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Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
Ansvarhavende redaktør:
Peter Hauge Madsen.
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20,
5695 3695, fax 5695 4095,
roenne.sogn@km.dk
Åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-13, torsdag desuden kl. 16-18,
onsdag er kontoret lukket.
Præster:
Gotfred Larsen, Søborgstræde 11,
5695 3195, fax 5691 3195, gla@km.dk
- Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2,
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
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Katrine Blinkenberg Pedersen
Søndergårds Allé 1, 5695 3095,
akpe@km.dk
Træffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
Matilde Nordahl Svendsen: Barsel
Barselsvikar:
Maria Dyrgart, 2477 9779,
m.dyrgart@gmail.com
Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
Sognemedhjælper:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk
Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495, fax 5695 4095.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Regnskabsfører: Bettina Pedersen,
5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Knud Erik Juhl, Rugmarken 4
Tlf. 5695 5793, keljuhl@mail.tele.dk
Kender læserne

personerne på
Kirkegårdens kontor:
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695
3875.
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nen gerne fra
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
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Åbent hverdage kl. 9-12
og 13.30-15.
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neskeligt, der er fremmed for Ham. Han døde
ensom på korset: ’Min Gud, hvorfor har du forladt mig?’, spurgte han. Også han kender altså
til ensomhed. Og på den måde er Han sammen
med os i den. Men historien slutter ikke dér i
mørket.
For Kristus gik ud af graven påskemorgen –
derfra kalder Han på os, kalder os ud til livet
og nærværet.
Nærværet smager af brød og vin en søndag morgen. Nærværet føles som at forsvinde
i en stor favn, der har plads til mig med fejl og
mangler. Nærværet ligner én, der lytter og ser
dig i øjnene, mens du fortæller.
Vi har fået en kæmpe stor gave, nemlig hinanden til værn mod ensomheden. Vi har fået
hinanden til nærvær. Jeg tror, dét må være meningen med vores liv.
Hvis du vil træde ud af ensomheden og tage
et skridt ind i nærværet så ring til din præst.
Tag i kirkens dagligstue på torsdag. Kom i
kirke på søndag. Måske kunne fravær blive til
nærvær?

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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- Marie: Ja, selvom jeg har en stor familie, der
Hvis du er blevet inspireret af Marie og LisDE
NI LÆSNINGER
er søde til at ringe og komme forbi, så bliver beths historie og synes du kan afse en time om
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
Gospelsangeren
man nemt ensom i hverdagen, særligt nu hvor ugen på et menneske,
du endnu ikke kender, ja
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
jeg ikke kan gå langt selv. Og jeg kan jo ikke så er der altid brug
for
flere besøgsvenner. For
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
Nicolai Kirke
forlange, at familien sidder i mit hjem hele da- at blive besøgsveni Sct.
eller
få en besøgsven konfinder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den 3. december
gen, de har jo også deres. Men det varmer altid, takt:
kl. 16.00.
når jeg modtager et postkort fra dem, når de er
Sognemedhjælper Karenbodil på 5695 0085.
JULEMATINÉER
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
Personnyt i Rønne Sogn
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
sådan ud:

Vil du med i
børnekoret?

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
Torsdag denden
21. december:
Poul Lykke Nielsen
Mandag
30. juli 2012
og Kevin Duggan, orgel
er Lisbeth Haakonsen startet i praktik i kirken,
Fredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor
foreløbig i tre måneder.
Lørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel

2007
Fortsat
barsel.

Der bliver
nok enSvendsen
del lørdagsmatinéer
i løbet af foråret – kig på
Matilde
Nordahl
har fået forlænplakaterne
og
i
avisen
for
mere
oplysning.
Planer er også i gang
get sin barselsorlov indtil foråret 2013, så det
for
en
spændende
sommerkoncertprogram,
er fortsat Maria Dyrgart, der vikarierer som og forhåbentligt endnu og
en hospitalspræst.
orgelfestival!
sogneKevin Duggan

JULEKONCERT

Julekoncert
i Sct. Nicolai Kirke
onsdag den 13. december
kl. 19.30

med Kurt Ravn,
sopran Signe Asmussen,
Carl Ulrik Munk-Andersen
på klaver og orgel,
Birgitte Lindum på obo og
Mikael Frank Møller på
trompet.
Entré.
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Kommende arrangementer

Velkommen
MENIGHEDSRÅDSVALG 2012
til nyt blad
Af Menighedsrådsformand Knud Erik Juhl.
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Fire års dåbsgudstjeneste
lørdag den 22. september kl. 11.00
Det er selvfølgelig kirkens opgave at støtte forældre, der har fået deres børn døbt i Skt. Nicolai, i det ansvar der også følger med dåben:
nemlig at fortælle ens barn om Jesus og den
kristne tro.
Det forsøger vi i kirken bl.a. at gøre gennem
undervisningstilbud, familiegudstjenester og
også ved en særlig fire års dåbsgudstjeneste. En
gudstjeneste for de børn der blev døbt for fire
år siden, hvor vi sætter fokus på den dag, hvor
de blev døbt og for at fortælle lidt om, hvad der
dengang skete med dem. Vi synger børnevenlige sange og salmer, fortæller lidt bibelhistorie,
og slutter efter ca. 30 min. med en kop kaffe,
saft og en småkage.
Velkommen til alle børn og deres familier.

Allehelgen
Søndag den 4. november er det Allehelgen.
Det betyder, at vi ved gudstjenesten på Kapellet kl.14.00, på en særlig måde vil mindes de
af vore kære i sognet, der i det forgangne år er
døde, ved at deres navne læses op.

Allehelgen for børn

med kirkegårdsvandring kl. 16.30.
Til Allehelgen, når mørket falder på, kan du
tage dine forældre eller en du kender godt i
hånden og træde ind på kirkegården. Du må
meget gerne komme udklædt i dit halloweenkostume. Vi slår dørene op til gudstjeneste i kapellet, hvor du kan høre om det onde, og om
dengang disciplene troede, de så et spøgelse.
Men hvad så de i virkeligheden?
Efter gudstjenesten vandrer vi på kirkegården med lanterner og sang. Er der overhovedet
noget at være bange for – skal man være bange
for døden? Hvis man ikke skal være bange kan man så være ked af det?
Der vil til slut være en lille forfriskning i kapellet, hvor du kan snakke med præsterne. Du
kan se en tom kiste og en urne. Desuden vil det

være muligt at sætte et lys på kirkegården hos
en, du kender og mindes.
Vi glæder os til at se jer/Maria og Katrine
Giv din tid nogle timer – for børnenes skyld. Vi har
brug for frivillige til at lave græskarsuppe og bage
lidt brød til de sultne børn og voksne, når de kommer fra kirkegården.
Ring til Maria på 24 77 97 79 eller
Katrine på 56 95 30 95.

Landemode på Bornholm
Det årlige minilandemode på Bornholm afholdes mandag den 12. november. Landemodet
indledes med en gudstjeneste ved biskop Peter Skov-Jakobsen i Skt. Nicolai Kirke kl. 19.00,
hvortil alle indbydes. Derefter fortsætter det
med samvær på hotel Fredensborg. I år er samværet her både for afgående og for tiltrædende
menighedsrådsmedlemmer samt ansatte, alle
med ægtefæller.
På Fredensborg er der foredrag, ligesom biskoppen vil aflægge en kort beretning om stiftets og provstiets forhold.

Kirkebio i Rønne Bio
I de kolde, mørke måneder når turisterne er
taget hjem, og vinden rusker i trækronerne,
kryber vi indenfor, sætter os til rette med popcornene i de bløde biografstole og gør os klar
til en oplevelse.
VI SKAL I KIRKEBIO
Biografdirektør i Rønne Bio, Viki Petersen har
gjort dette enestående samarbejde muligt.
Hver film indledes med et kort oplæg af en
relevant gæst, og efter filmen kan du deltage i
debatten, der hver gang vil tage udgangspunkt
i kristne og etiske problemstillinger i forhold til
den film, vi har set.
Du tilmelder dig klubben og betaler 160 kr.
for alle fire film, inklusiv oplæg og debat. Program følger snarest på hjemmesiden, i kirkebladet og avisen.
Der vil i kirken og biografen ligge interes-
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setilkendegivelser som kan udfyldes uden binding. Vi skal bruge minimum 50 underskrifter
for at kunne starte kirkebio. Så skynd dig at
skrive under, så vi kan mødes i de mørke måneder til film og debat.

Lørdag den 22. sept. på Hammeren
Vi mødes kl.13.00 ved parkeringspladsen på
Sandlinien (ved tennisbanerne). Tilmelding senest d. 20. sept. kl.12.00. Ruten, vi vandrer, er
ikke egnet for gangbesværede.

Husk: Film skal ses i biografen.
Venligste hilsner Maria Dyrgart og Katrine
Blinkenberg.

Lørdag d. 6. okt. i Almindingen
Vi mødes kl.13.00 på parkeringspladsen ved
Ekkodalshuset.
Tilmelding senest d. 4. okt. kl.12.00. Vi vil
vandre ad gode stier, men man skal være i
stand til at gå 5-6 km.
Som noget nyt vil vi fredag d. 14. sept.
kl.10.00 lave en pilgrimsvandring i Nordskoven. Det bliver en kortere tur på 3- 3,5 km ad
gode stier. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Villa Nova. Har du brug for kørsel til mødestedet, så sig det i forbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding senest d. 12. sept. kl.12.00.

Gudstjeneste på Kystparken
For et par år siden indstillede vi de månedlige
gudstjenester på Kystparken på grund af vigende tilslutning.
Nu har vi imidlertid fået en opfordring til at
genoptage gudstjenesterne, fordi man mener,
der er behov for det. Derfor prøver vi igen med
månedlige gudstjenester følgende tirsdage: 11.
september, 2. oktober og 6. november, hver
gang kl. 10.30.

Pilgrimsvandring
Sognemedhjælperne ved Rønne og Nexø kirke
har i samarbejde udarbejdet et bud på, hvad
det er at være pilgrim:
• At være i naturen ligesom vi er i Guds hus.
• At lægge verdslig magt og indflydelse
bag sig.
• At komme med tomme hænder.
• At gå med ydmyghed.
• At søge stilheden i fællesskabet.
• At bede Gud om at give os noget i vores
tomme hænder.
Disse udsagn er udgangspunkt for et par pilgrimsvandringer, som vi tilbyder. Vandringen
er bygget op på den måde, at vi efter en meget
kort indledning synger en salme og derefter går
af sted. Undervejs på turen har vi nogle stop,
hvor vi hører et skriftsted og synger en salme
eller blot lytter til en bøn. Vandringen tager ca.
1½ - 2 timer. Efter vandringen er der mulighed
for at drikke en kop kaffe eller te.
Der vil være pilgrimsvandringer følgende dage:
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Tilmelding kan ske til:
Sognemedhjælper Vibeke Tornberg Hansen,
tlf. 56 49 39 38, mail: VITH@KM.DK
Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf.
56 95 00 85, mail: karenbodil@sctnico.dk

Kirkens Dagligstue
Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. Når vi kalder det
for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og
godt fællesskab. Der er mulighed for at læse i
aviser og blade, snakke og synge sammen. Der
serveres kaffe/te med brød á 10.00 kr. pr. pers.
Ca. en gang om måneden vil der være spisning
kl.13.00 á 40 kr. pr. pers. Tilmelding til Erna
Hansen tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.
23. aug.: Dagligstuen åbner igen….
30. aug.: Maria Dyrgart kommer.
6. sept.: Ugens gæst: Heidi K. Andersen
- om stolegymnastik
13. sept.: Sensommertur
20. sept.: Peter H. Madsen kommer.
27. sept.: Spisning kl.13. Karenbodil
underholder.

Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaAltid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995
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11. okt.: Oplevelser i Karatina
ved Bente Kofod.
18. okt.: Sangeftermiddag ved Inga Olsen.
Af Anders
Carlsson
25. okt.: Spisning
kl.13.
Dåben
går
mindst
et par tusinKatrine Blinkenberg
kommer.
de
år
tilbage.
Jesus
blev døbt af
1. nov.: Vi spiller banko.
Johannes
Døberen
i
Jordanfloden.
Dét ved vi.
8. nov.: Ugens gæst: Ernst Hansen
Johannes døbte
kun
voksne.
De
kom
ned til
viser billeder fra Rønne.
ham
ved
floden,
og
han
tog
dem
med
ud i
15. nov.: Ugens gæst: Jens Rehfeld
vandet og lod dem døbe ved neddykning i
- om julebagning.
vandet. At døbe betyder simpelthen: "at ned22. nov.: Gotfred Larsen kommer.
dyppe".
29. nov.: Duft af gran og risengrød…

Dåb betyder at neddyppe

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Småbørnssang
• Småbørnssang er for børn i dagpleje-/vuggestuealderen (ca. 8. mdr. - 3 år) sammen
med deres forældre eller bedsteforældre.
• Vi synger salmer og børnesange. Laver
fagter, danser eller spiller til. Vi hører en
fortælling fra bibelen. Vi hører musik.
• Der er småbørnssang den 2. tirsdag i hver
måned kl. 16.00 - her i efteråret den 11. sept.,
9. okt., 13. nov. og 11. dec.
• Småbørnssang varer ca. 30 min.
Derefter serveres lidt frugt og vand.
• Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i
Rønne.
• Det er gratis at være med.
• Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til
småbørnssang.
• Tilmelding senest dagen før kl.12.00 til
sognemedhjælper Karenbodil Madsen,
tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk .

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 tirsdag den 4. september 2012. Vi mødes hver tirsdag til og med den
13. nov. Næste hold begynder den 8. jan. 2013.
Har du lyst til at være med sammen med dit
barn, kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper
Karenbodil Madsen – holdet der begynder til
september – hurtigst muligt og holdet der begynder til januar inden den 22. december.
Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl….. )
….. 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 er lige begyndt mandag den 20. august
efter sommerferien – men du kan sagtens nå
at være med. Midt i september, laver vi en lille
overnatningsweekend.
Har du lyst til at være med, kan du bare
komme en mandag eller kontakte sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf.: 5695 0085
Mail: karenbodil@sctnico.dk

Rønne Teenklub
Teenklub er for dig, der går i 6.-9.kl.
Teenklubben foregår som regel onsdag aften
kl.19.00 til 21.00.
En gang imellem er der teen-træf, hvor vi
mødes med teenagere andre steder fra øen. Det
kan være en anden aften end onsdag. Derudover tager vi på lejr et par gange om året.
Teenklubben mødes skiftevis på Zahrtmannsvej 42 (Indre Missions Hus) og i lokalerne i Sognegården Rønne Nord på Åvej 2.
Har du lyst til at være med,
kan du ringe eller sende en sms til:
• Christian Westh Hansen, christianwh@
gmail.com, tlf. 3027 3899
• Sognemedhjælper Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver mandag
fra 16.15-17.00 i Præstegaardsladen.
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 14.45-16.15
i Præstegaardsladen.
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Børnenes salmedigter Ingemann
- et møde med den danske salme
For sjette år i træk har Bornholms Provsti
arrangeret et salmesangsprojekt for 4. og 5.
klasserne på Bornholm. I år er overskriften:
”Børnenes salmedigter Ingemann”. Som overskriften antyder, handler projektet om Ingemanns salmer i år.
Projektet slutter med en afsluttende fællessang i Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag
den 21. november kl. 10.00. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkomne til
at komme og overvære afslutningen og synge
med på salmerne.

En aften med Søren Kierkegaard
Tirsdag den 9. oktober kl. 20.00 indbydes til en
anderledes og spændende koncert i Skt. Nicolai
Kirke:
Som aftenens midtpunkt står tekster om
kærlighed af den danske filosof Søren Kierkegaard, hvis 200-års fødselsdag markeres i 2013,
udvalgt og læst af Eberhard Harbsmeier, en
anerkendt kender og fortolker af Søren Kierkegaards værk. Til læsningerne byder Christina
Meißner og Poul Skjølstrup Larsen på et musikalsk program der såvel fortolkningsmæssigt

som poetisk belyser Kierkegaards værk. To af
værkerne bliver komponeret specielt til denne
aften af den i Korea fødte komponist Younghi
Pagh-Pann og den i Israel fødte Chaya Czernowin. Den auditive form suppleres eller gennembrydes af ordkunstneren Michael Geyersbach med visuelle projektioner i kirkerummet.
Der er ingen tvivl, om at der venter deltagerne en stor oplevelse.
Adgang til koncerten er gratis.

Koncerter ved Fangekoret
i Nexø Kirke lørdag den 25. august kl. 19.30
i Skt. Nicolai Kirke søndag den 26. august kl. 16.00
Entré til koncerterne: 75,- kr.
Fangekoret har sunget i 11 år bag tremmer i
Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af
Louise Adrian. Koret er et kirkekor, der synger
ved de ugentlige gudstjenester i fængslet.
Fangekoret er blevet kaldt et yderst resocialiserende projekt, idet deltagerne oplever
at blive modtaget af et begejstret publikum
udenfor murene. Den positive respons betyder
meget for de indsatte. Publikums nysgerrighed

og barrierer bliver brudt ned af Fangekorets
energiske og glædesfyldte sang. Overgangen
til livet udenfor murene bliver mindre, når
man kan fortsætte med at synge og indgå i det
forpligtende fællesskab, som koret har udviklet
sig til.
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Lovpris Gud i hans helligdom
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Denne overskrift er hentet fra Sl. 150 i Salmernes Bog. Den er, når dette lille stykke læses,
blevet sunget på FUK´s landsstævne i Aalborg,
hvor kirkens ungdomskor var med. Salmen opfordrer til lovprisning af Gud i hans hus, men
også overalt under himlen - og til at ”alt, hvad
der ånder” deltager. Årsagen er Guds storhed
og vælde. Guds er riget, magten og æren, som
vi også beder det i Fadervor.
Det vil både Spirekoret og Ungdomskoret
gerne være med til - i og uden for vor kirkes
regi.
Efterårssæsonen byder som vanligt på forskellige opgaver: Der er familiegudstjenesterne, herunder spaghettigudstjenesterne - i kirken - men også Kulturnatten deltager vi i. Det
gælder tirsdag i uge 38. Endelig skal nævnes
det årlige salmesangsprojekt, som i november
afrundes sammen med Ungdomskoret fra Svaneke. Uden for kirkens regi har vi så Luciaop-

togene i december, som allerede stort set er på
plads. Det er Ungdomskorets særlige opgave.
Men vi har rigtig megen brug for, at flere
melder sig ind - ikke mindst i Spirekoret! Derfor beder vi alle, som har lyst til at synge med,
om at melde sig til, piger som drenge. Der er
ikke optagelsesprøve til Spirekoret, hvor man
kan være med fra børnehaveklasse til og med
tredje klasse. Der er en stemmeprøve, hvis man
søger ind i Ungdomskoret, hvor aldersgrænserne er fjerde til og med syvende klasse. Det
er gratis at være med!
Nærmere oplysninger fås hos korlederen,
men man kan også læse mere på kirkens hjemmeside - eller man kan møde op ved korstart.
Spirekoret er begynder mandag den 20. august,
og Ungdomskoret tirsdag den 14. august

NYT FRA POSTKASSEN
Der har heller ikke i denne periode været nogle input i vores postkasse i forhallen ved kordegnekontoret.

TELEFONKÆDER

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

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2012
Side 12

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

Luthersk Mission
Dr. Kabells Vej 12A
Formand Jens Christian Hansen
Tlf. 5695 1868.
Yderligere oplysninger:
www.lm-roenne.dk
Velkommen til:

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Tirsdag den 20. kl. 19.30:
Fællesmøde i ELM med ELM og
IM: Peder Østergaard Jensen.
Lørdag den 24. kl. 14.30 i LM:
Seniorkredsen: Adventsfest:
Birger Pedersen taler.
Søndag den 25. kl. 14.00:
Jens Ole Christensen.

Onsdag den 28. november
de samles her.
kl. 14.30 i Præstegaardsladen:
Hanne Piorska
kommer og
Nogle
gange
fortæller omsammen
Polen og landets og
juleskikke.

andre

gange

hver for sig.
September
04. kl. 18.15
KFUM og KFUK
Nogle gange i
Bibelforkyndelse
September:
på Bornholm
lytten til unv. Jørgen Bloch Rønne
Tirsdag den 4. kl. 17.00:
Teenklub og børne/juniorklub: Østergade 59, 3700 Rønne
08. kl. 14.30
Fællesmøde
Tirsdage kl. 16.45.
tlf. 5699 0822dervisningen
Senioreftermiddag
med børneboblen og spisning.
Legestue:
om hvem Jev. Per Dyrholm, Kibæk
Børnesekretær Susanne Iversen. Onsdage kl. 9.30.
Formand sus er, andre
11. kl. 19.30
Dorte Andreas Kristoffersen,
Af Jørgen Bloch
gange rundt
Fødselsdagsmøde
Søndag den 9. kl. 14.00:
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
om i private
v. Kurt Kristensen, København
Hakon Christensen:
EVANGELISK LUTHERSK
www.bornholm-kfum-kfuk.dk
I Indre Missions
18. kl. 19.30
”Kærlighed til Jesus”.
MISSIONSFORENING
hjem til studie
Fællesmøde i LM Hus på ZahrtTirsdag den 18. sept. kl. 19. 30:
Tværstræde 3, Rønne
Foreningen har følgende klubber
Onsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske teki LM med ELM og
Formand: P. O. Kjøller
i foreningens bygning:
mannsvej Fællesmøde
42 er
det
lyden
af
lidt
større
ster.
Et
af
de
nyere
og meget
Oktober
IM v. Birger Pedersen.
Tlf. 5696 3331
lever en Søndag
aktivdenbørn
02. kl. 19.30
23. kl. 14.00:
Klub Amok
der spreder sig i lokaler- spændende
tiltag er MatBibelforkyndelse del af sognearHøstfest: Peter
afholdes i
Klub Amok
for alle børn melne.Techow.
Nu er det Møderne
børneklubben
thæusaftner.
Vier begynder
kl.
v. Jørgen Bloch, Rønne
29. kl. 14.30 i LM:
missionshuset i Hasle,
lem 6 og 12 år. Der er klubaften
bejdet i Lørdag
Sct.den Spiren
der
fylder
huset.
Her
18
med
at
spise
sammen,
og
13. kl. 14.30
Seniorkredsen:
Julegade 14, da missionshuset i
den sidste lørdag i måneden
Nikolai
kirke.
er lederne
voksne.
klokken
der(dog
et ikke
oplæg
Senioreftermiddag
Anne Mari Heimdal
Edlers de eneste
Rønne er under
renovering.
fra19.30
kl. 18.30er
- 20.30
i
Arbejdet
baseret på
fri- De fortæller spændende på 20 –december,
v. Mogens
KofoederPihl
synger.
juniom
og juli).
25 min.
et aktuelt
sang vedarbejdskraft,
Gunver Svendsen og dækker
og vær med til at… spille
villig
bibelfortællinger
og skaber emne. Kom
23. kl. 19.30
Oktober:
Husmoderklubben
bordtennis, spille pool, lave
hele
aldersspektret. PåTirsdag
bag-denengageret
aktivitet
forafholdes
børneHerefter
er der
mulighed
Bent Kjær Andersen, Hjørring
2. oktober kl. 17.00:
Møderne
i
hobby, bage,
spille på
computer,
grund
af Jesu og apostlenes
sang v. seniorkoret
Fællesmødene
medi spisning
lege, hygge,
høre musik,
høre om
halvanden Præstegaardsladen,
time.
for at drøfte
emnet
i grupper.
30. kl.om,
19.30 at Jesus er den eneste
ord
v. Finn Kappelgaard
Rønne
Jesus og meget meget mere.
Når klokkenPistolstræde
bliver 1912,onsSamtalen
er
et
meget
vigtigt
Gave og
Festaftenat bringe os
Søndag
14. kl. 14.00:
Alle damer er velkomne.
Pris: gratis for medlemmer,
der
formår
i le-dendag,
er det cyklerne
der fyl- element
denne
aften, og den
v. Finn Kappelgaard, Rønne
medvirker med
Vera Henriksen
20 kr.
for ikke-medlemmer.
vende
fællesskab med Sekstet
Gud,
der op på parkeringspladsen,
plejer også
atmåvære
livlig. Det
sang og andagt.
Tlf. 5695 2727
Kl. 20.20
dine forældre
og
at han er den eneste
derdenfor
November
Tirsdag
23. kl.nu
19.30: samles teenagerne. er ikke komme,
- vi giver en kop kaffe.
en forudsætning
at du
08. kl. 19.00
Kredsmøde
den 29. august kl. 14.30 Kontakt Stine Ipsen,
kan
give os evigt liv, er
det MusikanlæggetOnsdag
bliver
ofte
ved
en
hel
masse
om
kristenKredsens Årsmøde
Lørdag den 27. kl. 14.30 i LM:
i Præstegaardsladen:
tlf. 3034 43798.
vores
mål at skabe de bedste
tændt, og godt
er Aadet,
dommen
for at deltage, men
10. kl. 14.30 Senioreftermiddag
Seniorkredsen:
Oddrun
Rønne at
kommer
og
rammer
at vi
som mennev. Poul Bech for
Hansen,
Rønne
”Kristen soldat
i Afghanistan”
projektet
Y-movie
naboerne
ikke fortæller
bor foromtæt
på det kunne
vel tænkes at du
sang v. kan
seniorkoret
v. Thorleif
som er et projekt til Klub for alle mellem 13-19 år
sker
møde Jesus og
leve Christensen,
huset. Allinge.
Men ”My
nårSisters”,
klubben
vil
komme
til at vide en hel
20. kl. 19.30 med ham.
Søndag den 28. kl. 14.00:
selvhjælp i Etiopien
der har lyst til at være kreative sammen
begynder,
teenagernes del mere
bagefter.
Detfilm.
er
Fællesmøde i ELM
Lars-Jep Elleby:
Lignelsen om er
spille skuespil
og producere
Hver torsdag formiddag
fanget.
27. kl. 19.30 Missionsaften
den uærligekoncentration
godsforvalter.
alene Jesus
der kl.kan
gøre os
Onsdag
denNogle
26. september
Hver mandag
19.00-21.30
udenfor
samles
v. Ingelise ogskoleferierne,
Regin Benner,
Tirsdag denunge
30. kl. 17.00:
er der teenledere
udflugt til Bornholms
2040 0619 på
entusiastiske
vis på Philip
livetKofoed
og tlf.
forberedt
Nigeria
Bønnevandring.
Højskole.
philip@ymovie-fan.dk
der
en større gruppe mødre
formår at engagere
denne
alevigheden.
Afgang fra Præstegaardsladen,
og
fædre med deres mindste.
dersgruppe, i Pistolstræde
gode sociale
medlemsFaste arrangementer
November:
12, kl. 13.15. Det kræver
Derudover iikke
hjemmene:
Når
klokken nærmer sig
10,denaktiviteter,
Børneklub
Tirsdag
6. kl. 17.00:
og lagkage:
Rønne
og i Kaffe/te
levende
bibel-70 kr.
skab atSeniorafdelingen
deltage i arrangemenonsdag kl. 16.00-17.30
med spisning
Rundvisning
og bustur: 60 kr.
Munch Hansen,
genlyder
huset af gladFællesmøde
sang undervisning,
så teenagerne
ter, ogIvar
alle
er velkommen.
Teenklub
Birger Pedersen.
Tilmelding til en af
tlf. 5695 6083
og
børn og voksne derv. hopikke er uvidende
om, hvem senest
Programmet for husets aktionsdag kl. 19.00 - 21.00
komitemedlemmerne
per
og danser til flere af
san- Jesus
er viteter ligger fremme i kirken
Ungdomsmøde
Årsmøde den
10.-11. er, og hvorfor
mandag dendet
24. september.
gene.
Kort
tirsdag kl.
19.30 efter er der ganske
Ole Andersen
medvirker.at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
vigtigt,
Seniorkor
Onsdag den 31. oktober kl. 14.30
stille,
for nu lytter børnene til sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
mandag kl. 19:30
Søndag den 18. kl. 14.00:
i Præstegaardsladen:
bibelfortælling.
Lidt senere
er
Tirsdag
aften
er
de
voksnes
eller
Bendt Jensen.
Bente Færgemann kommer
og på www.bornholm.im
der legetøj, glade børn og aften. Både ungdomsarbejdet
fortæller om rejseoplevelser
ogi finde Rønne under lokalt
snakkende forældre overalt. og det egentligeBhutan.
voksenarbejarbejde.

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
26. august (12. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Peter Hauge Madsen
SEPTEMBER

14. oktober (19. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Peter Hauge Madsen

11. november (23. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Maria Dyrgart

21. oktober (20. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Gotfred Larsen

12. november
19.00: Landemodegudstjeneste
		 ved Biskop Peter
		Skov-Jakobsen

2. september (13. s.e.trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen
12.00: Alle præsterne,
opstartsgudstjeneste

28. oktober (21. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Katrine Blinkenberg

9. september (14. s.e. trin.)
9.00: Katrine Blinkenberg
10.30: Maria Dyrgart

4. november (alle helgens søndag)
10.30: Gotfred Larsen
		(Kirkekaffe)
14.00: På kapellet:
		 Peter Hauge Madsen og
		 Gotfred Larsen
16.30: På kapellet:
		 Katrine Blinkenberg og
		 Maria Dyrgart

18. november (24. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen

NOVEMBER

16. september (15. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Peter Hauge Madsen
22. september
11.00: Fire års dåbsgudstjeneste

25. november
(sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Katrine Blinkenberg

23. september (16. s.e. trin.)
9.00: Ingen
10.30: Peter Hauge Madsen,
		høstgudstjeneste
		(Kirkefrokost)
30. september (17. s.e. trin.)
9.00: Maria Dyrgart
10.30: Gotfred Larsen
OKTOBER
7. oktober (18. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Maria Dyrgart,
		familiegudstjeneste
		(Børnevenlig
		kirkefrokost)
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NÆSTE NUMMER
- udkommer i uge 46. Deadline: fredag den 19. oktober
Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Tryk: niveau2.

Arrangementer
Dag

Dato

Søn
Tir

Tid

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

Sted

Emne:

26. aug 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Kocert med Fangekoret

4. sep		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang starter

Tir

11. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

12. sep

19.30

Præstegaardsladen

Menighedsrådets Orienteringsmøde

Ons

12. sep

??

Præstegaardsladen

Opstillingsmøde for en fælles kandidatliste

Fre

14. sep

10.00

Nordskoven

Pilgrimsvandring

Tor

20. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Moderne pilgrimsvandring ”Ud i det indre”

Lør

22. sep

11.00

Skt. Nicolai Kirke

4 års dåbsgudstjeneste

Lør

22. sep

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Man

24. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Lør

6. okt

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Tir

9. okt

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

9. okt

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert: En aften med Søren Kirkegaard

Tor

11. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Det svære liv og samliv

Man

22. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Søn

4. nov

16.30

Kapellet

Allehelgen for børn

Tor

8. nov

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften, Ti år med den nye salmebog

Man

12. nov 19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jacobsen

Tir

13. nov 09.00

Præstegaardsladen

Menighedsrådsvalg

Tir

13. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

21. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Salmesangsprojektets fælleskoncert

Man

26. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Bibelens persongalleri

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Hver mandag kl. 10.30.
Sønderbo: Kl. 11.00 på følgende onsdage: 22. august, 5. og 19. sept., 14. og 28. nov.
Slottet:
Kl. 11.00 på følgende onsdage: 19. september, 17. oktober og 21. november.
Kystparken: Kl. 10.30 på følgende tirsdage: 11. september, 2. oktober og 6. november
Hospitalet: Kl. 16 00 på følgende onsdage: 29. august og 31. oktober
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Eftertanker
I dette efterår er der igen valg til menighedsrådet. Det står der mere om inde i dette blad.
Det er altså snart fire år siden, at det nuværende menighedsråd begyndte deres arbejde. Det
har været fire gode og travle år sammen med et
aktivt og engageret menighedsråd. Vi har haft
som mål og ønske at skabe gode rammer for
kirkens arbejde.
Menighedsrådets arbejde er måske ikke så synligt udadtil, for selvom vi arbejder for kirkens
liv og vækst, er meget af vores arbejde også administrativt, og man kan måske godt sige, at vi
arbejder bag kulisserne i kirken. Det kan nok
også være svært at finde ud af, hvilke opgaver
der ligger i menighedsrådet, og hvilke der ligger i provstiudvalget og i stiftet.
Hvis man læser kirkebladet og referaterne fra
menighedsrådsmøderne på kirkens hjemmeside www.sctnico.dk, så vil man vide, at vi bl.a.
har ansvaret for kirkens og kirkegårdens økonomi og for vedligeholdelsen af kirken, kapellet og sognegårdene og desuden er vi arbejdsgiver for kirkens og kirkegårdens ansatte.
Det er ikke blevet lettere med årene at styre
økonomien, for dels er kirkens økonomi stram,
men vi har også for nylig fået et nyt regnskabssystem, der gør det mere end vanskeligt at
danne sig et hurtigt overblik over økonomien.
Menighedsrådet er dog godt hjulpet af gode
medarbejdere, der har erfaring med regnskab.
Én gang om året er der syn af kirken, kirkegårdens bygninger og sognegårdene. Her planlægges og prioriteres de vedligeholdelsesopgaver,
der er nødvendige for, at bygningerne holdes i
pæn stand, og fremtræder velholdte.
Et af de store projekter vi i øjeblikket har gang i,
er renoveringen af kirkens ydermur. I 2005 be-

Af Knud Erik Juhl,
formand for Menighedsrådet

gyndte menighedsrådet at arbejde med denne
opgave, som man allerede dengang vurderede
ville blive nødvendig. I år gennemfører vi første etape, næste år anden etape, og i 2014 afsluttes renoveringen.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte, dog ikke præsterne. Menighedsrådet har
valgt en kontaktperson i forhold til det ansatte
personale, og det er denne kontaktpersons opgave hvert år at afholde personalemøde, MUSsamtaler, m.m. Menighedsrådet har udarbejdet
en rygepolitik, alkoholpolitik og har planer om
udarbejdelse af en generel personalepolitik.
Menighedsrådet er med til at skabe rammerne
for kirkens arbejde. Selve forkyndelsen er præsternes opgave, men da det er menighedsrådet
der er med til at ansætte præsterne, har vi indirekte et ansvar for formidlingen af evangeliet.
I dette menighedsråds periode har vi ansat tre
nye præster her i Rønne Sogn. Jeg tror, vi alle
har oplevet denne opgave som en meget vigtig
og krævende opgave at varetage.
Det er ikke ligegyldigt, hvordan evangeliet bliver formidlet. Det kan gøres på mange måder,
men selv om rammerne og formerne ændres,
og fortsat vil blive ændret, så er selve evangeliet og Guds ord fortsat det samme.

Forsidebilledet
Som det fremgår af forsidebilledet, blev det første stykke
murværk færdigrenoveret lige inden bladets deadline, og når
bladet er udkommet, forventer vi at være færdige med hele etape
1 af renoveringen, inkl. konservatorrestaurering af den middelalderlige Kvindedør på nordsiden.

