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Genbrug er godt

Kirkens naboer:

sognepræst
Peter Hauge Madsen
Hotel Afog
katolsk
pigeskole
Det siges, at Danmark er et af de lande i ver-

den,
der erLarsen
bedst til genbrug.
Måske
er Rønne
havnen.
Derfor
udgår
Af
Gotfred
så den bedste by i Danmark
til
genbrug.
Vi
har i
byens
to
ældste
hvert
fald
mange
genbrugsbutikker.
Vi
er
også
Kirken den er et gam- gader, Østergade og
godehus
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og flaskecontainerne.
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melt
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da også
Den ældste byg- Storegade,
er næsten
vor fra
tidskirken.
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Eller man
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er Sct.
Førhen mødtes
maner
vedkan
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i kirken.
sige,eller
at de
fører
Nicolai
Kirke. Der
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til
til kirken, foreller
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i byen,
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en gælder
god fornemmelse
jo.
som
er mere end Det
ca. erdele
200
år gamle,
at stikke
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i containerens gab. Man føkirken,
650 år,
ler mansom
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form
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tøj til
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som andre
ling
i høj
en genbrugsbutik.
Andre
kan,har
for altså
få penge,
få
ældre
huse.
så er grad
været købet
præget
gavn af
tøjetOg
og pengene
går oveni
til af
et
det
kirken,
ældste
godtældste
formål.afDet
er lige kirken,
til at få og
godden
samvittigdet
kapel,
del afden
byen
er kvartehed af.første
Genbruget
har dræbt
dårlige
samendnu
ældre.
rerne omkring kirvittighed.
Det
er der
få ken. også ind for genI kirken
går kun
vi selvfølgelig
rester
af,
men
det
har
selv om genkirbrug. Ikke bare har vi enMen
velassorteret
ligget
samme
sted,
på
ken
er
det
ældste
hus
brugsbutik i Møllegade, der bugner af flot tøj.
Kirkebakken
lige
i byen,
så ligger
Nej, vi går ind
forved
genbrug
af mere
end tøj.den
Vi

går også ind for genbrug af ord og historier.
Kirkens budskab, evangeliet, er blevet fortalt
og genbrugt år efter år, i flere tusind år. Salmerne, vi synger, og ritualerne, vi bruger, har
vist si,g så slidstærke, at de bruges årti efter
årti. Ligesom tøjmoden har skiftet i løbet af
årene, er kirkens gamle budskab ganske vist
også blevet leveret i en ny indpakning og et
tidssvarende
sprog,
somsom
tidenhar
harhver
ændret
sin
ikke
isoleret som
en øalt der,
uden
sammenhæng
sig. Men
det er fortsat spændende
det gamle oghistorie
utroligt
at fortælle.
med
omgivelserne.
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budskab, som
har lydt og fortsat
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og vinter
i Skt. Nicolai
kirke
kirken
byen.
Nærmest
ved kirbyder og
igen
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har vist;på
at
hvor
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ser
på
og
forbegge
gader,
et stort
det er værd at genbruge. Lad os ikke bare
være
tæller
kirkens flasker,
hus i to
etager.
DetLad
er
gode lidt
til atom
recirkulere
papir
og tøj.
naboskab.
Vi
vil
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i
kvarteos også genbruge kristendommens budskab
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ved kir-detret,
hvor
næsten
alle
bl.a. vedtæt
at fortælle
igen
og igen
til hver
ken
og
efterhånden
andre
huse
er
lave
eneste ny generation. Genbrug er godt. Men
arbejde os lidt længe- huse i en etage. Men
lad os ikke være i tvivl om, at der er mere, end
re ud, for der er når dette gule hus er
vi måske aner, der kan genbruges til stor glæde
mange huse og ste- toetagers,
skyldes
for andet end bare miljøet.

det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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Grundlovsmøde med
Allehelgen
biskop Norman Svendsen
Af sognepræst Ulla Skou Rasmussen

i præstegårdshaven

Salmen munder ud i en lykønskning til de

Som sidste år vil vi går vi hen i præstedøde, der hvor
nu er der
hos Gud. ”Opløft din røst, slå
gerne
invitere
til gårdshaven,
palmetakt/
og
syng
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord og hvor af Himmel-kraft og magt.”
holder
stegårdshaven,
Sø- biskoppen
En anderledes
tilgang til Allehelgen finder
grundlovstalen.
borgstræde 11.
vi på sangen ”Momentet”, skrevet af rapperen
Der er god plads i
Vi har været så helL.O.C.
så vi håber, rigdige, at stiftets biskop, haven,
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
sen, København, har være
Jegmed.
er fri som min farfar blev det da han rundede 65,
ISåtilfælde
dårligt
lovet at komme og
jeg fejrerafAllehelgens
med en følelse der kan løfte
vejr, rykker vi ind i
holde grundlovstalen.
hvert
et
glas,
Og da grundlovsdag Præstegårdsladen.
jeg
bliver stående
gennem alting,
Sinikka
og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
Larsen er jeg vant til,
eftermidda-Det For en smule modstand
Allehelgen fejres førstebegynde
søndag i november.
medmed
en kort
guds-tra- Tænk at det tog mig et halvt liv at fat,
er efterhånden blevet gen
en dag
mange
tjeneste i kirken klokAt tiden løber ud,
ditioner: Tidligere brugte
man
Allehelgensdag
ken 14.00 ved biskop- Billederne herunder er
hvadårs
jegmøde
vil, fanger momentet,
til at mindes helgenerpen.
og martyrer som havde Jeg
fragør
sidste
med Ole Espersen .
Efter gudstjenesten
mistet livet, for troens skyld.

gruppe om
ci Mysteriet

for
er
est
er
nci
du
æst
mt
mtil
dides
Da
der

yst
usdu
age
eren,
om
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t

mandagen,
første gang
I dag mindes
vi alle de døde, både vore egne Jeg tager ordentligt fat,
dennære
5. september
klokog kære – dem vi elskede så højt som him- For det er så meget at se endnu,
ken 19.00 til 21.30 og
len er blå og alle andre mennesker, som ikke Så meget at sige endnu,
for eftermiddagsholSå jeg går ikke hjem i nat.
mere lever her, under himlen.
dets vedkommende om
Den klassiske salme til Allehelgen hedder
fredagen første gang d.
Den gamle salme og den nye rap har øje for den
storefra
hvide
9. ”Den
september
klok-flok”. Salmen har en smuk
modgang vi kommer ud for. Salmedigteren opmelodi
og
en
højstemt
tone.
De
døde
omtaken 14.15 til 16.45.
fordrer os til at se frem til livet i himlen, rappeles
som
”den
helteskare,
som
….
har
sig
to’t
i
Men holdene er elastiren opfordrer os til at gribe dagen i dag.
Lammets
blod”.
Derefter
tales
der
befriende
ske, d.v.s. selvom man
Med hovedet i himlen og begge ben solidt
genkendeligt
om
den
tårestrøm
som
på
kinder
eksempelvis har meldt
plantet
på jorden, inviterer mange kirker til
flød.
For
det
er
sandt,
at
alle,
som
har
mistet,
sig til aftenholdet, men
særlige
mindegudstjenester,
hvor der gennem
ville
eje
millioner,
hvis
tårer
var
guld.
ikke kan møde op en
mandag aften, ja så kan
...fortsættes på side 4.
man møde op om fredagen og vice versa, da
Personnyt
i Rønne Sogn
“holdene”
følges ad
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at delFoss
Simon Steinaa
Sogne- og sygetage, så meld Inge-Birthe
dig til
er
genindtrådt
i
vikarierer
som
huspræst Matilde
undertegnede:
menighedsrådet
organist
for
Kevin
Nordahl SvendAnne-Lise Fuglheim
som
suppleant
for
Duggan
i
septemsen er fratrådt
sygehus- og sogneJan
Cirkola.
ber
måned.
den 14. august.
præst, Tlf. 5691 3732
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salmer, bønner og bibeltekster gives plads til
sorgen over det vi har mistet og plads til glæAf Gotfred
den over det
gode, der var. Nogle steder tilbyLarsen
des der samtalegrupper
for mennesker som har
nyman
ten- tale om sine tab med anmistet. DerEn
kan
dens
de sedre, som ved
hvad
det handler om.
neste
Der er meget årtier
tro, håb og kærlighed mellem
at der
mennesker,er,der
tør er
tale med andre om sorgens
enkelte
følelser. Der tales erfaringsnært om bedemænd,
konfirmander,
gråd, kaffebordesom
og kondolencekort. Når alt
ikke
blev døbter som
det praktiske
på plads, tør man tale håbebørn,
somvisåtror
skal
fuldtmen
om det
på.
døbes
forud
for
konfirInspireret af samtaler med pårørende, skrev jeg
mationen.
I årlille
varlejligheds-salme
der
sidste år en
til Allehelgen:

At noget bliver tilbage?
Tror du at Gud kan med os gå
- nå
Bruger
tror du Guds kærlighed kan
Mathias?
omkring os alle dage?

du

bøn,

- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
Nu siger jeg det som det er:
brænder på, så gør
Jeg elsker dig, jeg har dig der
så kær.
jeg
nok.
Du er mit lys og min glæde.
- Har du hørt noget
Så meget godt må vare ved,
hos os og i Guds evighed. om kristendom i hjemOg der hvor engle træde. met?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
Gud lad mig altid holde ved
mor. Men også morfar
min tro og håb og kærlighed,
har betydet meget for
Gud lad mig glæden smage.
mig. Jeg har altid
Så tør jeg leve, så tør jeg gå
mærke, at troen
mod nye dage hvor jeg vilkunne
få
betød meget for ham.
dit venskab alle dage.

En konfirmand døbes

således seks konfirmander,
dergrædt
blev idøbt
Nu har jeg
et kvarter:
ved
en
speciel
ogmer’
Nu kan jeg ikke græde
meget
festlig
dåbsselvom jeg savner dig kære.
gudstjeneste
lørdag
Du var mit hjertes
dejligste ven,
den
5.
marts.
nu er jeg her i kirken igen,
Enher
af erdegodt
unge
drenog
at være.
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du
tænkte meget over
stævne
Vi var såsammen
tætte, da med
vi var to,
inden dagen?
sin
mor,
Damaris
Lau,
nu er det svært at finde ro,
- Ja, en del gjorde jeg.
for
at
høre,
hvordan
de
fordi jeg savner dig meget.
Der var sommerfugle i
oplevede
den
specielle
De andre trøster som de kan
maven, men på en god
dåbsgudstjeneste,
og
men det de siger, trækker vand,
måde, så det gjorde
hvilke
tanker
de
gjorde
og jeg har nok i mit eget.
ikke noget. Det var
sig før og efter.
med til at gøre det til
- En
Hvordan
oplevede
I
bedemand, et kaffebord
en særlig dag.
dåben
af
Mathias?
små hvide kort med pæne ord.
- Og bagefter?
- Buketten
Det var en
god
oplepå din kiste.
- Bagefter er det godt
velse.
Det
var
så
højtiEt håndtryk og en våd serviet,
deligt,
siger
de
sammin frygt har aldrig gjortat
detvide,
let: at jeg er døbt.
Det
er jeg glad for.
stemmende,
og
Jeg frygter for at miste.
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vigfor dig?
var
at ved
vi siden
var aftigt
Dit godt,
billed står
mig,
Jo,
for så er det som
mange
sammen
om
at
fortæller tusind ord om dig,
om
man
bedre ved,
skulle
døbes
i
stedet
og jeg har gemt din skjorte.
hvor
man
hører
til.
for
at
jeg
skulle
stå
Den sidste sms du skrev
Hos
Gud?
alene
i
kirken.
Det
og kysset i et julebrev,
ville
jeg nok blev
have
før kærligheden
borte.- Ja, nemlig, bekræfter
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
forklarer,
den
blevfinde
det dig
Trorher
du måde
at jeg kan
ven ... at de har talt
en
meget
mere
festligt
og
at kærligheden kommer igen ...del om det, og at
højtideligt for os alle. hun har forklaret det
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- Var det svært for dig,
Mathias, at sige ja til
–
for
Mathias som
en trosbekendelsen?
Gudstjenesten
Allehelgensdag
skaber gennem
Eller
var
det
godt
at
få
slags
kontrakt,
bønner
og salmerman
plads til at mindes og sørge
lov til?
har
sluttet.
sådan
over dem, For
vi har
mistet. Og der er plads til at
- Det var fint at få lov
kan
manfor
veldet
også
takke
liv, godt
vi fik lov at dele med dem. I
til. Der er ligesom en
opfatte
mangedåbspagten?
kirker bliver navnene på dem, som i
stor tryghed i det, for
- Ja,
ereretdøde,
godt bilåretsdet
løb
læst op. Nogle steder tænder
så er det som om, man
lede.
hvorfor
manMen
lys for
dem. blev
tror lidt mere på Gud.
Mathias
så ikke døbt
Allehelgensdag
har en lang historie. I mid- Har konfirmandunsom
spæd? mindedes man
delalderen
særligt helgenerne
dervisningen
hjulpet
- og
Detmartyrerne,
var nok et opgør
altså dem, som døde for deres
dig
på
vej?
med
automatikken
i Allehelgen i folkekirken
tros skyld.
Nu fejrer vi
- Ja, det er spændende
dåben.
Det
skulle
være
til minde om alle vore døde.
ægte og betyde noget. at høre de historier, og
Det var vigtigt, at det jeg har jo fået meget
skulle være Mathias´ mere at vide om livet
frie vilje og eget valg og om kristendom og
at blive døbt. Faktisk hvad trosbekendelsen
talte Mathias tidligt betyder.
om det. Han var ikke
Og Damaris tilføjer:
ret gammel, da han For os betyder handspurgte hvorfor han linger meget, mere det,
ikke var døbt. Det end de store og fine
viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
har spekuleret en del at være ægte i sin
på det.
adfærd.
Ulla Skou Rasmussen.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?

Kirke - også for børnene

Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
Af provst Gotfred Larsen
nogle familiegudstjenester,
og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
Viere
synger
med Grundtvig, at
synge. Korene er delt op aldersmæssigt, og
fl
familiegudstjenester,
heriblandt
Guds
ord,
det
er
vort
arvegods,
med mellemrum medvirker de ved gudstjeen spaghettigudstjeneste; men vi
På
besøg
i
Skatecentret
inden
efterårsferien.
det
skal
vort
afkoms
være.
nester lige
eller
giver
små optræden i kirken eller
skal også henne i december ud at
og
kunne
synge
rent.
Det ero.a.
gratis
med.
Børnene
og
de
unge
er
både
en
chance
og
en
i
foreninger,
på
plejehjem
Isærativære
december
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
udfordring
for
kirken.
For
de
er
kirkens
fremhar
de
travlt
med
Luciaoptog
og
små
koncerter.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
korleder
Poul Lykke
Nielsen på
56 95
tid.plads
Derfor
derdrenge!
i kirken,
disse
Korene
giver kirken
en værdifuld
kontakt
er
til fokuseres
flere – også
Du ikan
nå år,
at Kontakt
34
95
eller
56
95
62
28.
meget
på
den
næste
generation,
og
der
bruges
til
mange
af
sognets
piger,
som
har
deres
gang
komme med, hvis du melder dig meget snart.
Mvh.
Poul
Lykke
Nielsen
mange
resurser
på
at
række
arvegodset,
Guds
i
kirken
og
bliver
fortrolige
med
både
salmeDu skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
ord, videre.
skatten og gudstjenesten.
Konfirmandundervisningen har i århundreFor hele øens børn har vi hvert efterår et tilOdd
Fellow
der været en selvfølgelig del af kirkens virke. bud til skolerne. Alle
4. klasser
kanLogens
være med
Næsten 80%, af børnene på Bornholm, bliver i et projekt, som går ud på, at børnene lærer
konfirmeret.
Det svarer til landsgennemsnit- en håndfuld salmer, både at synge dem og
DE NI LÆSNINGER
tet.
Det
er
et
godt
tidspunkt
i børnenes
liv at fåi den
se, hvad de fortæller.
Projektet slutter med en
Som i tidligere år skal
kirkens
kantori deltage
Gospelsangeren
lov
at
fortælle
dem
om
kristendommen
og
tale
event
i
Skt.
Nicolai
Kirke,
hvor kirken er fyldt
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
med
dem
om
de
store
spørgsmål
i
livet,
som
af
børn,
som
synger
salmerne
sammen
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
i Sct. Nicolai
Kirke og opletrænger
sig
på.
ver
suset
ved
at
være
mange.
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den 3. december
De senere årtier er undervisningen i næsten
Et nyt initiativ ved
kirken er påskevandring
kl. 16.00.
alle
sogne
udvidet
med
et
tilbud
til
børn
i
3.
i
ugen
før
palmesøndag.
Skolebørn kommer i
JULEMATINÉER
Entre.
eller
4.
klasse,
ofte
kaldt
minikonfirmander.
Såkirken
et
par
timer
og
oplever
station for statiMan kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
ledes
også
i
Rønne.
Forløbet
varer
omkr.
tre
on
påskens
begivenheder
i
en
slags
totalteater.
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
måneder
og
slutter
som
regel
med
en
familieOg
når
vi
nærmer
os
jul,
kommer
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset. byens
gudstjeneste,
børnene
daginstitutioner
halv time. I århvor
består
de ikkemedvirker.
kun af orgelmusik: programmet
ser og skolernes yngste klasser til
Men
allerede
for
de
spæde
er
der
tilbud
i
kirjulegudstjeneste
i kirken. Der bliver julens budsådan ud:
ken. Skønt babyer ikke synger, er babysalme- skab fortalt, måske dramatiseret, og der bliver
sang
blevet
succesKevin
i mange
kirker.
Mandag
denen
18.kolossal
december:
Duggan,
orgelsunget kendte julesalmer.
De
nybagte
mødre
kommer
i
kirken
og
synger
Vi har ved kirken
traditionen
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. genoptaget
Nicolai Kirke
bl.a.
bevægelsessange
og
salmer
for
deres
børn.
med
spaghettigudstjenester
ca.
en
gang om
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
Når
sangene
så
også
bliver
sunget
derhjemme,
måneden.
Gudstjenesten
er
en
familiegudstjeTorsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
kan det være en måde, hvorpå
de småDuggan,
bliver orgel
neste en hverdag sidst på eftermiddagen, hvor
og Kevin
med Kurt Ravn,
fortrolige
med
deres
man så slutter
Fredag den
22. salmerne
december:og efterhånden
Bornholmske
Musikamatørers
Kor af med, at hele familien spiser
sopran
Signe Asmussen,
indhold.
Lørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgelsammen. Det er en populær måde at holde
Carl
Ulrik
Munk-Andersen
Det er nok ikke en dårlig måde at række gudtjeneste for børn.
på
klaver
og orgel,
Guds
Populære er også de familiegudstjenester,
vi
2007 ord, som arvegods, videre til næste geBirgitte
Lindum
på obo ogaf
neration.
holder
i
løbet
af
året.
Måske
som
afslutning
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael
Frank
Møller på
Sangen er
det for
bærende
element i Planer
kir- er
minikonfirmander
eller som
høstgudstjeneste.
plakaterne
ogogså
i avisen
mere oplysning.
også i gang
trompet.
kens
og ungdomskor,
hvor en flok og
af forhåbentligt
Altid under- medvirken af kirkens børnekor.
for enbørnespændende
sommerkoncertprogram,
børn
mødes
en
gang
om
ugen
for
at
lære
at
endnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT

Julekoncert

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
Nr. 3.
4. 2013
2006
Side115
Side

...”Eftertanker”, fortsat fra bagsiden.
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få foldet ud, og dermed er med til at udvide
vores liv.
Synd er nu et herligt ord! Men hvad synd er,
taler folk alt for sjældent om. For mig er synd
det, der blokerer udsynet. Det er det, der gør
det muligt at pege fingre, sige ’dem og os’. Det
der begrænser og snævrer livet og vores forhold til vores medmennesker ind.
Synd er derfor også at påberåbe sig sandheden. Ingen har sandheden – den er Guds. Vi
kan som i et strejf blive berørt af sandheden og
dens forvandlende kraft. Men sandheden har
intet menneske. Vores liv befinder sig som i en
pendulbevægelse mellem sandhed og usandhed, ligesom vi som troende altid pendulerer
mellem tro og tvivl. Tro, ligesom sandhed, er
noget vi må blive berørt af. Og når det sker, er
det livsforvandlende! Men sætter vi os på den,
tilegner os den, bliver den en kold hård stok,
perfekt til at slå andre mennesker i hovedet
med.
Pendulbevægelsen er vores livsvilkår. Det

forener os. Det er dét, der gør os menneskelige. Lige for Gud. Og lige for hinanden.
Vi er alle, om vi vil det eller ej, syndere. Hele
bundtet! Ingen mere end den anden. For det
ligger i os, og vi kan ikke lade være.
Martin Luther har sagt ’synd frejdigt og skat
på nåden’. Og nej, han opfordrer bestemt ikke
til et liv i ren hensynsløshed og ligegyldighed.
Det er en konstatering af vores livsvilkår som
syndere! Men vi skal frejdigt se op og se ud
over os selv. Vi skal få øje på det liv, som vi er
en del af med hinanden, og som omsluttes af
Gud. Nu skal vi glæde os! For vi lever ikke længere under dommen, men under Guds nådige
øjne.
Kære alle i Rønne sogn. Tak for tiden vi har
haft sammen. Jeg er dybt taknemmelig for alt
det, jeg har fået i min tid her på øen. Og så vil
jeg til slut kun sige: Se op og se ud og se hen
på din nærmeste og se, at der er mere - meget
mere!

Skt. Nicolai - Nyt
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Kommende arrangementer
Konfirmandgudstjeneste

Søndag den 1. september kl.12.15 har vi en særlig
konfirmandgudstjeneste for de kommende konfirmander og deres familier. En gudstjeneste under
medvirken af alle kirkens præster, hvor vi vil fortælle lidt om gudstjenestens opbygning og præsentere
kirkens personale.

Spaghettigudstjenester

Er korte børnegudstjenester i Skt. Nicolai kirke onsdag aften kl. 17.00 med efterfølgende spisning af
spagetti og kødsovs i Præstegaardsladen. Ved gudstjenesten er der bl.a. bibelfortælling, fællessang og
dans, og sang ved kirkens spire- og børnekor. Maden
er gratis for børn, mens voksne betaler 20 kr. Vi er
færdige ca.kl.18.45. Foregår: Den 11. september – 9.
oktober og 13. november.

Skt. Nicolai - Nyt
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Høstgudstjeneste

Den 15. september kl.10.30 er der igen Høst- og familiegudstjeneste i Skt. Nicolai kirke. Vi håber på
en god høst på landet og i haven, og vil ved denne
gudstjeneste udtrykke vores tak til Gud, vores himmelske Far, for ”alle gode gaver”. Børn 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 auktion over
de til kirken forærede grøntsager m.v.. Pengene fra
auktion og kollekt i kirken går til sognets vidt forgrenede folkekirkelige arbejde blandt børn og unge.

Gospelgudstjeneste

Søndag den 29. september kl.10.30 er der som sædvanlig højmesse i Skt. Nicolai Kirke. Men det bliver
en lidt usædvanlig højmesse. Sangen vil ikke blot be-

stå af salmer, og musikledsagelsen vil ikke blot være
orgel. Vi får besøg af Vesterbro Gospelkor. Et kor
med 60 sangere og 3 musikere der spiller piano, bas
og trommer. Koret ledes af Lars Bak, der er opvokset
på Bornholm. Lars er en erfaren organist og korleder,
der har arbejdet med gospel i 15 år. Som navnet på
koret fortæller, holder det til på Vesterbro i København. Det er et ambitiøst kor, og trods sin unge alder
på 5 år har koret alligevel optrådt over 40 gange. Her
kan nævnes koncerter på Plænen i Tivoli, i Parken,
i Øksnehallen og på Vesterbro Torv, givet koncert
sammen med Linda Andrews (X-factor vinder). Et
par koncert turnéer til Norge og Tyskland er det også
blevet til, og nu kommer de så også til Bornholm.
Først og fremmest optræder koret dog i Eliaskirken,
hvor det hører til. Korets sangrepetoire er i stor grad
”sort” amerikansk gospel, som bare ”swinger” og
fanger tilhørerne, dog tilpasset danske forhold og
delvist inspireret af skandinavisk gospel, f.eks. Oslo
Gospel Choir. Musikken og sangen er smittende og
livsbekræftende og vil ved denne gudstjeneste indgå
som en del af den velkendte højmesse. Her vil koret
synge både for os og med os. Så velkommen til en
usædvanlig gudstjeneste i Skt. Nicolai Kirke.

21. nov.: Vi får besøg af Ulla Skou Rasmussen.
28. nov.: 	Spisning kl.13. Duft af gran og risengrød
På gensyn i Kirkens Dagligstue

Pilgrimsvandring

Rønne- og Ibsker sogn har i samarbejde udarbejdet
et bud på, hvad det er at være pilgrim:

Kirkens Dagligstue

• 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.

29. aug.: Kirkens Dagligstue åbner igen…
5. sept.: Vi besøger Plejecenteret Snorrebakken.
12. sept.: Vi får besøg af Poul Lykke Nielsen.
19. sept.: Vi får besøg af Elly Vesterager.
26. sept.: 	Spisning kl.13. Vi får besøg af Peter Hauge
Madsen.
3. okt.: Bente Kofod fortæller om sin tur til Lamu.
10. okt.: Efterårstur
17. okt.: ”Vær gammel og glad” v. Inge Lorentzen.
24. okt.: 	Spisning kl.13. Vi får besøg af Gotfred Larsen.
31. okt.: Spil dansk dag sammen med Hans Askou
7. nov.: Vi spiller banko.
14. nov.: Seniorkoret synger efterårssange.

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:
Lørdag den 28. sept. på Hammeren – Vi mødes
kl.13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien (ved
tennisbanerne). Tilmelding senest den 26. sept.
kl.12.00. Ruten, vi vandrer, er ikke egnet for gangbesværede.
Lørdag den 5. okt. i Almindingen – Vi mødes
kl.13.00 på parkeringspladsen ved Ekkodalshuset.
Tilmelding senest den 3. okt. kl.12.00. Vi vil vandre ad gode stier, men man skal være i stand til at
gå 5-6 km.
Tilmelding kan ske til: Sognemedhjælper Karenbodil Madsen, tlf. 56 95 00 85, mail: karenbodil@sctnico.dk

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.

Skt. Nicolai - Nyt
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Sogneaftner

Sæsonens første sogneaften bliver
torsdag den 12. september kl. 19.30
i Præstegaardsladen.
Det bliver en slags afslutning på
200-året for Søren Kierkegaard, for vi
får besøg af lektor ved Københavns
Universitet, Anders Holm. Han er en
værdsat foredragsholder, der er ekspert i både Grundtvig og Søren Kierkegaard. Hans
ph.d. hedder således: ”To samtidige” og handler til
dels om de to samtidige personligheders kritik af hinanden. Men midt i al deres kritik afslører de, at der i
centrale teologiske og pædagogiske spørgsmål findes
overlappende synspunkter, der har været skjulte og
ukendte siden deres egen tid. Set sammen har de måske i virkeligheden langt mere at sige nutiden. Mødet
afholdes sammen med Grundtvigs Forum og støttes
af Statens Kunstråd, Forfattercentrum.
Derefter tager vi ved sogneaftnerne hul på et nyt,
omfattende, men også ganske aktuelt emne:
Synd og skyld - tilgivelse og forsoning.
På den ene side vil moderne mennesker ikke gerne
vide af synd og skyld. Vil kun skylde sig selv. Alligevel er det på den anden side synd og skyld, der
ødelægger værdifulde forhold mellem mennesker –
og mellem mennesker og Gud.
Anfægtelser om synd og skyld kan udløse psykiske sygdomme.
Men hvordan tales der om skyld i dag? Og endnu
sværere: Hvad er synd?
Og hvad gør vi med det? Kan vi tilgive? Skal vi
altid tilgive?
Er det kun enkeltpersoner, der kan pådrage sig
skyld? Kan et folk, en nation? Kan en kirke?
Hvad er kristendommens svar på tilgivelse og
soning?
Hvordan kommer soning ind i billedet? Kan vi
betale os ud af vor skyld?
Vi spærrer mennesker inde til afsoning, men
hvorfor straffer vi? Med hvilken ret straffer vi?
Er straf alene hævn? Eller har straf og soning en
positiv, måske nødvendig funktion?
Disse og mange flere spørgsmål vil vi forsøge på
forskellig vis at beskæftige os med, og med forskellige oplægsholdere at finde svar på ved de følgende
sogneaftner.
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Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 får
vi besøg af klinikchef ved Psykiatrisk
Center, psykiater Ellen Kappelgaard,
som vil behandle emnet ud fra sit
fagområde og sine erfaringer.
Det er vel ikke sjældent, at netop
oplevelse af synd og skyld er medvirkende årsag til at udløse psykiske
sygdomme. Men erkender psykologer og psykiatere
det? Hvordan forholder de sig i så fald til en sådan
erkendelse? Og hvor langt rækker den hjælp, man
kan få der?
Torsdag den 14. november kl. 19.30
kommer cand. theol. Henrik Sonne
Petersen, Nexø.
Henrik er ansat i Danmission som
programleder for Kirke og Dialog, og
han vil med sine erfaringer beskæftige sig med emnet ud fra vinklen:
Kirkelig forsoning.
Denne aften holdes i samarbejde med Grundtvigs
Forum og Folkeuniversitetet.

Cinema Paradiso

Randeksistenser, er temaet for en ny serie kirkebio.
I samarbejde med Rønne Bio, vises filmene: Blodets bånd, Amour, Mifunes sidste sang, Apokalypse
now og Ordet.
De enkelte film vil hver gang blive indledt af en
oplægsholder, ligesom det efterfølgende er muligt at
drøfte filmens tema.
Filmaftenerne er tilrettelagt i samarbejde mellem
Rønne Bio v. Viki Petersen, adjunkt Michael Lambæk
Nielsen – Rønne Gymnasium og sognepræsterne Johannes Gregers Jensen og Ulla Skou Rasmussen.
Det bliver følgende aftener:
7. oktober,
4. november,
6. januar,
3. februar
og 3. marts.
Endeligt tidspunkt og film vil blive annonceret.

Allehelgen

Søndag den 3. november er det Allehelgen. Det betyder, at vi ved gudstjenesten i kirkegårdens kapel
kl.14.00 på en særlig måde vil mindes de af vore

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

kære i sognet, der i det forgangne år er døde, ved at
deres navne læses op. Der er desuden, som altid,
højmesse i Skt. Nicolai Kirke kl.10.30.
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Dåb betyder at neddyppe

Landemode på Bornholm
Af Anders Carlsson
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– Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter

Får du den rigtige pris?
Rønne Afdeling . Store Torv 18 . Telefon 56 95 14 20 . nordea.dk
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Basar fredag den 15. november

Strikkedamerne afholder basar i Præstegaardsladen fredag den 15. nov. kl.13.00 - 17.00. Der tilbydes
mange gode sager. Desuden kan købes kaffe/kage
for 10 kr.
Har du lyst til at være med til at strikke, så er
du velkommen hver mandag i Præstegaardsladen
kl.13.00 - 16.00. Vi er 18 damer der hygger med at sy
og strikke lapper. Desuden sidder nogle også hjemme og strikker til os. Tak for det.
Venlig hilsen
Hanne Bager (leder),
Godthåbsvej 8, Rønne.
Tlf. 5337 9408.

Babysalmesang

Himmel og jord – et møde med
den danske salme

For syvende år i træk har Bornholms Provsti arrangeret et salmesangsprojekt for 4. og 5.klasserne på
Bornholm I år er overskriften: ”Himmel og jord”.
Projektet slutter med en afsluttende fællessang i
Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag den 20. november kl.10.00.
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede
er velkommen til at komme og overvære afslutningen og synge med på salmerne.
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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 3. sept. 2013. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 12. nov.. Næste
hold begynder den 7. jan. 2014.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos sognemedhjælper Karenbodil Madsen – hurtigst muligt. Tlf. 5695 0085 Mail:
karenbodil@sctnico.dk .

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.

reparationen for omfattende, hjælper vi med at kontakte en håndværker.
Vi flytter ikke, vi maler ikke, og vi yder ikke haveservice eller snerydning.
Hjælpen er gratis – du betaler kun for eventuelle
materialer.
Du kan kontakte Ole Hansen mandag til fredag.
Tlf. 5695 2185.

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…..

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til ca. 4 år
sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
•	Vi synger salmer og børnesange. Laver fagter,
danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
bibelen. Vi hører musik.
•	Der er småbørnssang en tirsdag hver måned –
som regel den 2. tirsdag. I efteråret er der småbørnssang d. 10. sept., 1. okt.(bemærk første tirsdag) og 12. nov.
•	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 til sognemedhjælper
Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085,
mail: karenbodil@sctnico.dk .

Hvad kan Handygruppen gøre
for dig?

Vi er en gruppe mænd, som kan bruge hænderne
på en praktisk måde. Vi er det, man kalder ”handymen”. Du er en person, hvor det at bruge hænderne
eller at stå på en stige kan være et problem. Du er
pensionist og/eller handicappet.
Vi reparerer små ting i hjemmet. Små ting, som
trænger til at blive sat på plads, hængt op, smurt el.
lign., og som kan ordnes indenfor cirka 1 time. Er

TELEFONKÆDER

….. 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 vi fortællinger fra Bibelen og laver forskellige sjove aktiviteter.
Midt i september måned laver vi en miniovernatningsweekend.
Vi er begyndt at mødes fra mandag d. 19.
august her efter sommerferien, så 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.-10.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.
Efter sommerferien er vi begyndt igen onsdag
den 21. aug., så kig bare forbi!
Har du lyst til at være med, kan du henvende
dig til:
•	Christian Westh Hansen,
christianwh@gmail.com, tlf. 3027 3899
•	Sognemedhjælper Karenbodil Madsen,
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

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

- en familieforestilling med fortælling og musik i Skt. Nicolai Kirke

Lørdag den 14. september 2013 kl. 14.00

Glem alle myter om den mørke middelalder og
tag med GIÒIA på en rejse tilbage til 1300-tallets Italien. Tomei de Paolo’s børnebog ”Guds
lille klovn” bliver fortalt på rim og vers i en
gendigtning af Johannes Møllehave, vekslende
med den tids iørefaldende musik. Historien
handler om den lille middelalderdreng Alfredo, der blev Italiens bedste jonglør. De tre
musikere træder ind og ud af historien på skift,
og musikken gør det hele til en fængslende totaloplevelse.
Det danske ensemble GIÒIA giver et moderne bud på den allertidligst noterede kunstmusik fra middelalderen, som stammer fra årene
mellem 1250 og 1450, fortrinsvis fra Italien og
Frankrig. Musikken, der i den grad er universel, har et historisk vingesus, der også taler til
os i nutiden. For GIÒIA har musikken været

anledning til mødet mellem den klassiske og
den rytmiske verden, hvor de skarpe grænser
i disse forskellige musikgenrer bliver opblødt
gennem improvisation og nytænkning, dog
hvor respekten for kilderne bliver bibeholdt.
Karina Agerbo, blokfløjte og Mie Korp Sloth,
orgel er begge klassisk uddannede musikere
og Tira Skamby, percussion har udviklet sine
færdigheder bl.a. på Cuba, i Ghana og i Brasilien hos førende eksperter. De mødtes i 2002 og
har siden givet utallige koncerter i kirker og på
skoler igennem Levende Musik i Skolen.
Som udgangspunkt rammer forestillingen
perfekt aldersgruppen fra 0.-4. klasse, men
børn fra 4 år og op til om med 7. klasse kan
sagtens få noget ud af det – bare på forskellige niveauer og dette inkluderer således også
voksne.
Gratis adgang
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Nu vil vi begynde...!
Af korleder Poul Lykke Nielsen

Spirekoret
Ja, sådan lyder velkomstsangen i Spirekoret!
Skoleferien er forbi, og forhåbentlig har det
for alle ferierende været en indholdsrig og god
ferie. Da vi følger skoleåret (inkl. ferierne),
så starter Spirekoret op igen i uge 33, fredag
den 16.! Der ligger et nyt halvår foran med de
opgaver, som nu en gang hører med. Primært
spaghetti- og familiegudstjenester.
Ud over, at det er korets opgave at være med
til at festliggøre gudstjenesterne, så er der en
også en personlig udvikling og et socialt sigte
med ”i spillet”! Det betyder noget for en selv
og andre, at ens stemme udvikler sig. Man bliver glad af at synge, og der gror et fællesskab
frem. Ansvarsfølelsen er især vigtig. Det er vigtigt at være med både ved øvelser og optræ-

den. Ligesom f.eks. fodboldspillere skal være
med til såvel træning som kampe.
Derfor kræver korarbejde også noget af korforældre, når det gælder at minde børnene om,
hvad de har forpligtet sig på, og når det gælder læsning af korbreve og transport til korets
opgaver. At ”gå til kor” er at have meldt sig til
en fælles opgave for i fællesskab at nå et godt
resultat. Kan man ikke komme, f.eks. på grund
af sygdom, så er det vigtigt at få meldt afbud.
Gerne i god tid!
Korets øvedag (mandag) er af forskellige årsager flyttet til fredag. På et forældremøde den
12. august (lige før bladet udkom) er selve øvetidspunktet (eftermiddag) blevet fastlagt. Nye
sangere kan kontakte undertegnede korleder
og få tidspunktet, eller se kirkens hjemmeside.
...fortsættes på side 16.
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...fortsat fraside 15.

Nye sangere (0.-3. kl.) er i øvrigt altid meget
velkomne i årets løb! Da der er noget om begge
kor i det efterfølgende, så læs også om:
Børne- & Ungdomskoret
Ungdomskoret begynder i uge 34, nemlig tirsdag den 20. kl. 15.15 – 16.45. I modsætning til
Spirekoret arbejder vi her med flerstemmige
sange. Opgaverne er flere og sværere. Der stilles større krav til at kunne finde rundt i noderne selv og til at kunne deltage også uden
for kirkens mure. Især december er en travl
måned (mange luciaoptog).
Fra ungdomskoret er det muligt at gå videre
til enten Folkekirkens Ungdomskors landskor
eller til kirkens kantori. Begge dele kræver
audition, hvor stemmen og andre færdigheder
prøves.
For begge kors vedkommende gælder en
ændring i korreglerne, at har man meldt sig
ind i et kor – efter max. 3 prøvegange – så har
man forpligtet sig til at være med i minimum et
halvt år. (alvorlig sygdom undtaget).
Korsangerne aflønnes ikke, men der afholdes årligt en såkaldt (gratis) ”fornøjelsestur”,
som for Spirekorets vedkommende er her på
øen, mens Ungdomskoret rejser ”over”.

Et referat af et forældremøde den 13. august
vil være at læse på kirkens hjemmeside.
Ungdomskoret er i øvrigt kommet på Facebook og kan findes på adressen: https://www.
facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor
På kirkens hjemmeside kan man læse mere
detaljerede oplysninger og se billeder fra begge kor.
Også Ungdomskoret har plads til nye sangere! Der optages fra 4.-7. klassetrin. Velkommen!

Korenes øvetider
Spirekoret: Hver fredag i Præstegaardsladen. Se tidspunkt på kirkens hjemmeside.
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.

Orgelkoncert
I Skt. Nicolai Kirke

Lørdag den 28. september 2013 kl. 16.00
Simon Steinaa, som vikarierer for Kevin Duggan i september måned, spiller koncert i Skt. Nicolai Kirke, hvor repertoiret vil være Bach, Messiaen og
Widor.
Simon Steinaa er blevet færdig med sin organistuddannelse i juni 2013 og
afholdt sin debutkoncert i Helligåndskirken. Han har siden 1. februar 2008
været organist i Tagensbo Kirke i København, og har orlov herfra, mens han
vikarierer i Rønne Kirke.

Gratis adgang
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Snellemark 27, 3700 Rønne
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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

OKTOBER

18. august (12. s.e. trin.)
9.00: Jens Kaltoft
10.30: Peter Hauge Madsen

6. oktober (19. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
(Kirkekaffe)

25. august (13. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
SEPTEMBER
1. september (14. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
12.15:		Alle præsterne, opstartsgudstjeneste for
konfirmander og forældre
8. september (15. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
11. september
17.00: Spaghettigudstjeneste
15. september (16. s.e.trin.)
9.00: Ingen
10.30: Peter Hauge Madsen,
		Høstgudstjeneste.
Kirkefrokost og auktion.

9. oktober
17.00: Spaghettigudstjeneste
13. oktober (20. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Peter Hauge Madsen
20. oktober (21. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Gotfred Larsen
27. oktober (22. s.e. trin.)
9.00: Jens Kaltoft
10.30: Peter Hauge Madsen
NOVEMBER
3. november (Allehelgens dag)
10.30: Gotfred Larsen
(Kirkekaffe)

14.00: På kapellet:
		 Ulla Skou Rasmussen
		 Peter Hauge Madsen
4. november:
19.00:		Landemodegudstjeneste
ved biskop Peter SkovJakobsen
10. november (24. s.e. trin.)
9.00: NN
10.30: Ulla Skou Rasmussen
13. november
17.00: Spaghettigudstjeneste
17. november: (25. s.e. trin.)
10.30: Gotfred Larsen
16.30: Peter Hauge Madsen
24. november (sidste s. i kirkeåret)
9.00: NN
10.30: Ulla Skou Rasmussen
Da vi ikke ved, hvornår den nye
præst tiltræder, er sidste del af gudstjenestelisten med forbehold.

22. september (17. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou Rasmussen
10.30: Ulla Skou Rasmussen
29. september (18. s.e. trin.)
9.00: Ingen
10.30: Peter Hauge Madsen
Gospelkor medvirker
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 46. Deadline: fredag den 18. 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

Tir
Tir

Tid

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

Sted

Emne:

3. sep		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

10. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

11. sep

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

12. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Anders Holm ”Grundtvig og Kierkegaard”

Lør

14. sep

14.00

Skt. Nicolai Kirke

”Guds lille klovn” familieforstilling

Lør

28. sep

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Lør

28. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Orgelkoncert m/Simon Steinaa

Man

30. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Ritualers betydning

Tir

1. okt

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

3. okt

19.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Bjarne Reuters Bibelen

Lør

5. okt

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Man

7. okt		

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Ons

9. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

10. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften:”Synd og Skyld” v/Ellen Kappelgaard

Tor

17. okt

19.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Bjarne Reuters Bibelen

Man

28.okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Gudstjenesten

Man

4. nov		

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Man

4. nov

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Tor

7. nov

19.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Bjarne Reuters Bibelen

Tir

12. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

13. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

14. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften:”Synd og Skyld” v/Henrik S. Petersen

Ons

20. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningssang, salmesangsprojektet

Tor

21. nov 19.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Bjarne Reuters Bibelen

Hverdagsgudstjenester:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag.
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag.
Slottet:
Kl. 11.00 følgende onsdage: 11. september, 9. oktober og 13. november.
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 10. september, 1. oktober og 5. november.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.
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Eftertanker
Jeg har fået Eftertankerne i
dette nummers kirkeblad.
Eftertanker – tanker der følger efter, i kølvandet af noget
sket.
I mit tilfælde er det min
tid hos jer som præst i Rønne
sogn, på hospitalet og på psyAf sognepræst
kiatrisk center.
Matilde Nordahl
Det er vemodigt at skulle
Svendsen
sige farvel til jer. Det har været en god tid på Bornholm! Skønt at møde
så mange søde imødekommende mennesker,
dejligt at opleve engagementet både indenfor
kirken og på hospitalet - og ude i alle de forskellige områder i sognet og på øen, som jeg
har mødt: Vågekonerne, Kvindekrisecenteret,
Røde Kors-damerne, AA, plejehjem, TUBA,
KFUK og mange flere. Hvor er der gode kræfter til stede!
Min familie og jeg har boltret os i naturen og
nydt alle de oplevelser, vi har haft med børnene
i den. Og ikke mindst den oplevelse det er, at

Forsidebilledet

være en del af et mindre samfund, som Bornholm er.
Jeg kom til Bornholm, fordi jeg brændte for
noget. Jeg brændte for at skabe kirke, og for at
forkynde og formidle det budskab, Jesus kom
med til os mennesker, og som jeg synes er så
afsindigt vigtigt, ja livsvigtigt, at høre om.
Den treenige Gud, - Gud, Søn og Helligånd,
– står som centrum for alt i Kristendommen.
Men hvad der er det centrale i det kristne budskab kan variere. Det kan forstås på flere måder, og vi kan lægge trykket på noget særligt,
fremfor noget andet. Det ser man særligt tydeligt her på Bornholm, hvor forkyndelsen ude
i de forskellige kirker varierer stort. F.eks. kan
dét at gå til nadver betyde syndsforladelse som
det helt centrale for den ene, mens det betyder
fællesskab og forening med Gud og menigheden omkring måltidet for den anden.
Mine eftertanker i denne stund går nu på:
Hvad har været det helt centrale for mig at få
formidlet i mit arbejde som præst?

Billedet forestiller den østlige
gavl på Kapellet.
Foto: Lars-Jep Elleby

...fortsættes på side 6.

