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hvad den kristne tro går ud på. At det hører
historierne fra Bibelen om Noa og Moses,
og selvfølgelig Jesus og hvad han gjorde og
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Ændring af kirkens navn

Nogle har måske lagt mærke kirken tillagt det officielle sanktus, som forkortes med
til en lille ændring i kirkens navn Skt. Nikolai Kirke. Altså Skt.
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holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
grundlovstalen.
borgstræde 11.
Der er god plads i
Vi har været så heldige, at stiftets biskop, haven, så vi håber, rigPersonnyt i Rønne
Sogn
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
sen, København, har være med.
I tilfælde af dårligt
lovet at komme og
vejr, rykker vi ind i
Kære menighed! holde grundlovstalen.
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
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kan har
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tit mødt Anne-Lise på Bornholms
mandag aften, ja så kan
Hospital, når hun har gået rundt på afdelingerne
man møde op om frefor at snakke med patienterne. Med salmebogen
dagen og vice versa, da
under armen, og et smil på munden, har hun
“holdene” følges ad
åbenhed indledt en samtale, som jeg tror
rentmed
stofmæssigt.
mange
har til
satatpris
Har du lyst
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tage, så meld dig til hvor det har været et ønske. Jeg har altid beundret Anne-Lise for hendes
undertegnede:
mod til at møde,
nogen for hende ukendte menAnne-Lise
Fuglheim
nesker,og
med
evangeliet.
sygehussogneLise vil
blive savnet, ikke alene for sit
præst,Anne
Tlf. 5691
3732

arbejde på sygehuset og sine gudstjenester, hun
har også været meget aktiv med en studiekreds,
hvor mange bøger i årenes løb er blevet læst og
diskuteret. Anne Lise er en farvestrålende person, og har mange gange bidraget med forskellige indslag i flere sammenhænge.
Nu går Anne-Lise så på pension, men jeg tror,
at der ligger aktive år forude, hvis helbredet
rækker. Hun bliver boende i Rønne, og vil sikkert fortsætte med studiekredsen, som hun har
stået for i mange år.
Vi vil gerne sige dig en stor tak for de år du
har været præst her hos os i Rønne, og ønsker
dig alt godt fremover og håber du vil nyde dit
otium.
Anne-Lise holder sin sidste gudstjeneste søndag den 29. august kl. 10.30 i Skt. Nicolai Kirke.
Anne-Lise har ikke ønsket, at der afholdes reception i forbindelse med afskedsgudstjenesten.

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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inddelt efter emner.
er, at
er
Der er lovsange
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Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
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Vil du med i
børnekoret?

DÅB - for børn og voksne!

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god
hyggetur Katrine
til Nexø
Af sognepræst
Blinkenberg
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
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med at
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lære
mange
forskellige
det sammenfattes såSom i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
ting.
Forældrene
lover
dan her: ved alle dåb
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
at
opdrage
barnet
i
læser præsten en
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai
Kirkeder lyder
den
kristne
tro.
Det
lovprisning,
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag
den
3.
samme gør fadderne.
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her: ”Lovet
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16.00.
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opgave
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vor Herre
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er
at
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far, som
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
døbte
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familie.
Og
fordi
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har
barnedåb,
ved
dåben
har
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begravelse
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I folkekirken er vi nemlig ikke kun forpligtet jord på kisten. Som nybagt forælder kan det
til
at døbe
udøbte.
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Mandag
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18. december:
Kevin
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Dåb – en væsentlig tradition
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
af dem som selv er blevet døbt
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende
arrangementer
Høstgudstjeneste den 26. september

I forventning om en god høst inviterer vi denne søndag, kl.10.30, igen til høstgudstjeneste i Skt. Nicolai
kirke. 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”. Børnene vil bære medbragt frugt, grønt
og bagværk ind i kirken. Kirkens ungdomskor og
spirekor vil medvirke, og efterfølgende inviteres alle
til Præstegaardsladen til en bid brød og til auktion
over de til kirken forærede grøntsager m.v.. Pengene
der kommer ind, bliver fordelt mellem de folkekirkelige børneklubber i sognet.

Landemode på Bornholm

Det årlige minilandemode på Bornholm afholdes mandag aften den
1. november. Landemodet indledes
med en gudstjeneste ved biskop Peter
Skov-Jacobsen i Skt. Nicolai Kirke kl.
19.00, hvortil alle indbydes. Derefter
fortsætter det med samvær på hotel
Fredensborg for menighedsrådsmedlemmer og ansatte, alle med ægtefæller. På Fredensborg er der foredrag, og biskoppen aflægger beretning om stiftet og provstiets forhold.

Alle helgen

I år er Alle helgens dag søndag den 7. november.
Selv om vi ikke dyrker helgener som mellemmænd
mellem os og Gud, har vi altså bibeholdt Alle helgens dag både i kalenderen og i kirkeåret. 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 tradition her, at vi Alle helgens
søndag foruden formiddagens højmesse i kirken
også om eftermiddagen kl. 14.00 indbyder til en
gudstjeneste i kapellet, hvor navnene bliver 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.

Den Røde Tråd
- En rejse gennem Bibelen

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i Præstegaardsladen den første
søndag i måneden, når der er fromesse (se gudstjenestelisten). 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.

Nu kan du på kort tid få ridset hele Bibelens hovedlinje op. Få vist, hvordan Guds frelse og Jesus går
som en rød tråd gennem hele Bibelen! En enestående chance for at få det rigtig store overblik! Den røde
tråd er et kursus, der er med til at genopfriske eller måske for første gang lægge basis i din forståelse
af kristendommen. Det gennemgår hovedlinjerne i
kristendommens hoveddokument: Bibelen. Udover
kursusmanual er Bibelen grundbogen i kurset, der
løber over 6 aftener: Den 25. okt. – 8. nov. – 29. nov.
– 31. jan. 2011 – 21. febr. - 14. marts. Hver aften begynder kl. 18.30, hvor vi vil spise sammen. Herefter
begynder undervisningen kl. 19.15 og med god tid
til samtale og en kop kaffe, slutter vi kl. 21.00. Prisen
for at deltage er 35 kr. pr. gang inkl. mad.
Tilmelding til undertegnede senest tre dage før
kursusdag.
Vel mødt. Peter Hauge Madsen, sognepræst.

Skt. Nicolai - Nyt
Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Biltlf. 2173 8642 . Fax 5695 7943
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Ungdomsgudstjeneste

Under temaet ”Tillid” bliver der d. 9. oktober kl.
19.00 afholdt ungdomsgudstjeneste i Skt. Nicolai
kirke. Gudstjenesten bliver lavet af unge fra KFUM
og KFUK og sognepræst Peter Hauge Madsen, samt
med hjælp af de kommende konfirmander, og vil
vare ca. 1 time. Efter gudstjenesten vil der blive serveret lidt at spise og drikke i Præstegaardsladen.

Fireårs dåbsgudstjeneste
Lørdag den 30. oktober kl. 11.00

Hvert år er det en tradition, at de børn, der blev døbt
for 4 år siden i Skt. Nicolai Kirke bliver inviteret til
en særlig dåbsgudstjeneste. I år sker det lørdag den
30. oktober kl. 11.00.
Selve gudstjenesten foregår på børnenes præmisser
og varer omkring 25 minutter. Efter gudstjenesten vil
de børn, der blev døbt for 4 år siden få en børnebibel
hver. Der vil også blive serveret en lille forfriskning.
Velkommen til 4 års dåbsbørn og deres familier.

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 løbet af efteråret er der to pigeaftener.
15. sept. kl. 19.30 i Præstegaardsladen
Vi synger efteråret ind ved Erna Hansen
Erna Hansen har lovet at finde nogle efterårssange,
som vi vil synge sammen, og hun vil sige et par ord
omkring. Der vil også blive lejlighed til at foreslå
sange.
17. nov. kl. 19.30 i Præstegaardsladen
Græskarrenes mange muligheder ved Ingrid Boesen.
Græskar er godt til andet end halloween lygter. Kom
og vær med til selv at lave og smage det kulinariske
ved græskar.
Begge aftener serveres der kaffe og te med brød for
10 kr. pr. pers. I forårshalvåret vil der være pigeaften
den 19. januar, 16. marts og 11. maj.
Velkommen til alle piger!

Skt. Nicolai - Nyt
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Sogneaftner

Vi vil i den kommende sæson fortsætte rækken af
sogneaftner i Præstegaardsladen under det overordnede tema: Livsfortællinger. Som tidligere vil
vi bede spændende personer berette om deres
egen eller andres livshistorie og fortælle om skelsættende og spændende oplevelser.
De starter alle dage kl. 19.30 og deltagelse i sogneaftner koster 20,00 kr. incl. kaffebord.
9. september: Hvor oberstløjtnant Karsten Kjær,
Rønne, som var chef for
det hold soldater, der var
udsendt til Afghanistan
sidste efterår, vil berette
om soldaternes vilkår og
risiko. Han vil også gøre
rede for, hvorfor det er rimeligt, at så mange unge
mennesker bruger en god del af deres ungdom i
en så farefuld mission. Hvad er den dybeste mening med udsendelsen, og hvad nytter den?
14. oktober: Udvandringer
fra Bornholm. Vi får besøg
af Henning Bender, Snogebæk, der er mag. art. i his
torie, og som i en årrække
har administreret kartoteket over danskere, som er
udvandret det sidste par
hundrede år.
Da Bornholm er en af de
landsdele, hvorfra flest udvandrede, er der tale
om et både aktuelt og spændende foredrag.
11. november: Er sogne
aftenen ved Henrik Krogsgaard, Svaneke, som flyttede her til øen for nogle
få år siden. Henrik Krogs
gaard har levet et usædvanligt spændende liv
med musikken, siden han
som ganske ung blev berømt over det ganske land
som akkompagnatør ved Musik grand prix eller
som kapelmester ved revyer og shows i TV. Og
det er dette spændende liv, han vil indvi os i ved
sogneaftenen.

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

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 mulig
den samme dåb: du
hed for at læse i aviser og blade, spille spil, snakke og synge sammen. Der serveres kaffe/te med
tilhører herefter den
brød á 10,00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der være spisning kl. 13.00. á 40 kr. pr. pers.
korsfæstede Herre Kristus.
Af Anders Carlsson
Tilmelding til Erna Hansen tlf. 56 95 21 85 eller i Kirkens Dagligstue.

Dåb betyder at neddyppe
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er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
det udvikler sig og kan handle og forstå sådan er dåben altså et udtryk for den kærlighed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen er allerede i
begyndelsen,
er det blevet
Sommertur: Vi drikker kaffe i Siloam, Svaneke
sagt. For døden er givet som et
livsvilkår, før livet folder sig
ud. Vi lever på tilintetgørelsens
vilkår. Men netop i dåben siges
der noget om en anden slutning, der
allerede er i begyndelsen. Ligesom
kærlighedens lys var det første ved
skabelsen, sådan er kærlighedens lys også det første ved
menneskets begyndelse. Så
begyndelsen også er i slutningen.
Luther fremhæver dåbsløftet om at drive
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
Sommertur til Fuglesang
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 - ogSøndag
efter dét den
taler10.
om oktober
barnedåben.
kl.
14.30
Der er en indre spænding i den danske,
med Inga Olsensom dybest set
folkekirkelige dåbspraksis,
søger at fastholde
spændingen, der har at
i Præstegårdsladen
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
kræver Søndag
det også den
af os.
må derfor også
21.Der
november
snakkes om skyld kl.
og14.30
ikke kun om "det lillebitte barn", som får det hele foræret. At blive
Lene Hansen og Ole Olsen
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
med rejsebeskrivelser
under Guds fordring.
I et liv af kærlighed i Præstegårdsladen
og til kærlighed.

26. aug.: Katrine
deBlinkenberg
år tilbage.fortæller.
Jesus blev døbt af kan - men det kan én ting: det kan være

Kom, syng og bliv glad.

MUSIK & SANG

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk

Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Skt.
Nyt
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….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører og taler vi om Gud og laver forskellige sjove aktiviteter.
Vi begynder den 23. august her efter sommerferien, men du kan sagtens nå at være med endnu, hvis
Hej!
Hvis
du går
i en
3.miniweekend.
-6. kl. Det kan du få mere at vide om, når du
du har lyst.
Sidst i september
laver vi
kommer.
... er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub).

Jeg er glad for at
gå i SNYK, fordi
vi laver mange
sjove ting.
Camilla

Vi mødes hver mandag kl. 15.00 til 16.30 i
sognegården Rønne Nord, Åvej 2.
I SNYK hører og taler vi om Gud og laver
forskellige sjove aktiviteter.
Vi begynder den 23. august her efter
sommerferien, men du kan sagtens nå at
være med endnu, hvis du har lyst.
Sidst i september laver vi en miniweekend.
Det kan du få mere at vide om, når du
kommer.
Det er dejligt at være i
SNYK. Vi har det sjovt,
og det er super at spille
bordtennis.
Marcus

Har du spørgsmål om SNYK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på
tlf.
eller
karenbodil@sctnico.dk
Har56950085
du spørgsmål
om sende
SNYK,en
kanmail:
du ringe
til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller sende en
mail: karenbodil@sctnico.dk

SNUK (Skt. Nicolai Kirkes ungdoms klub)
SNUK begynder først efter efterårsferien igen. I vil kunne læse mere om SNUK på kirkens
Det er dejligt at være i

hjemmeside i begyndelsen af oktober.
SNYK. Vi har det sjovt,
SNUK
(Skt.
Nicolai
Kirkes
ungdoms
klub)på tlf. 56950085 eller sende en
Har du spørgsmål om SNUK,
kan
duerringe
Karenbodil
Madsen
og det
super til
at spille
mail: karenbodil@sctnico.dk bordtennis.

SNUK Begynder først efter
efterårsferien igen. I vil kunne læse mere om SNUK på kirkens
Marcus
hjemmeside i begyndelsen af oktober.
Har du spørgsmål om SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller sende en
mail: karenbodil@sctnico.dk

Kan du bruge en ven mere?

KORSTÆVNE

Kirsten har levet et aktivt liv med mange venner.
Den 17.-19. september på
Babysalmesang
Nu er Kirsten ikke så aktiv mere,
for hendes helbred er blevet svagt.
”Bækkely” ved Snogebæk.
Babysalmesang
erde
forgået
børn,bort,
der eller
er 0 –også
8 måneder
ved holdets begyndelsestidspunkt og deres
Kirsten ser heller ikke sine venner,
for enten er
er
Dirigent,
organist Jytte
forældre.
Til
synger
børnesange,
danser
Har
du spørgsmål
om SNYK,
kan
duser
ringe
tilbabysalmesang
Karenbodil
påvi
tlf.salmer,
56950085
eller sende
en og laver fagter til. Der er ingen
deres
helbred blevet
svagt. Derfor
Kirsten
frem til atMadsen
få besøg
en
gang
Lundbak
fra Holbæk,
vil at være med.
krav om, at man skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis
mail:
karenbodil@sctnico.dk
om ugen
i en times tid. UdoverDu
Kirsten
serlidt
Marie
Bente også frem
til
undervise
FUK-korene
kan læse
om og
babysalmesang
på kirkens
hjemmeside:
www.sctnico.dk
. på
at få besøg engang.
Et nyt hold begynder den 14. september. Vi mødes hver
øen.tirsdag undtagen i efterårsferien til og me
deneller
23. november.
2011. gæstes også af kor
Stævnet
Vil du besøge Kirsten, Marie
Bente? Næste hold begynder den 11. januar
fra Ølstykke og Vallensbæk,
De kunne gå hen og blive en af dine venner.

SNUK (Skt. Nicolai Kirkes ungdoms klub)

og det slutter med en høst

Hvis du kunne tænke dig at være besøgsven, kan du henvende dig til
gudstjeneste i Svaneke
sognemedhjælper
Karenbodil
Madsen. Tlf.
56 95
85 læse mere om SNUK på kirkens
SNUK
Begynder først
efter efterårsferien
igen.
I vil00kunne
Kirke, hvor de mange kor
hjemmeside
i begyndelsen af oktober.
Mail: karenbodil@sctnico.dk
sangere
Har du spørgsmål om SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf. 56950085 eller
sendemedvirker.
en
mail: karenbodil@sctnico.dk

Skt. Nicolai - Nyt

Babysalmesang

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
Nr. 3. 2010
krav om, at man skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen. Det er gratis at være med.
Du
kan 10
læse lidt om babysalmesang på kirkens hjemmeside: www.sctnico.dk
Store Torvegade 1 .• 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33
Side
Et nyt hold begynder den 14. september. Vi mødes hver tirsdag undtagen i efterårsferien til og med
den 23. november. Næste hold begynder den 11. januar 2011.

Babysalmesang

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 den 14. september. Vi
mødes hver tirsdag undtagen i efterårsferien til
og med den 23. november. Næste hold begynder den 11. januar 2011.
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper
Karenbodil Madsen – gerne inden den 3. september. Tlf. 56 95 00 85.
Mail: karenbodil@sctnico.dk

Sangen har varme!
Det er ikke kun sommeren,
der kan forbindes med varme
– det kan også sangen! Vi
”varmer stemmerne op”, når
vi skal synge i kor. Det sker
for at fjerne spændinger i
kroppens muskler, ikke mindst
i ”sangermusklerne”, så ikke
sangen får en hård klang. Men
det er også vigtigt at undgå
skader på stemmen. Det er
den ene betydning af ”varme”.
Den anden er, at sang kan
udstråle menneskelig varme:
Samhørighed, fælles erfaring
og oplevelse, en fælles stræben
efter et godt resultat. Sangen
berører eller vækker minder og
følelser. Den vækker trang til
det rene, til skønhed og dåd.
I Børne- og Ungdomskoret
havde vi et travlt forår med
mange opgaver. Også efteråret
ser ud til at byde på en del

Af Poul Lykke Nielsen, korleder

udfordringer. Først og fremmest
er der korstævnet d. 17.-19.
sept. på lejrstedet ”Bækkely”
ved Snogebæk. Her kommer
dirigenten fra Holbæk, organist
Jytte Lundbak, for at undervise
FUK-korene på øen, herunder
os i Rønne. Stævnet gæstes også af kor fra Ølstykke og Val
lensbæk, og det slutter med en
høstgudstjeneste i Svaneke Kirke,
hvor de mange korsangere
medvirker. I oktober medvirker
koret ved det traditionelle
salmesangsprojekt. I november
synger vi ved opstarten til
Bornholms Museums juleud
stilling, og så kommer de mange
Lucia-optog. Koret medvirker
som vanligt ved alle efterårets
familiegudstjenester.
I Spirekoret gælder det først og
fremmest familiegudstjenesterne;
de vil fortsætte med fælles

opgaver til de to kor; men i
begyndelsen af november får
kirken besøg af Klezmer Duo,
som har et lille program specielt
for den aldersgruppe, og da vil
Spirekoret være med.
For begge kor, men ikke mindst
for Spirekoret, gælder det, at nye
medlemmer er meget velkomne!
Der holdes en lille stemmeprøve,
og der er en måneds prøvetid,
hvorefter man bliver kormed
lem. Det er gratis at være med,
men man forpligter sig til at
deltage i øvelser og korenes
arbejdsopgaver. Henvendelse
ang. yderligere oplysning kan
ske til korlederen (se nedenfor),
tlf. 56 95 34 95. Se også kirkens
hjemmeside www.sctnico.dk.
I begge kor arbejder vi på at
sprede glæde og varme gennem
vore sange!

Skt. Nicolai - Nyt

Nr. 3. 2010
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Musikalsk Bibelfortælling
for børn og voksne med
Klezmerduo



Lørdag d. 6. nov. kl. 13.30
Med udgangspunkt i Det gamle testamente inviterer
Klezmerduo til et anderledes og spændende møde
med et par af de store fortællinger: ”Noas Ark” samt
”David og Goliat.”
Fortællingerne bliver fortalt i et levende og billedrigt sprog, sat i ramme og understreget af ældre jødisk
musik. Vi kommer til at møde nogle af de helt gamle
traditionelle instrumenter som skalmeje, trommer,
hakkebræt, fløjte og jødeharpe. Kirkens Spirekor vil
også medvirke.
Den musikalske bibelfortælling foregår i kirken, hvorefter vi sammen går med musik hen til
Præstegaardsladen, hvor der serveres en forfriskning.
Efterfølgende vil der blive fortalt om instrumenterne,
og vi vil måske danse et par kredsdanse.
Det er gratis at deltage i arrangementet.

Salmer – for fattig og for rig
For fjerde år i træk har Bornholms Provsti arrangeret et salmesangsprojekt for
4. og 5. klasserne på Bornholm og Christiansø.
I år er overskriften: ”Salmer – for fattig og rig”. 2010 er i EU udnævnt til fattigdomsår.
Fattigdomsåret har bl.a.
udløst diskussioner, om der
er en fattigdomsgrænse, og
om hvad det vil sige at være
fattig. At fattigdom måske
ikke kun handler om kroner
og øre. Projektet slutter med
en afsluttende fællessang i
Skt. Nicolai Kirke. Dette
foregår onsdag d. 13. okt. 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.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2010
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Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn
Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten,
eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission
Zahrtmannsvej 42
Missionær: Jørgen Bloch,
Virkelyst 6, tlf. 5695 0934
www.roenneim.dk

Faste
arrangementer

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Børneklub
onsdag kl. 16.00-17.30
Teenklub
onsdag kl. 19.00 – 21.00

Evangelisk
luthersk
Missionsforening
Tværstræde 3, Rønne
Formand P. A. Kjøller,
tlf. 56 95 96 80

Onsdag den 27. oktober
de samles her.
kl 14.30
Nogle
gange
”Bornholm
før og nu”
sammen
og
v/Erik Grønvang

andre

gange

Onsdag den 24. november
kl. 14.30 hver for sig.
Nogle
gange i
”Oplevelser
som frivillig
Røde Kors”
lytten til unv/Ulla Lundgaard
dervisningen

SEPTEMBER
September
7. kl 19.30
Ungdomsmøde
Søndag, den 5. kl. 14.00
Hanne Mejlvang og
tirsdag kl. 19.30
Poul Iversen
Jørgen Bloch
Onsdag, den 8. kl. 19.00
om hvem JeNyker/Rønne
Seniorkor
Kirkehistorie
FDF
11. kl. 14.30
mandag kl. 14.30
sus er, andre
v/Finn Aasebø Rønne
Frivilligt Drenge- og PigeAf Jørgen Bloch
Senioreftermiddag
Søndag, den 12. kl. 14.00
Forbund.gange rundt
v. Chr. P Olesen Ejstrup
om i private
Missionær Tina Bak
Møde Torsdag
holm
LUTHERSK MISSION
I Indre Missions
hjemi til studie
Søndag, den 19. kl. 10.00
kl. 19.00-20.30
14. kl. 19.30
Dr. Kabells Vej 12 A
Hus på ZahrtFamiliemøde
Sognegården
Rønne Syd.
Onsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekFødselsdagsmøde
mannsvej Velkommen
42 er til:det lyden af
v/Svend
Erik
Pedersen
Kredsens
ledereog
er: meget
lidt
større
ster.
Et
af
de
nyere
v. Henri Jensen, Silkeborg
rundstykker
Kurt Jørgensen,
lever en Fællesmøder
aktiv børn der sprederKaffe
sig og
i lokalerspændende
tiltag er MatSang v. Seniorkoret
Søndag, den 26.
Tlf. 56 95 72 37
del
af
sognear21. kl. 19.30
Tirsdagene
denNu
7. sept.,
ne.
er det børneklubben
thæusaftner.
Vi
begynder kl.
høstfest på Bækkely
E-mail.: kurtj@FDF.dk
bejdet i 5. okt.
Sct.og 2.
Per Munk, Nyker
nov.
Spiren
der fylder
huset.
med Leder:
at spise
og
Torsdag,
denHer
30. kl. 18
19.00
Lottesammen,
Roch,
Kl. 17.00 Bibelundervisning
Nikolai kirke.
er lederne de eneste
voksne. klokken Tlf.
19.30
Jakob Houler
56 97er
54der
44 et oplæg
OKTOBER
Kl. fri18.00 Spisning
Arbejdet er baseret på
E-mail.:  Lotteroch@FDF.dk
De fortæller Oktober
spændende på 20 – 25
min. om et aktuelt
5.
kl.
17.00
Kl.
18.45 Lovsang og ordet
villig arbejdskraft, og dækker
bibelfortællinger
og
skaber
emne. Melanie Møller Andersen
Fællesmøde i LM Rønne
frit
Lørdag, den 9. kl. 18.00
Tlf. 28 73 34 74
hele
aldersspektret. På bag- engageret aktivitet
for børneHerefter
er der mulighed
9. kl. 14.30
efterårsfest
Søndagsmøder
E-mail.: melanie@
grund
af
Jesu
og
apostlenes
Senioreftermiddag
ne
i
halvanden
time.
for
at
drøfte
emnet i grupper.
12. sept. kl. 14.00
Cafe Elmer, Tværstræde 6
dennisogmelanie.dk
ord
om, at
JesusPihl
er den eneste
v. Mogens
Kofoed
Når
klokken
bliver
19
onsSamtalen
er
et meget vigtigt
26. sept. kl. 14.00 – Høstfest
Hver fredag kl. 14-17
Jarlsgård:
Sang formår
v. Gunver at bringe os i le- dag, er det cyklerne der fyl- element denne aften, og den
der
10. okt. kl. 18.30
Øvrige møder i oktober og
www.FDF.dk/jarlsgaard
26. kl. 19.30
vende
fællesskab med 24.
Gud,
okt. kl.der
18.30op på parkeringspladsen,
november henvises til
an- også at være livlig. Det
plejer
Bjarne
og
at Taulborg,
han er Aabybro
den eneste
derkl. for
7. nov.
18.30 nu samles nonce
i Rytterknægten
KFUM
og KFUK
teenagerne.
er ikke en
forudsætning
at du
21. det
nov. kl.Musikanlægget
14.00
hver
onsdag.
på
Bornholm
kan
give
os
evigt
liv,
er
bliver ofte ved en hel masse om kristenNOVEMBER
59, 3700 Rønne
vores
mål at skabe de bedste
tændt,
og godt er det, at dommenØstergade
2. kl. 19.30
Tirsdagsmøder
kl. 19.30
for
at08deltage,
men
tlf.
56
99
22
rammer
for atBenner
vi som menneRegin og Ingelise
21. sept. naboerne ikke bor for tæt på det kunne vel tænkes at du
Husmoderklubben
Formand Dorte Andreas
sker
13. kl. kan
14.30 møde Jesus og26.leve
okt. (kredsmøde)
huset. Men når
klubben
til at vide
Møderne
afholdes i vil komme
Kristoffersen,
e-mail:en hel
Senioreftermiddag
16. nov.
sammen
med ham.
begynder, er Præstegaardsladen,
teenagernes del mere
fyrrely@mail.dk
bagefter.
Det er
v Jacob
Houler,
Hasle formiddag
Seniortræf
Hver
torsdag
Pistolstræde
12, Rønne
www.bornholm.kfum-kfuk.
koncentration
fanget.
Nogle
alene
Jesus
der
kan
gøre
os
Sang v. Seniorkoret
lørdage kl. 14.30
udenfor
skoleferierne, samles
Alleteenledere
damer er velkomne.
dk
unge
entusiastiske
vis
på
livet
og
forberedt
på
16. kl. 19.30
25. sept.
Vera Henriksen
der
større gruppe mødre
Gaveen
og Festaften
30. okt. formår at engagere denne al- evigheden.
Foreningen har følgende
Tlf. 56 95 27 27.
og
fædre
med
deres
mindste.
v. Jørgen Bloch, Rønne
27. nov. (Adventsfest)
klubber iikke
foreningens
dersgruppe, i gode sociale
Det kræver
medlemsNår
nærmer sig 10, aktiviteter, og i levende
23. kl. klokken
19.30
Onsdag den
25. august
bygning i arrangemenbibelskab at deltage
Teenklub:
Händels Messias
kl 13.15
genlyder
huset af glad Tirsdage
sang kl.
undervisning,
så
teenagerne ter, og Multi
alle Mok
er velkommen.
16.45
(7-14 år)
V. Kurt
Rønne,
”Sensommertur” med start
og
børn
og Nyker
voksne der hop- ikke er uvidende
torsdagfor
kl. 18.30
– 20.00
om,
hvem
Programmet
husets
akti30. kl. 19.30
juniorklub:
fra Præstegaardsladen.
per
og danser til flere afBørnesan-ogJesus
En
klub
med
bibelhistorie,
er,
og
hvorfor
det
er
viteter ligger fremme i kirken
Adventsmøde
Tirsdage kl. 16.45
Turen koster 125,- kr.,
musical, leg og hobby.
gene.
Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever
vores
liv23.eller
v. Peter Hauge Madsen,
tilmelding
senest
august fås hos indremissionær
Legestue:
Stine Ipsen, tlf. 3034 4378
stille,
for
nu
lytter
børnene
til
Rønne
sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Onsdage
kl. 9.30.
Onsdag den 29. september
bibelfortælling.
Lidt
senere
er
Sang v. Sunshine
Tirsdag aften er
de voksnes eller påDerudover
www.bornholm.im
Yderligere oplysninger:
14.30
i hjemmene:
der legetøj, glade børn
og aften. Både ungdomsarbejdet
ogi findeSeniorafdelingen
Rønne underRønne
lokalt
www.lm-roenne.dk
”Arbejde og oplevelser
snakkende forældre overalt.
eller formand:
Jens egentlige
Chr.
Israel”
v/Hanne Mejlvang,
og det
voksenarbejarbejde. Ivar Munch Hansen,
Hansen, tlf. 5695 1868.
Nyker
tlf. 5695 6083

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
AUGUST
29. august (13. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Anne-Lise Fuglheim
SEPTEMBER
5. september (14. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Katrine Blinkenberg
12.00: Alle præsterne, opstartsgudstjeneste

24. oktober (21. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen
30. oktober
11.00: 4 års dåbsgudstjeneste

12. september (15. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

31. oktober (22. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen

19. september (16. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen

NOVEMBER
1. november:
19.00: Landemodegudstjeneste
		 ved biskop Peter Skov-Jacobsen

26. september (17. s.e. trin.)
9.00: Ingen gudstjenete
10.30: Katrine Blinkenberg, høstgudstjeneste.
		 Familiegudstjeneste, Kirkefrokost og
		 auktion.
OKTOBER
3. oktober (18. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen

7. november (Alle helgens dag)
10.30: Peter Hauge Madsen
14.00: På kapellet:
		 Peter Hauge Madsen og
		 Katrine Blinkenberg
14. november (24. s.e.trin.)
9.00: Gotfred Lasen
10.30: Katrine Blinkenberg

10. oktober (19. s.e. trin.)
9.00: Erik Jørgensen
10.30: Peter Hauge Madsen

21. november: (sidste søndag i kirkeåret)
10.30: Peter Hauge Madsen
16.30: Gotfred Larsen (Stillegudstjeneste)

17. oktober (20. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg

28. november (1.s. i advent)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Gotfred Larsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 46. Deadline: Fredag den 22. 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

23. aug

15.00

Sognegården Rønne Nord

SNYK starter, derefter hver mandag

Tor

26. aug

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue starter, derefter hver torsdag

Tor

9. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Oberstløjtnant Karsten Kjær, Rønne

Tir

14. sep		

Skt. Nicolai kirke

Bybysalmesang begynder

Ons

15. sep

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, sang v/Erna Hansen

Søn

26. sep

10.30

Skt. Nicolai kirke

Høstgudstjeneste m/kirkefrokost

Ons

29. sep

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

9. okt

19.00

Skt. Nicolai kirke

Ungdomsgudstjeneste

Søn

10. okt

14.30

Præstegaardsladen

Sang&Musik m/Inga Olsen

Ons

13. okt

10.00

Skt. Nicolai kirke

Salmesangsprojekt: Afsluttende fællessang

Tor

14. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Hr. Henning Bender, Snogebæk

Man

25. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord

Den Røde Tråd

Ons

27. okt

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Lør

30. okt

11.00

Skt. Nicolai kirke

Fireårs dåbsgudstjeneste

Man

1. nov

19.00

Skt. Nicolai kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jacobsen

Lør

6. nov

13.30

Skt. Nicolai kirke

Musikalsk bibelfortælling m/Klezmerduo

Man

8. nov

18.30

Sognegården Rønne Nord

Den Røde Tråd

Tor

11. nov

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Pianist Henrik Krogsgaard, Svaneke

Ons

17. nov

19.30

Præstegaardsladen

Pigeaften, græskar v/Ingrid Boesen

Søn

21. nov

14.30

Præstegaardsladen

Sang&Musik m/Lene Hansen og Ole Olsen

Ons

24. nov

19.15

Sognegården Rønne Syd

Sangaften

Man

29. nov

18.30

Sognegården Rønne Nord

Den Røde Tråd

TELEFONKÆDER

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

HVERDAGSGUDSTJENESTER:

Lunden: Hver mandag kl. 10.30. Sønderbo: Hver onsdag kl. 11.00. Kystparken: Den
anden tirsdag i måneden kl. 10.30. Slottet: kl. 10.30 i dagligstuen på B2 på følgende
fredage: 24. sept. 22. okt. 26. nov.
Sygehuset: MKO i dagligstuen følgende mandage: 6. sept. 4. okt. og 8. nov.
Sygehuset: F2 kl. 14.30 (i dagligstuen) på følgende onsdage: 8. sept., 6. okt. og 10. nov.
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Eftertanker

Af Anne-Lise Fuglheim
”Emerita i spe”

Nu er det næsten 11 år siden, at jeg tiltrådte mit
embede som sygehus- og sognepræst.
Og nu er der 11 dage, til jeg holder min
sidste gudstjeneste i kirken, inden jeg trækker
mig tilbage fra arbejdslivet, idet jeg går på
pension d. 1. november, men afholder ferie fra
1. september.
Der var tale om en nyoprettet stilling, hvorfor
jeg selv kunne forme den. Og det gjorde jeg
så, efter at have vurderet forholdene lidt. Jeg
indførte noget nyt for sygehuspræster, idet jeg
valgte at gøre mig synlig på sygehuset ved at gå
”stuegang” efter en fastlagt plan, således at jeg
kom rundt på afdelingerne engang om ugen.
Og derudover har jeg holdt gudstjeneste på
MKO og F.2 en gang om måneden. At arbejde
på sygehuset har givet mig både stor indsigt
og glæde. Ind imellem bliver jeg spurgt om det
ikke er hårdt sådan at tale med syge og døende
mennesker. Dertil har jeg kun kunnet svare, at
det kan være hårdt især der hvor man føler sig
helt magtesløs, men det giver også mig meget,
specielt når en patient eller en pårørende giver
udtryk for, at de har været glade for mit besøg.
For hver dag er jeg gået på arbejde med den
målsætning: At hvis bare ét menneske den dag
har været glad for mit besøg, så er det det hele
værd.
Så jeg vil her benytte lejligheden til at takke
såvel patienter, pårørende samt sygehusets
personale som har givet mig så mange gode
oplevelser.
Ligesom jeg vil takke alle de sognebørn
som jeg har haft kontakt med hvad enten
det har været i forbindelse med en glædelig
begivenhed som en dåb eller et bryllup eller
en sørgelig som en bisættelse eller fordi de har
deltaget i én af mine studiegrupper eller mit
Bibelmaraton. Alle har I været med til at give
mit liv indhold og glæde.
Og en stor tak til alle som har deltaget i
julearrangementet i Sagahuset hvad enten det
har været som hjælper eller som deltager, alle og
én har været med til at gøre disse 11 juleaftener,

hvor jeg var ”med – værtinde” til gode minder,
ja faktisk har jeg oplevet nogle af mit livs
bedste juleaftener dér. For som et sognebarn
udtrykte det efter første deltagelse: ” Dette er
jo lige hvad julen handler om: Fællesskabet.
Og det er jo så sandt, så sandt, den store fælles
fejring af Jesu fødselsdag – uden stress og gaveregn (der var dog altid en gave til hver og en)
og det var vel ikke så galt, for den største gave
er jo frit tilgængelig for alle: Jesus Kristus og
det han gjorde og gør for hver og én af os.
En helt speciel tak til kirkens dygtige,
flittige og hjælpsomme personale: Vore
dygtige talentfulde og energiske organister
Kevin Duggan og Poul Lykke Nielsen, vor
kreative kirketjener Christian Møller og
hans søde assistent Ingrid Dam, vor dygtige
kordegn (øens kordegnes rådgiver) Martin
Sørensen, vor korsanger Gitte Kofod med den
fantastiske stemme, vor imødekommende
regnskabsfører Bettina Pedersen og så en tak
til altmuligkvinden Karenbodil L. Madsen.
Hendes stillingsbetegnelse er ganske vist
sognemedhjælper, men Karenbodil er på sin
stille rolige og bestemte måde meget mere, hun
fungerer som sanger, organist, konfirmandlærer
m.v. alt efter behov. Ja uden dette gode og
velvillige personale havde jeg virkelig været
på Herrens mark.
Og på Herrens mark vil jeg nyde mit otium
på denne dejlige ø, som jeg meget nødigt
forlader. Så jeg siger ikke helt farvel til alle jer,
men på gensyn.

