied
composition
at thepåShanghai
ters
varighed.
Vi prøver where
kl. 16.15
17 på manEt spirekor er et børnekor
for børn
fraThe
6-8/9
graduated
from
Beijing
Central
Conservatory,
he–studied
conducting w
dag
da nogle conducting
måske skal debut
følgeswith the
år, dvs. fra børnehaveklassen
tilProf.
og med
2. kl.
Xin and
Huang
Fei Li.
Heeftermiddage,
made his professional
Præstegaardsladen,
Pistolstræde
12, hvor
vi
Man kan sige, at et spirekor
er et musikalsk
Philharmonic
Orchestra intil
Beijing
in 1986 and was
later appointed
Conductor
of
Måske
forældre
eller
væksthus eller drivhus, hvor
der arbejdes
med
Symphony.
In 1986,
Shuiøver.
continued
hisenten
graduate
studies
at bedsteforælBoston University an
drewhere
bedsthe
kan
hjælpeclosely
da. Starttidspunktet
bliforskellige musikalske elementer
og med
at udTanglewood
Music
Festival,
worked
with Leonard Bernstein.
In
ver den
7. septemberSummer
kl. 16.15.Festival, where he came
vikle børnenes musikalske
udtryksmuligheder.
conducted
at The Los Angeles
Philharmonic’s
of David
Zinman,
who, in 1992,
him to become
Conducting
Der skal arbejdes med den
musikalske
bevidstSå invited
har kirkebladets
læsere
børn iAffliate
den of the
Symphony
seasons.
From
to 1997,
Shui served
nævnte
alder,
der1994
kunne
tænke
sig atas Asso
hed, så den enkeltes sangglæde
kan Orchestra
kanaliseresfor two
Conductor
to Neeme
at Themed
Detroit
Symphony, da
and,ring
in the
period, as
i Spirekoret,
tilsame
underind i en større sammenhæng,
herunder
vor ko-Järvivære
and mød
workedop
withtilBoulez
the Cleveland
tegnede eller
førsteandøvelse.
lossale danske sangskat.Masur at The New York Philharmonic
itsikke
Young
in Paris.
Nævn
gerne dette nye kortilbud for andre.
Da mange på den alder
kanConductors’
læse, er det Project
tanken, at repertoiret skal bestå af lidt rytmik,
Since 1998,
Lan Shui
(including
the first ever c
Lykke Nielsen
af små alderssvarende sanglege
og sange,
somhas recorded over 16 CDs for BISPoul
of
symphonies
by
Tcherepnin
with
the
Singapore
Symphony,
and
music
korlederby Arnol
læres udenad. Det er meningen, at koret skal
Hindemith with the Malmö Symphony), with soloists such as Evelyn Glennie, Cho
Gil Shaham. His most recent CD, Seascape, was chosen as one of the best rele
by International Music Web, and his album entitled Movement, with the Danish R
Symphony, is nominated for this year’s Grammy Awards.
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Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn

Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles på ringbilen tlf. 56 95 23 01 senest 1 time før gudstjenesten,
Lan Shui is the recipient of several international awards: from the Beijing Arts Fe
th
på kirkens
kontor,
tlf.37
5695
3695.
Besancon
Conductors’ Competition in France a
Yorkeller
Tcherepnin
Society,
the

University (Distinguished Alumni Award).

KIRKELIGE
FORENINGER
Indre
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Kredsens ledere er:
Hus på ZahrtSøndagsmøder
kl. 14,00 fra kl. 16 til 17.30 og drøftelse
v. Bent K Andersen
Onsdag
af
bibelske
tekSøndagsskole
Kurt Jørgensen,
11/10; 25/10; 8/11 og
15. kl. 18.00
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Café
Elmer
del af sognearLeder: Vi
Lottebegynder
Roch,
kl. 14.00 ne. Nu er det børneklubben
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for børneHerefter
er der mulighed
Præstegaardsladen,
Jarlsgård:
grund
af Jesu og apostlenes
Kl. 18.00: Spisning
Senioreftermiddag
Pistolstræde 12, Rønne
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Sct. Nicolai

GENBRUG

www.lm-roenne.dk

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
AUGUST
30. august (12. s. e. trin.)
9.00: Anders Carlsson
10.30: Peter Hauge Madsen
SEPTEMBER
6. september (13. s. e. trin.)
(Kirkekaffe)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Anders Carlsson
12.00: Alle præsterne,
		 opstartsgudstjeneste
13. september (14. s. e. trin.)
9.00: Ingen gudstjeneste
10.30: Peter Hauge Madsen,
		 høstgudstjeneste
		 Kirkefrokost og
		 auktion
20. september (15. s. e. trin.)
9.00: Ingen gudstjeneste
10.30: Anders Carlsson,
		 afskedsgudstjeneste
		 Kirkefrokost og
		 afskedsfest
27. september (16. s. e. trin.)
8.30: Gotfred Larsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim

OKTOBER
4. oktober (17. s. e. trin.)
(Kirkekaffe)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Gotfred Larsen
11. oktober (18. s. e. trin.)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen
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18. oktober (19. s. e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Knud Henning
		 Hansen
25. oktober (20. s. e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
NOVEMBER
1. november
(Alle helgens dag)
10.30: Gotfred Larsen
14.00: På kapellet:
		 Peter Hauge Madsen
		 og Anne-Lise Fuglheim
2. november:
19.00: Landemodeguds		 tjeneste ved
		 biskop Peter Skov		 Jakobsen
8. november (22. s. e. trin)
10.30: Gotfred Larsen
16.30: Anne-Lise Fuglheim
		 (Stillegudstjeneste)
15. november (23. s. e. trin.)
9.00: Ruth van Gilse
10.30: Peter Hauge Madsen,
		 familiegudstjeneste
22. november:
(Sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
29. november
(1. søndag i advent)
9.00: Anne-Lise Fuglheim
10.30: Peter Hauge Madsen

Gudstjenestelisten for
november er med forbehold,
da vi ikke ved, hvornår den
nye præst ved kirken i stedet
for Anders Carlsson tiltræder.

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: Fredag den 23. oktober.

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: hpii@city.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Tid

Sted

Emne:

Man

24. aug.

15.00

Sognegården Rønne Nord

SNYK starter, derefter hver mandag

Tor

27. aug.

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue, derefter hver torsdag

Tor

27. aug.

19.00

Sognegården Rønne Nord

SNUK starter, derefter hver torsdag

Lør

5. sept.

10.30

Sct. Nicolai Kirke

2-års dåbsgudstjeneste

Man

7. sept.

16.15

Præstegaardsladen

Opstart af Spirekoret, derefter hver mandag

Man

14. sept.

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds (1 gang om måneden)

Ons

16. sept.

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, Dorthe Scharling

Fre

18. sept.

15.15

Præstegaardsladen

Studiekreds (1 gang om måneden)

Fre

18. sept.

19.30

Sct. Nicolai Kirke

Koncert med Sjællands Symfoniorkester

Søn
20. sept.
19.30
Sct. Nicolai Kirke
				

Afskedskoncert for Anders Carlsson
v. kirkens organist, Kevin Duggan

Man

21. sept.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tor

24. sept.

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Biskop Erik Norman Svendsen

Man

5. okt.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Ons

7. okt.

10.00

Sct. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert Salmesangsprojektet

Tor

8. okt.

19.30

Sognegården Rønne Nord

Kina - mulighedernes land

Lør

10. okt.

11.00

Sct. Nicolai Kirke

4-års dåbsgudstjeneste

Søn

11. okt.

14.30

Præstegaardsladen

Vi synger efter Højskolesangbogen

Lør

17. okt.

16.00

Sct. Nicolai Kirke

Matinekoncert, Karsten Hermansen

Man

19. okt.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tor

22. okt.

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Utilpassede unge

Søn

8. nov.

14.30

Præstegaardsladen

Vi synger efter Højskolesangbogen

Man

9. nov.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

Tor

12. nov.

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Ingmar Bergman

Ons

18. nov.

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, Wicky Bruun Kofoed

Tor

26. nov.

19.30

Præstegaardsladen

Adventsfest

Man

30. nov.

18.30

Sognegården Rønne Nord

Kristendomskursus

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 10.45. Kystparken:
Den anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: Kl. 10.30 i dagligstuen på B.2 følgende
fredage: 11. september; 9. oktober og 13. november. Sygehuset: MKO ( i dagligstuen)
følgende mandage kl. 11.00: 7. september; 12. oktober og 9. november. F.2 ( i
dagligstuen) kl. 14.30 følgende onsdage: 9. september, 14. oktober og 11. november.
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Eftertanker

Af Ole Hansen

Nu er det nye menighedsråd kommet godt
i gang med arbejdet og dermed også PRudvalget, der bl.a. laver Kirkebladet.
Efter en del år har jeg nu trukket mig fra
udvalget, og mit arbejde er overgået til Holger
Pii. Peter Hauge Madsen er stadig ansvarlig
redaktør.
Mit første møde med kirkebladet var i 80erne, hvor vi på Bornholmeren gennem vor
tegner Margit Stenbæk lavede et forslag til et
helt nyt kirkeblad bl.a. med enkelte farver på
nogle af siderne og med et nyt, mindre format.
Dette blad udkom helt til 2005, hvor PRudvalget bad Søren Wolff om at komme med et
udkast til et kirkeblad, trykt med farver på alle
sider, et lidt større format og på 16 sider. Hvert
blad skulle opbygges over et tema. Blad nr. 2 i
2005 er således det første blad i den moderne
udgave.
Udvalget mødes kort efter at det nye blad

er udkommet. Her tilrettelægges næste blads
tema, og man finder frem til, hvem der skal
skrive de forskellige artikler. Siderne har en
fast opbygning og indholdet af hver side
tilrettelægges. Kort før deadline, holdes et nyt
møde, hvor bladet gennemgås. Der skal gerne
være billeder på alle sider og et lille billede af
artiklernes forfatter.
Tidligere var det præsterne, der sam
lede artiklerne. I 80-erne overtog en fra
menighedsrådet, Frede Hansen, at samle
artiklerne og fordele det på de enkelte sider før
han afleverede det til trykkeriet
Efter hans død, indgik jeg så i PR-udvalget
og overtog denne opgave.
Det har været et interessant arbejde at være
med i, hvor samarbejdet mellem de valgte fra
menighedsrådet og præsterne i udvalget har
fungeret meget fint. Ligeledes med kirkens
øvrige ansatte. Jeg ser således tilbage på mange
års godt samarbejde og ønsker det nye udvalg
held og lykke med det fremtidige arbejde med
kirkebladet.
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger
fra kirkens brugere om et flot og læseværdigt
kirkeblad.

