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Kirkens naboer:

Du kan tro, jeg kender dig!

Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Peter Hauge Madsen
Det er ofte negativt ment, når vi siger sådan
pigeskole
til hinanden: ”Jeg kender dig”. Underforstået:

havnen.
Derfor
udgår
Af
Larsen idiot du
JegGotfred
ved, hvilken
er. Men
vi kender
byens
to
ældste
jo ikke hinanden. Vi kender kun en side eller
Kirken
den
er et gam-vi gader,
to af det
menneske,
omtaler.Østergade
Mennesket og
er
Adel-gade,
nu
melt hus
langt større end vi forestiller os. Vi kan have
Den ældste byg- Storegade, da også
en forestilling om, at et menneske har en fast
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
kerne eller identitet. Men det passer ikke. Vi
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
masser af identiteter. Vi er på én måde, når
fåharbygninger
i byen, til kirken, for begge
vi
er
sammen
med ca.
voredele
forældre,
og jo.
på en angælder
som er
mere end
den
måde
når
vi
er
sammen
med
vore
venner.
200 år gamle, men
Forældre
kan
overraskes
når
de
af
læreren
får
kirken, som er 650 år, Naboer
fortalt,
hvordan
deres
søn
er
i
skolen.
”Sådan
er altså tre gange så Byens form og udvikkender visom
ham andre
slet ikke!”
træ. Faktisk
gammel
lingSom
haret altså
i høj
kender
vi
heller
ikke
os
selv
til
bunds.
Man kan
ældre huse. Og så er grad været præget
af
gå iældste
forestillingen
om, atkirken,
man vedog
præcis,
hvem
det
af kirken,
den ældste
man er,
og så kan
man pludselig
møde
andet
det
første
kapel,
del af byen
er et
kvartemenneske,
der får nogetrerne
helt nytomkring
frem i én. kirDer
endnu
ældre.
erDet
personer,
kanfå
hente
det bedste frem i os
er derderkun
ken.
rester af, men det har
Men selv om kirligget samme sted, på ken er det ældste hus
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den

og andre, der kan hente de værste sider frem i
os. Vi er som et træ, der hele tiden sætter nye
kviste og skud. Hver gang nogen vil låse os fast
i et bestemt billede, har vi forandret os og skudt
en ny
kvist. som en ø der, som har hver sin
ikke
isoleret

uden sammenhæng spændende historie
Elsketomgivelserne.
af Gud.
at fortælle.
med
Dog
er
der er
én der
der kender
os fuldt ud, og forTværtimod
et
fra
og
bagfra
–
og
alligevel
elsker pigeskole
han os fuldt
nært samspil mellem Katolsk
ud.
Det
er
Gud.
Gud
kender
os,
men
han brukirken og byen.
Nærmest ved
kirger
ikke
sin
viden
imod
os.
Det
er
en
fantastisk
Derfor vil vi da kens kor ligger på
tanke,
at Gud
finde nye
sideraffrem
i os, som
også
i det
nyekan
kirkehjørnet
Kirkepladvi ikke
klar gange
over, vi sen
havde.
får os til at
blad
de var
fleste
ogHan
Vimmelskafføle plads
og tænke
på side,
en måde,
ikke nummer
har opdaget,
give
for en
tet,vimed
på
at vi vi
kan
tænke
ogforføle på.
Derfor
er detetså stort
godt
hvor
ser
på og
begge
gader,
at høre
deom
store
fortællinger
Derfor
tæller
lidt
kirkens
hus ifra
toBibelen.
etager. Det
er
er det godt atVi
bedevil
til Gud.
I mødet med
Gud,
naboskab.
usædvanligt
i kvartebegynde
tætalle
ved
kirret, og
hvor
næstenogalle
der kender
vore
kerner
identiteter
alken
og holder
efterhånden
huse
er selave
ligevel
af os, kanandre
vi komme
til at
dyarbejde
os lidt
længehusestørre.
i en etage. Men
bere, række
højere
og tænke
re ud, for der er når dette gule hus er
mange huse og ste- toetagers,
skyldes
det, at det i
slutningen af
1800-tallet var
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
hotel. Sådan
Ansvarhavende redaktør:
Ulla Skou
Organistassistent og leder af børnekor:
vil ældre RønPeter Hauge Madsen.
Søndergårds Allé 1, 5695 3095,
Poul Lykke Nielsen, 5695 3495,
ne-boere kenusr@km.dk
organist.ply.sctnico@gmail.com
Træffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
Kirkens kontor:
de og omtale
Korsanger: Gitte Kofod,
Kirkepladsen 20, 5695 3695.
Henriette Ry Nielsen
privat
5691
3839.
det som Hotel
roenne.sogn@km.dk
Slagtergade 15, 2912 7274
Åbent mandag, tirsdag, torsdag og freRønne.
hern@km.dk
Regnskabsfører: Bettina
Pedersen,
dag 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.
Træffes bedst mandag og onsdag
kl. 8.30-9.30 samt
tirsdag og torsdag kl. 17-18.
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Træffes bedst telefonisk man.-tors. kl. 9-10

5695 8295, kasserer@sctnico.dk

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3811 1618
Kender læserne
johnny.winther.holbech@brk.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
karenbodil@sctnico.dk

personerne på

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
Organist
Kevin Duggan, 5695 3495.
kevintheorgan@mail.tele.dk

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Kirkegårdens kontor:
dette
billede,
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695
3875.

hører
redaktioKirkegårdsleder Lars-Jep
Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
nen gerne fra
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
dem.
Åbent hverdage kl. 9-12
og 13.30-15.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke

facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor

PERSONNYTGrundlovsmøde
I RØNNE SOGN

med
biskop Norman Svendsen
Fra 2004 var Poul tilbage som medarbejder
Poul Lykke Nielsen går på pension.
i præstegårdshaven
i kirken først som organistassistentvikar, men

juli i 2004
ansat som organistassistent.
Fra
1. oktober
præsteSomden
sidste
år vil får
vi vi gårfravi1.hen
Poul har således
med sit altid store engagebrug
ny organisthvor der
gernefor en
invitere
til gårdshaven,
er kaffebord
grundlovsmøde
i præi 10 år og
påhvor
allerbedste vis røgtet de manassistent
når Poul
Lykke så ment
holderder ligger i stillingen, som
stegårdshaven,
Sø- at biskoppen
gesidede opgaver
Nielsen
fratræder for
grundlovstalen.
borgstræde 11.
at spille til gudstjenester, andagter,
gå Vi
på har
pension.
Han har udover
Der er god plads i
været så helbegravelser
og bisættelser,
og de mange musimeddelt
menighedsrådet
så vi håber,
rigdige, at stiftets
biskop, haven,
bl.a. omfatter arbejdet
dette
i rigtig
god tigkarrangementer
mange har lyst tili øvrigt,
at
Erik ønske
Norman
Svendmed.
sen,således
København,
har være
med
børne- og ungdomskor, hvor Poul med
tid,
at vi forhåI tilfælde af dårligt
lovet at komme og
bentlig kan have ansat stort engagement har ydet en kæmpe indsats.
vejr, rykker vi ind i
holde grundlovstalen.
Vi siger Poul stor tak for hans virke i kirken
hans
i stillingen Præstegårdsladen.
Ogafløser
da grundlovsdag
gennem
og ønsker ham et langt og godt
den 1. oktober. Helt typisk
Poul som
Sinikkaårene,
og Gotfred
i år erfor
en søndag,
vilmedvi
Larsen af Pouls engagement har
begynde
eftermiddaarbejder i kirken er hans
altid store
omsorg for otium. I forlængelse
geni dette
med en
kort gudsat tingene fungerer, og
tilfælde
at det han lovet at være til rådighed som afløser ind i
tjeneste i kirken klokmellem, herunder
hvis der skulle
blive brug for det. Stor
også kan fungere videre
uden
ham
selv
ved Billederne
er
ken 14.00 ved biskoptak
det også.
orgelet.
frafor
sidste
års møde
pen.
med
.
gudstjenesten
DerOle
vil Espersen
blive lejlighed
til at tage afsked med
Poul fungerede i 11 årEfter
fra 1991
til 2002 som
mandagen, første gang
en engageret sognemedhjælper, og også her fik Poul ved en reception i Præstegårdsladen efden 5. september klokhan inddraget sang og musik som en naturlig ter højmessen den 28. september, hvor det er
ken 19.00 til 21.30 og
del af sognemedhjælperarbejdet, som da var et sidste gang han spiller som organistassistent i
for eftermiddagsholtiltag på Bornholm, til stor gavn for menig- kirken.
detsnyt
vedkommende
om
heden.
fredagen første gang d.
Johnny Winther Holbech, menighedsrådsformand.

gruppe om
ci Mysteriet

for
er
est
er
nci
du
æst
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mtil
dides
Da
der

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

9. september fra klokken 14.15 til 16.45.
Men holdene er elastiske, d.v.s. selvom man
Find har
os på
facebook.
eksempelvis
meldt
sig til Rønne
aftenholdet,
men
kirke har
fået sin egen facebookside.
kan op
du en
se billeder fra kirken og læse om
ikke kanHer
møde
gudstjenester
arrangementer.
mandag
aften, ja såog
kan
Gå ind
på Rønne kirke og tryk på knappen
man møde
op og
omsøg
fredagen ”Synes
og vicegodt
versa,
da
om”.
“holdene”
ad
Der følges
er også adgang
via www.facebook.com/roennekirke
rent stofmæssigt.
kan
finde Børne og ungdomskoret på
Har duDu
lyst
tilogså
at deltage, så www.facebook.com/SanktNicolaiKirkesBornemeld dig til
OgUngdomskor
undertegnede:
Facebooksiderne
Anne-Lise
Fuglheim er et supplement til kirkebladet
og hjemmesiden.
sygehusog sognepræst, Tlf. 5691 3732

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Bruger
Flere skriftsteder i kirken-Mathias?

Af Gotfred
Larsen
En Af
nyprovst
ten- Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
er, at der er
Kirkens udsmykning
enkelte
I det seneste par numre af Skt. Nicolai Nyt har
konfirmander,
som
vi omtalt inventar og skriftsteder i kirken. Vi
ikke blev døbt som
vil fortsætte i dette nummer.
børn, men som så skal
Undertiden kan vi se noget så ofte og opdøbes forud for konfirfatte det så selvfølgeligt, at vi ikke lægger
mationen. I år var der
mærke til, hvad der står. Sådan også i dette
således seks konfirtilfælde.
mander, der blev døbt
Måske kan mange huske, hvad der står
ved en speciel og
over kirkens hoveddør – ved indgangen og
meget festlig dåbsved udgangen. Men der er sikkert også en
gudstjeneste lørdag
del, som ofte er gået ind og ud af kirken uden
den 5. marts.
at lægge rigtig mærke til inskriptionerne.
En af de unge drenDerfor denne lille omtale.
ge, Mathias, har vi sat - Var der noget du
stævne sammen med tænkte meget over
Inskription over dørene
sin mor, Damaris Lau, inden dagen?
Over kirkens hoveindgang mod vest er der
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg.
i granitoverliggeren indhugget et skriftsted
oplevede den specielle Der var sommerfugle i
fra 4. Mos. 24,5: ”Hvor herlige er dine bolidåbsgudstjeneste, og maven, men på en god
ger”, og over udgangsdøren fra kirken ud i
hvilke tanker de gjorde måde, så det gjorde
våbenhuset står der: ”Fred være med eder,”
ikke noget. Det var
sig før og efter.
som et ekko af velsignelsen, der lyder til sidst
- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
i gudstjenesten: ”Herren løfter sit åsyn på dig
en særlig dag.
dåben af Mathias?
og give dig fred”.
- Det var en god ople- - Og bagefter?
velse. Det var så højti- - Bagefter er det godt
Inspiration fra Ps. 121
deligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
Da kirken i 1918 blev indviet efter genopføstemmende,
og Det er jeg glad for.
relsen, må bygherrerne have anset det for
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vigvigtige ord at lægge sig på sinde ved indgang
var godt, at vi var tigt for dig?
i kirken og ved udgang.
mange sammen om at - Jo, for så er det som
Det minder om den velsignelse, der lyses
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
over barnet efter dåben, og som slutter med et
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
citat fra Ps. 121,8: ”Herren bevare din udgang
alene i kirken. Det - Hos Gud?
og indgang fra nu og til evig tid”! Amen.
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter
Ps. 121 er en valfartssang, og der er præværet lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
cist tænkt på udgangen og indgangen i helden her måde blev det forklarer, at de har talt
ligdommen.
meget mere festligt og en del om det, og at
højtideligt for os alle. hun har forklaret det

du

bøn,

- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
Kirken er Guds hus
- Har
du hørt
Ved indgangen er det værd
at besinde
signoget
på, at
omhelst
kristendom
hjemdet ikke er et hvilket som
hus, mani træder
met?
- Ja, jeg har fået mange
bibelhistorier, især af
mor. Men også morfar
har betydet meget for
mig. Jeg har altid
kunne mærke, at troen
betød meget for ham.

En konfirmand døbes
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for Mathias som en
slags kontrakt, man
har sluttet. For sådan
kan man vel også godt
opfatte dåbspagten?
- Ja, det er et godt billede. Men hvorfor blev
Mathias så ikke døbt
som spæd?
- Det var nok et opgør
med automatikken i
dåben. Det skulle være
ægte og betyde noget.
Det var vigtigt, at det
skulle være Mathias´
frie vilje og eget valg
at blive døbt. Faktisk
talte Mathias tidligt
om det. Han var ikke
ret gammel, da han
spurgte hvorfor han
ikke var døbt. Det
viser vel, at han tidligt
har spekuleret en del
på det.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

- Var det svært for dig,
Mathias, at sige ja til
trosbekendelsen? –
Eller var det godt at få
lov til?
- Det var fint at få lov
til. Der er ligesom en
stor tryghed i det, for
så er det som om, man
tror lidt mere på Gud.
- Har konfirmandundervisningen hjulpet
dig på vej?
- Ja, det er spændende
at høre de historier, og
jeg har jo fået meget
mere at vide om livet
og om kristendom og
hvad trosbekendelsen
betyder.
Og Damaris tilføjer:
For os betyder handlinger meget, mere det,
end de store og fine
ord. Og det er vigtigt,
at være ægte i sin
adfærd.

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med i
børnekoret?
Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
komme og lytte, bede og lovsynge. Og vi indflere familiegudstjenester, heriblandt
bydes til det måltid, som vi deler med hinanen spaghettigudstjeneste; men vi
På
besøg
i
Skatecentret
inden efterårsferien.
den tillige
ihukommelse
af, at hans kærlighed er så
skal også henne i december ud at
og
kunne
synge
rent.
Det
er og
gratis
at sin
være
med.
stor,
at
han
med
sit
legeme
blod,
død
og
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde
Koret
øver
hver
tirsdag
mellem
kl.
14.30
–
16.00.
opstandelse,
har
betalt
vor
synd
og
skyld.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der
Poul
Nielsen på 56
95
Derforkorleder
sendes vi
bortLykke
fra nadverbordet
med
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt
34
95
eller
56
95
62
28.
den
bekræftelse,
at
”Han
har
gjort
fyldest
for
komme med, hvis du melder dig meget snart.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
alle vore synder”.
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
Denne besked er sammen med forkyndelsen fra prædikestolen og i salmerne årsagen til,
Oddog
Fellow
Logens
at vi kan gå fra kirken
gudstjenesten
med
Guds fred. Sådan bliver det indskærpet som
det sidste, når vi på udgangens overligger møDE NI LÆSNINGER
være med eder!”
Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i dendes af ønsket: ”Fred
Gospelsangeren
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
Fred
velkomstord
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik,
og er kirkens
i Sct. Nicolai
Kirke
og
farvel
på
denne
jord;
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag den
3. december
i vor dåb det
til os lød,
kl. 16.00.
skal
genlyde
i
vor død:
JULEMATINÉER
Entre.
Fred
med
eder,
Herrens fred,
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
nu
og
i
al
evighed.
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud går til bl.a.
426 v. 2i Sagahuset.
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og		
varer ca. en DDS
Juleaften
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
Mod til livet
sådan ud:
Vi kommer ikke i kirke, som nogle vist mener,
ind i; men det er et hus, der er bygget til Guds
for
ære.
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel at blive bedre mennesker. For det bliver vi
Selv om
Tirsdag
den 19. december: Kirkens børnekor ikke.
i Sct. Nicolai Kirke
Vi orgel
kommer heller
ikkeden
i kirke
for at få at
”Himlenes
Gud vist ejKevin
beborDuggan, klaver og
Onsdag den 20. december:
onsdag
13. december
vide,
at
vi
er
syndere.
Mange
er
godt
klar over,
huse
som
hænder
mon
bygge”,
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
at sådan er det. Men vi kommer for at mødes
		
DDS 323 v, 2 og Kevin Duggan, orgel
med
Ravn
og Kurt
tilgivelse,
så vi ,får fred
så
er vi den
på det
med, at her
har han satMusikamatørers
os af Guds kærlighed
Fredag
22. rene
december:
Bornholmske
Kor
sopran
Signe
Asmussen,
stævne.
For 23.
herdecember:
mødes vi afKevin
det fantastiske
Lørdag den
Duggan, orgeltil og mod til at gå ud i livet og møde de menCarl Ulrik som
Munk-Andersen
venter på os.
budskab om Guds kærlighed til os mennesker. nesker og de udfordringer,
på
klaver
ogatorgel,
Men
det
kan
være
så
svært
hvile i, at vi er
En
kærlighed
så
stor,
at
Gud
blev
menneske
for
2007
Birgitte
Lindum
påfåobo
nødt
til
at
komme
igen
og
igen
for
at
detog
beat
nå
os
og
frelse
os.
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael
Frank
Møller
på
kræftet
på
ny.
Så
bevare
Herren
da
vor
udgang
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
og indgang- fra nutrompet.
og til evig tid!
Gå
fred
for med
en spændende
sommerkoncertprogram, og forhåbentligt
Det
kan
forkyndes
andre
steder,
men
her
i
kirendnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan
ken inviteres vi til hver søn- og helligdag at

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT

Julekoncert

Skt.
Sct.Nicolai
Nicolai -- Nyt
Nyt

Nr.
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4. 2014
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Kommende arrangementer
Cinema Paradiso
– film i Rønne Bio

Velkommen
til nyt blad

”Verdens bedste film”, er temaet for en ny serie kirkebio.
Velkommen
til et nyt kirkeblad. Det

bedsteatfilm
er udvalgt
af det britiske
erVerdens
med glæde
vi nu
kan præsenfilminstituts
filmkritikere.
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
Hver tiende år, udgives en liste med de valgte
kirkes
kvartalsblad.
film i rækkefølge.
ViVihåber
det vil blive modtaget godt og
vil se de fem bedste film – og drøfte, hvad der
brugt
flittigt.
forbedste.
detteVinummer
er
gør netop disseTemaet
film til de
vil overveje,
”dåb”,
og
handler
derfor
på
en
måde
også
hvad filmene fortæller os, i forhold til liv og tro.
om Filmene
at værevises
velkommen.
i kiri samarbejdeVelkommen
med Rønne Bio.
Alle
ken.
Dåben
til kirken, til det
mandag
aftener
kl.indgangen
18.30.
15. september:
Rumrejsen
2001i /
2001: A
kristne
fællesskab.
Derfor år
stod
gammel
Space
Odyssey (Stanley
Kubrick 1968)
tid
døbefonten
ved indgangsdøren
til kirken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
velkommen til ca.100 børn, unge og voksne
der lader sig døbe. Johannes Johansen
skrev i 2001 i en salme således:
”Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben,
det navn bliver aldrig slettet ud
vi fik hos dig i dåben.”
DEN DANSKE SALMEBOG 478
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.

19. januar:
store mand
Citizen
(WelDetDen
betyder
at vi/altid
erKane
velkomles 1941) ne hos Gud vores himmelske Far.
16. februar: En kvinde skygges / Vertigo (HitDet betyder at vi altid er velchock 1958)
komne
i kirken. På de følgende
De enkelte film vil hver gang blive indledt af en
sider
kan
du læse
om, hvad er
nogle
oplægsholder, ligesom
det efterfølgende
muaf
dem
som
selv
er
blevet
døbt
ligt at drøfte filmens tema.
eller har
fået et ibarn
døbtmellem
i Sct.
Filmaftenerne
er tilrettelagt
samarbejde
har
tænktMichael
i den LamforRønne Nicolai
Bio v. Vikikirke,
Petersen,
adjunkt
bindelse.
bæk Nielsen – Rønne Gymnasium og sognepræsterne Johannes Gregers Jensen og Ulla Skou .
Børn
vokser og med dem også antallet af
Filmene kan ses enkeltvis – eller man kan, med
tilbud.
I
kirken
også
mange tilbud til
rabat, købe
et korter
til der
alle fem
film.
børnene,
f.eks.
børnekor,
ungdomsklub,
og
Billetter til de enkelte film koster 80 kr.
i sommerferien
tilbyder
de
kirkelige
forKort til alle fem film koster 200 kr.
eninger
mange
lejroplevelser.
Studerende
kan, forskellige
mod forevisning
af studiekort,
Læs
om
købemere
billet til
25 det
kr. i bladet
Billetter
og kort
fås i iRønne
Bio. har børn og
Ikke
alle
steder
verden

unge det lige godt. Derfor er det også værd
at
omtale Sct. Nicolai Kirkes nye og
missionsKonfirmandundervisning
projekt
på
side
7,
der
drejer
sig
om
hjælp til
konfirmation
HIV-smittede børn i Tanzania.

Den nye skolelov har givet lidt usikkerhed omkring
konfirmandundervisningen.
Velkommen i kirken. Men nu er skoleplanen
lagt,
og den væsentligste
forskel bliver,
eleverne
Velkommen
til at modtage
og atvelkomfår
fri
til
konfirmandundervisning
senere
på
eftermen til at give.
middagen end de plejer.
Peter
Hauge
Madsenmen vi vil bestræDet giver
os nye
udfordringer,
be os på, at det kommer til at gå godt, og at børnene
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag
torsSognemedhjælper
Sara Mossin,
får enog
god
oplevelse
af konfirmandundervisningen.
Sct. Nicolai-Nyt
dag
kl.
17-18.
5695
0085,
saram@mail.dk
Vi kan oplyse, at konfirmationen bliver de datoer
udgives 4. gange årligt af menigTræffes
på
Korsanger:
Kofoed,
tidspunkter,
som
tidligere Gitte
er meldt
ud.privat tlf.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Anne-Lise Fuglheim: og
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691
3839.
Og
så
begynder
vi,
som
vi
plejer,
med
en fælles
Rønne.
Man.,
tirs.
og
ons.
kl.
13-14.
hjemKirketjener:
Christian
Møller,
tlf.faopstartsgudstjeneste
for
alle
konfirmander
med
Ansvarhavende redaktør:
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
milie. Det bliver søndag den 7. september kl. 12.15.
Peter Hauge Madsen.

fre. kl. 17-18 og lørdag 8.30-9.30.
Menighedsrådets formand:
E-post: alf@postkasse.net
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
Spaghettigudstjeneste
Anders Carlsson, Søndergårds Allé
2185,
erna.h@get2net.dk
Så byder vi på en tlf.
ny 5695
omgang
spaghetti
den 10. sept.,
1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
8. okt. ogkl.d. 12. Kirkegårdens
nov. Vi begynder
somSdr.
altid
i Skt.
Træffes bedst tirsdag-fredag
kontor:
Allé
kortfax
gudstjeneste
11-12 og evt. aften. Nicolai kirke kl. 17.00
22, tlf.med
5695en3895,
5695 3875. for
børn, hvor kirkens
Spirekor bl.a. medvirker.
DerefKirkegårdsleder
Lars-Jep Elleby,
Præster: Gotfred Larsen, Søborggår vi ned i Præstegaardsladen,
hvor der venter
Organist og leder afterungdomslj@ronnekirkegaard.dk.
stræde
5695 3195,
fax 5691
20. 11,
oktober:
Sunrise:
a Song for Two Humans
os spaghetti
der koster
20 kr. for voksne
kor: Kevin Duggan, 5695
3495, faxog kødsovs,
Hjemmeside:
ronnekirkegaard.dk
3195
- gla@km.dk
- Træffes bedst
(F.W.
Murnau 1927)
og er gratis for børn.
Vihverdage
slutter ca.
kl.18.30.
5695 4095. Organistassistent
Åbent
kl.
9-12 og Tilmel13.30tirsdag-fredag
kl. 12-13.
17. november
: Spillets regler / La Règle du jeu
men
må
gerne
ske til KaMonica Vestervig. ding er ikke nødvendigt,
15
undtagen
lørdag.
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
Kirkens kontor: Kirkepladsen 20.
Åbent mandag-fredag 9-13, torsdag 16-18, tlf. 5695 3695, fax 5695
4095, roenne.sogn@km.dk
KassererUlla Andersen, 5695 8295.

(Jean Renoir 1939)

5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Træffes bedst mandag og onsdag

Sct.
Skt.Nicolai
Nicolai- Nyt
- Nyt
Nr.
Nr.2.3.2005
2014
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renbodil@sctnico.dk, tlf.5695 0085.

Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

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

Marken er mejet

Høstgudstjeneste den 14. sept. kl.10.30 i Skt. Nicolai
kirke. Som traditionen byder, vil der også i år være
mulighed for at give blomster, frugt, grønt, bagværk
eller noget helt andet til kirken. Disse ting vil af børn
Anders
Carlsson af gudstjeneblive båret ind Af
i kirken
i begyndelsen
Dåben
går
etgudstjeneste
par tusinsten. Efter den børnevenligemindst
og festlige
de år tilbage.være
Jesus
døbt af
vil der i Præstegaardsladen
en blev
lille kirkefroJohannes
Døberen i aktion
Jordanfloden.
Détder
ved
kost og efterfølgende
over de ting,
er vi.
givet til kirken.
Pengene
auktionen
blivened
fordelt
Johannes
døbte
kunfra
voksne.
Devilkom
til
blandt
de folkekirkelige
børneog dem
ungdomsklubber
ham
ved
floden, og han
tog
med ud i
i Rønne og
sogn.
Veldem
mødt.døbe ved neddykning i
vandet
lod

Dåb betyder at neddyppe

vandet. At døbe betyder simpelthen: "at neddyppe".
Døbt for ca. 4 år siden!
Johannes
forlangte,
ErMen
dit barn
døbt for ca.
4 år siden i at
Skt. Nicolai kirke,
de
angrede
deres
tidligere
vil du formentlig modtage enliv
særlig invitation til
og
lovede at ville leveden
anderSpaghettigudstjenesten
12. nov.. Her vil vi nemledes
efter
dåben.
Det
lig fokusere særligt på dåben.var
Børnene får mulighed
altså
bodsdåb.
Ogdedåben
for aten
se det
sted, hvor
blev døbt og hører om,
blev
det var
hvad et
derbillede:
skete dengang.
Eftersom
gudstjenesten, der varer ca.35
er der
mulighed
for at deltage i fællesom
dén,min.,
der
skulle
døbes,
spisningen -i og
Præstegaardsladen.
(se overfor)
druknede
så kom der et helt
nyt menneske op af floden. Den
gamle,
der gik ud i floden, var død
Genopfriskningskursus
for- exog dén, der kom op af floden,
konfirmander (og andre)
var som født på ny. De kristKan
du huske
fra som
dengang
ne
overtog
sånoget
dåben
en du gik til konfirmandundervisning?
Nå
ikke!
Så
indvielse. Men der skete dét,var det måske fordi
var, som de fleste teenagere i 7. klasse. Lidt rundatduman
begyndte at døbe små
forvirret og med hormonerne totalt ude af kontrol.
børn. Og det gav en helt anden mening. For
Eller også havde du bare en præst, der ikke var pæafdagogisk
børnene
kan man jo ikke forlange et løfte
nok til, at gøre kristendommen begribelig
om,
at
de
vil
end de
før har
for dig. Uansetleve
årsaganderledes,
til din nuværende
manglende
levet.
Man
er
vel
et
"pattebarn"
og
kan
som
viden om kristendommen, så er der nu muligheden
sådan
ét: patte mælk
og så ellers
lade aftsig
for et kun
lille lynkursus
i kristendom.
Tre fredag
omkranse
af
forældres
og
andres
kærlighed
ner: den 12. sept., den 26. sept. og den 10. okt. fra
og
omsorg.
kl.18.30
– 21.30. Sted: Åvej 2, Rønne. Først bliver der
Men
at mad
døbe
børnene
understreger
mulighedved
for lidt
til 25
kr. og derefter
oplæg om
man,
at det ikke
er efterfølgende
et spørgsmålsamtale.
om mennekristendommen
med
Det er
skets
meninger
viljekonfirman- men at
gratisholdning,
at deltage i kurset
og alleeller
tidligere
der tilsagn,
er velkomne,
man er konfirmeret
og
det
der uanset
gives hvor
ved dåben,
er det afgøhvem man
har almægtige
modtaget undervisning
fra. Ja, også
rende:
at den
Gud har antaget
dig
de,sit
derbarn.
ikke erSådan
blevet konfirmeret,
meget
til
siges det. erOg
dervelkomstilles
ne.
Tilmelding
til
sognepræst
Peter
Hauge
ingen betingelser, for barnet vil ikke Madsen
kunne
aavej2@mail.tele.dk
el. tlf.5695 8395/ mobil 3025
opfylde
nogen betingelser.
8395
senest
dage
førholdes
arrangementet.
Så når
et tre
lille
barn
over dåben, spørges der ikke: hvad kan du? - hvad vil du? hvad ved du? - ikke engang: hvad tror du?
Her døbes alle uden forrang og forskel med

den samme dåb: du
tilhører herefter den
korsfæstede Herre Kristus.
Man siger, at det nyfødte barn ingenting
kan - men det kan én ting: det kan være
elsket. Det kan ikke andet end tro - tro, at det
er omgivet af kærlighed og arme, der vil
bære det og hjælpe det på vej. Og ligesom det
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
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
Kirkehøjskole/Studiekreds
kærlighedens lys var det første ved
Søren Kierkegaard.
skabelsen,
kærligheNu får du endnu
en chancesådan
til, at få er
indblik
i Søren
dens
lys
også
det
første
ved
Kierkegaards forfatterskab og i nogle af de tanker,
han gjorde sig!menneskets begyndelse. Så
også er i slutningen.
Så meldbegyndelsen
dig til vor kirkehøjskole/studiekreds!
Bogen vifremhæver
læser er Mindåbsløftet
kære læser afom
Joakim
Garff
Luther
at drive
og Poul Götke.
synden
ud og slå den gamle Adam ud - slå
Det enesteud.
der kræves er, at du er indstillet på, at
arvesynden
have
læst
3-5
små
sider til
gang ogsiger
har lystførst
til at
Både Grundtvig
oghver
Luther
diskutere,
du har
læst. er - og først efter dét
noget
om,det
hvad
dåben
behandler de barnedåben. Her ligger en forfem tirsdage:
skelVitilmødes
den moderne
dåbsopfattelse, der først
•	
den
23.
september,
vi læser
siger noget om,
hvad hvor
det vil
sige afsnittet
at væreom
et
samtiden.
barn - og efter dét taler om barnedåben.
•	den 28. oktober, hvor vi læser afsnittet om troDer er en indre spænding i den danske,
en.
folkekirkelige
dåbspraksis, som dybest set
•	den 25. november, hvor vi læser afsnittet om
søger kærligheden.
at fastholde spændingen, der har at
gøre•	
med
at: januar,
Gud skænker
ikke afsnittet
kun livet,
den 27.
hvor vi læser
omhan
selkræver
vet.det også af os. Der må derfor også
snakkes
skyld og
ikke
"det lille•	
denom
24.februar,
hvor
vi kun
læserom
afsnittet
om
bitte barn",
som
får
det
hele
foræret.
At blive
ytringen.
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
under
Guds
fordring. I et liv af kærlighed Sted:
Præstegaardsladen.
og til kærlighed.

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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Tidspunkt: kl.19-20:30.
Det koster 80 kr. at deltage(bogens pris).
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette
Ry Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail: hern@
km.dk
Tilmelding senest søndag den 14. september,
2014.
Mere information kan hentes i det sidste kirkeblad nr. 2, 2014 (juni, juli og august) eller på vores
hjemmeside: www.sctnico.dk

sen 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 provstiet forhold.

Kirkens Dagligstue

Menighedsmøde
søndag den 26. oktober

Der indkaldes til menighedsmøde søndag den 26.
oktober efter højmessen kl. 12.00 i Præstegaardsladen.
Menighedsrådet vil redegøre for det seneste års
regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet vil aflægge beretning om virksomheden i det
forløbne år, og orientere om den planlagte virksomhed i det kommende år.
Til menighedsmødet indbydes alle medlemmer
af folkekirken i Rønne sogn til at deltage.
Johnny Winther Holbech, menighedsrådsformand.

Allehelgensgudstjeneste
på kapellet

Allehelgensdag – søndag den 2. november 2014, kl.
14.00, er der gudstjeneste på kapellet i Rønne.
De, der i årets løb, har mistet en af deres kære, inviteres til denne – på en gang almindelige og særlige
gudstjeneste.
Den er almindelig, fordi vi gennem bibeltekster
og salmer, hører Guds ord til os.
Den er særlig, fordi navnene på de, som i årets løb
er døde, læses op.
På den måde bliver der plads til at mindes og
sørge over dem vi har mistet.
Og der bliver plads til at glædes over det liv, vi fik
lov at dele med dem.

Landemode på Bornholm

Det årlige bornholmske landemode afholdes mandag aften den 3. november. Landemodet indledes
med en gudstjeneste ved biskop Peter Skov-Jakob-

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen. Når
vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere
hygge og godt fællesskab. Der er mulighed for at
læse i aviser og blade, 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 50 kr. pr. pers. Tilmelding til Erna Hansen tlf. 5695
2185 eller i Kirkens Dagligstue.
•	28. aug.: Velkommen tilbage – tid til hygge og
snak
•	4. sept.: Underholdning ved Karenbodil Madsen
•	11. sept.: Kaj Hansen fortæller og viser billeder
fra sit internationale liv som eksportchef i Jensen og Norfo/Marel.
•	18. sept.: Marit Paldan fortæller om livstestamente.
•	25. sept.: Spisning kl.13.00. Vi får besøg af Henriette Ry Nielsen
•	2. okt.: ”Man skal være stærk for at være svag”
ved Vibeke Lind fra Kirkens Korshær
•	9. okt.: Efterårstur
•	16. okt.: Vi får besøg af Knud Henning og Elsa
Hansen
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•	23. okt.: Spisning kl.13.00. Vi får besøg af Gotfred Larsen.
•	30. okt.: Spil dansk dag sammen med Bodil
Westergaard
•	6. nov.: Ernst Hansen viser billeder.
•	
13. nov.: Underholdning ved Karenbodil
Madsen
•	20. nov.: Vi får besøg af Peter Hauge Madsen
•	27. nov.: Duft af gran og risengrød
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Pilgrimsvandring

•	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 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 6. sept. på Hammeren – Vi mødes kl.
13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien. Tema
for vandringen vil være: ”Herre, åben mine øjne”.
Tilmelding senest den 4. sept. kl. 12.00. Ruten, vi
vandrer, er ikke egnet for gangbesværede.
Lørdag den 27. sept. i Almindingen – Vi mødes
kl. 13.00 på parkeringspladsen ved Ekkodalshuset.
Tema for vandringen vil være livsvandring. Tilmelding senest den 25. sept. 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:
Kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk
Vibeke Tornberg Hansen, tlf. 5649 7313, mail: vibeke.schow@hotmail.com

Sogneaftner

Rønne- og Ibsker sogne har i samarbejde udarbejdet et bud på, hvad det er at være pilgrim:
•
•
sig.
•
•
•

At være i naturen ligesom vi er i Guds hus.
At lægge verdslig magt og indflydelse bag
At komme med tomme hænder.
At gå med ydmyghed.
At søge stilheden i fællesskabet.

Sogneaftnerne i Præstegaardsladen er et sted, hvor
vi mødes om interessante emner ved dygtige foredragsholdere. Det kan være direkte kirkelige emner,
eller det kan være mere kulturelle eller historiske
emner, som angår vort liv, som vi lever det med hinanden.
I efteråret vil der være emner af begge slags.
Sæsonens første sogneaften bliver torsdag den
18. september kl. 19.30 ved fhv. skoleinspektør Ole
Gerhard Jørgensen, Nylars.
Temaet for aftenen er ”Tyskerungen”.
Det er et emne, som i høj grad angår det liv, vi
lever med hinanden, og som samtidig tangerer det
overordnede tema for sogneaftnerne: ”Synd og
skyld, tilgivelse og soning”.
For det er Ole Gerhard Jørgensens lod at være
født af en dansk mor, men med en tysk soldat som
far.
Et sådant forhold har der gennem mange årtier

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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Ole Gerhard Jørgensen

Knud Henning Hansen

været set ned på. Vi har nok alle på nethinden de
stærke scener fra Matador, hvor opgøret ved freden
i høj grad gik ud over en del danske piger.
De retfærdige tog sig ret til dommen. Ikke mange ihukom beretningen om synderinden i Johs. 8, at
”den, der er ren, skal kaste den første sten”.
Men i årene, der fulgte, fik menneskers dom i al for
høj grad konsekvenser for børnene, som dog i al fald
var uskyldige.
Ole Gerhard Jørgensen har fortalt om sine oplevelser og sit liv til ”Bornholm Besat”, og han vil denne
aften delagtiggøre os i sit liv, oplevelser og tanker.
Aftenen er så relevant, som at emnet aldrig kun
er fortid. Problematikken opstår i enhver generation,
omend i ny forklædning. Igen og igen drejer det sig
om menneskers lyst og ret til at dømme eller pligt til
at tilgive.

1. Mos. 3 i beretningen m syndefaldet. Og sådan fortsætter det livet igennem for enhver af os.
Skønt det ikke er moderne at tale om synd, og
mange mennesker ikke vil vide af begrebet, så er der
samtidig mange, som er tyngede af erkendelsen.
Synd kommer af ordet sund, som Øresund. Et
sund er det, der skiller.
Sådan skiller synd mennesker, som skulle høre
sammen, og sådan skiller den mennesker fra Gud.
Hvordan kan vi hele det brud? Hvordan kan vi
sone og gøre det godt igen? Dette fundamentale
spørgsmål vil Knud Henning Hansen tage op og behandle kristologisk.
Hvad betyder Kristi lidelse og død for vor skyld?
Hvad betyder det, når vi sendes bort fra nadverbordet med de stærke ord, at ”Han har gjort fyldes for
alle vore synder”?

Torsdag den 23. oktober kl. 19.30 ved provst Knud
Henning Hansen, Listed, bliver den næste sogneaften
i rækken
Under det overordnede tema: ”Synd og skyld,
tilgivelse og soning” vil Knud Henning Hansen behandle temaet ud fra en bibelsk og kristologisk vinkel.
Mennesker kan pådrage sig skyld over for hinanden. Det er en almindelig menneskelig erfaring. Men
de bibelske beretninger rummer også en beskrivelse
af menneskers skyld hos Gud. Sådan begynder det i

Torsdag den 13. november kl. 19.30 kommer historiker Anette Eriksen, som er ansat som arkivar ved
Bornholms kommune, og beretter om et aspekt, som
nok ikke er kendt af mange.
I år, 2014, har vi i april markeret 150 året for nederlaget ved Dybbøl og det smertelige tab af Slesvig
og Sønderjylland, som så først blev dansk igen i 1920.
Smerteligt var det ikke kun, fordi vi mistede store landområder, men også og især fordi
så mange unge danske mænd gik til. Det har
vi hørt en del om i medierne denne sommer.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2014
Side 10

Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Studiekreds om andre religioner.

En ufuldstændig gennemgang af nogle af de største
religioner i verden set med kristne øjne. Der vil være
et mundtligt oplæg med introduktion til aftenens
emne og efterfølgende debat. Religion er synlig. Vi
oplever mangfoldigheden af trosretninger gennem
TV og vi træffer de mange religioner, når vi rejser
til fremmede og eksotiske lande, men vi møder også
mennesker på vores egen gade med en anden tro
end den kristne. Hvad tror de egentlig på? Denne
studiekreds kan give en smule forhåndskendskab til
nogle af de store religioner og kristne sekter, vi kan
støde på.

Anette Eriksen
Blandt soldaterne var der også en ung mand fra
Bornholm, som gjorde militærtjeneste i København
og på den måde blev involveret i krigen.
I verdens krigszoner hører vi ofte om store tal på
faldne. Men hver eneste falden er en person, en søn,
en bror, en ven, en kæreste eller mand, måske far. Det
bliver der sat fokus på den aften
Overskriften for aftenen bliver:
1864 og en bornholmsk soldat.
Som introduktion til aftenen og emnet skriver
Anette Eriksen:
På Bornholms Ø-arkiv modtog vi i 2003 en lille
samling breve og en notesbog efter en ung soldat som
deltog i krigen i 1864.
Brevene danner grundlag for en artikel i Bornholmske Samlinger 2014.
I 1854 rejste en ung bornholmer til København og
blev soldat i Den Kongelige Livgarde til fods. I månederne op til slaget d. 18. april 1864 skriver han hjem
til Bornholm og fortæller om sine oplevelser i forbindelse med krigen og sit regiments deltagelse.
Historiens omdrejningspunkt er hans fortælling
sammenholdt med de faktiske forhold omkring krigens forløb i disse måneder.
Sammen giver det et unikt indblik i, hvordan en
enkelt soldat har oplevet begivenhederne, og hvilke
tanker han gjorde sig om det, han oplevede, samt
hvilke konsekvenser det kunne få primært for ham
selv.

•	den 27 oktober: Jødedommen,
•	den 24. november: Islam,
•	den 26. januar: Hinduisme,
•	den 23. februar: Buddhisme,
•	den 16. marts: Nye religiøse bevægelser.
Alle aftner foregår det på Åvej 2, Rønne. Vi begynder kl.18.30 med spisning. Det koster ca. 40 kr. Selve
undervisningen begynder kl.19.15 og vi slutter kl.
21.00. Alle er velkomne, hvad enten man spiser med
eller ej. Tilmelding til spisning hos sognepræst Peter
Hauge Madsen.

Hvem er dog han? – et møde med
den danske salme

”Hvem er dog han?” er et citat fra det Nye Testamente, som er overskriften for dette års salmesangsprojekt. Salmesangsprojektet er arrangeret af Born-
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holms provsti. Det er i år ottende gang, at 4. og 5.
klasserne på Bornholm er blevet inviteret til at deltage.
Projektet slutter med en afsluttende fællessang i
Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag d. 19. nov.
kl.10.00. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkommen til at komme og overvære afslutningen og synge med på salmerne.

Gudstjeneste for de mindste

Som afslutning på babysalmesang holder vi
gudstjeneste for de små og for deres

forældre, søskende og bedsteforældre lørdag den
22. november kl. 11.00
(Andre interesserede er meget velkomne).
Ved gudstjenesten synger vi de salmer og sange,
som de små har hørt til babysalmesang.
Vi danser, ser på sæbebobler og afprøver døbefontens vand.
Med venlig hilsen Karenbodil Madsen og Ulla
Skou.

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.
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Det er gratis at være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder tirsdag den 2. sept. 2014. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 11. nov.
Næste hold begynder den 6. jan. 2015.
Har du lyst til at være med sammen med dit barn,
kan du tilmelde jer hos kirke- og kulturmedarbejder

Karenbodil Madsen. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

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. 9. sept., 7. okt.(bemærk første
tirsdag pga. efterårsferie), 11. nov. og 9. 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 til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, 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. 15.30 til 17.00 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. 25. august
her efter sommerferien, så har du lyst til at være
med, kan du bare komme en mandag eller kontakte

kirke- og kulturmedarbejder 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 20. aug., så kig bare forbi!
til:

Har du lyst til at være med, kan du henvende dig

• Christian Westh Hansen, christianwh@gmail.
com , tlf. 3027 3899
• Kirke- og kulturmedarbjeder Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med
små ting i hjemmet, som du
ikke selv kan klare. Ring til
Ole Hansen, 56952185 eller
mail: ole.hans@live.dk

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
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.

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.
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Kalkning af kirken

Som det fremgår af billedet er det lige nu et
dystert billede som fremstår omkring Kirken med inddækning af det normalt flotte
kig mod Kirken fra indsejlingen til Rønne.
Men selv om Kirken lige nu ikke fremstår
som den plejer, kan vi glæde os til, at sidste etape af den udvendige renovering og
kalkning er ved at nå til enden.
Efter planen skulle stillads m.v. være
væk igen med udgangen af september måned dette år.
Foto: Per Frost
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TELEFONKÆDER

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

Det frie åndefang
Af Korleder Poul Lykke Nielsen

Så er det efterår! Årets anden korsæson er godt
i gang – for både Spirekoret og Ungdomskoret.
Forårsæsonen sluttede med 15 børn i Spirekoret
og 13 i Ungdomskoret. Selv om enkelte har sagt
farvel, så er også nye kommet til, og det er mit
håb, at korarbejdet med børn og unge må fortsætte og også gerne vokse! Mange opgaver ligger foran. Spirekoret skal så vidt muligt synge
til spaghettigudstjenesterne, og Ungdomskoret
har, blandt andre, en stor opgave i at deltage i
et større korstævne, som FUK på Bornholm arrangerer på lejrstedet Bækkely 19.-21.september. Ungdomskoret fra Svaneke/Ibsker deltager, men også tilsvarende kor fra Smørum og
Vallensbæk er med. Den unge domorganist fra
Haderslev Domkirke, Henrik Skærbæk Jespersen, instruerer og dirigerer. Stævnet munder
ud i en DR-transmission fra Svaneke Kirke d.
21. sept.
Formålet med korarbejdet har altid været at
synge til Guds ære og at være med til at gøre
gudstjenesterne smukkere samtidig med det
at viderebringe det bibelske budskab. Egentlig
burde al skabningen lovsynge Guds godhed
(minder Grundtvig os om i salmen ”Alt, hvad
som fuglevinger fik”); men om ikke andre gør
det, så er det altid menighedens, herunder korsangernes, naturlige opgave. Sådan bør det
fortsat være. Derfor er det ikke ligegyldigt,
hvad der spilles og synges.

Gud har udrustet mennesket med redskaber til at tale og synge: ”Tanken og din tunges
ord”, siger Grundtvig. Og så tilføjer han noget
vigtigt: ”Men friest er dit åndefang, når dybt
du drager det i sang, så højt i sky det klinger”!
Vejrtrækningen kan være mere eller mindre fri.
Mange ting i livet kan hæmme åndedrættet, f.
eks. angst, det onde, sorg og bekymringer. Men
når vi hører og opdager, at Gud i sin godhed
gennem Kristus har ”rådet bod på støvets ve og
vånde”, så kan vi ånde frit! Drage et lettelsens
suk! Og derfor hedder det da også i Bibelen om
Gud: ”Du giver mit hjerte at ånde frit”. Ikke så
lidt endda at glædes over og takke for!
Er denne takkens relation til Gud med i sangen, da får den dybde, da er åndefanget friest,
og da klinger den ”højt i sky”!
Velkommen til at være med i Spirekoret (0-3.
kl.) eller Ungdomskoret (4.-7. kl.). Der er altid
plads til flere! Se foreløbige øvetider andetsteds
i bladet eller på kirkens hjemmeside. Spirekoret
er begyndt den18. aug. og Ungdomskoret den
12. aug. Kontakt gerne undertegnede.

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.
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Koncert med Aarhus Symfoniorkester
i Nicolai Kirke

Fredag, den 24. okt. kl. 19:30 afholdes i Nicolai Kirken en koncert med Aarhus Symfoniorkester. Det er Bornholms Musikforenings 8.
koncert i år. Tidligere chefdirigent igennem 9 år
Giancarlo Andretta er tilbage ved orkestret og
på turné til Bornholm, som Aarhus Symfoniorkester besøger hvert 5. år. Andretta medbringer
con amore et italiensk/tysk program bestående
af to ouverturer af italieneren Cherubini (17601842) og fremspirende romantik med Beethovens to første symfonier.
Beethoven blev født ti år efter Cherubini
og døde allerede i 1827, men de to indledte et
venskab, som udviklede sig til gensidig beundring. Beethoven anså italieneren for at være
samtidens betydeligste operakomponist. Cherubini overværede til gengæld i Wien uropførelsen af Beethovens eneste opera Fidelio. ”Jeg
bliver fortryllet, hver gang jeg hører om et nyt
stykke musik af Dem, og jeg er lige så interesseret i disse, som i mine egne værker…” Så begejstret skrev Beethoven i et brev til Cherubini
15. marts 1823, i hvilket han også beklager sit
dårlige helbred, som forhindrer ham i at møde
Cherubini i Paris. Det er dog uvist om brevet
nogensinde nåede modtageren.

Programmet er følgende:
Luigi Cherubini Koncertouverture i G-dur
L. v. Beethoven Symfoni nr. 2
Luigi Cherubini Ouverture Démophoon
L. v. Beethoven Symfoni nr. 1
Aarhus Symfoniorkester blev grundlagt under navnet Aarhus By-Orkester i 1935 som en
udvidelse af orkestret ved Aarhus Theater. Orkestret har i dag hjemme i Musikhuset Aarhus,
hvor Symfonisk Sal danner rammen om såvel
prøver som koncerter. Aarhus Symfoniorkester
fik sit nuværende navn i 1983. Aarhus Symfoniorkester har en bemanding på 69 fastansatte
musikere.
Mere information om orkestret kan findes
på
http://www.aarhussymfoni.dk/da-DK/
Home-1.aspx.
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Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
farvel

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION:
Zahrtmannsvej 42
Formand Martin Pihl Sode
Tlf. 5695 3848
www.roenneim.dk

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Formand:
Knud Erik Juhl
Tlf.: 5695 5793

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 5696 3331
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ter, og alle er velkommen.
Programmet for husets aktiviteter ligger fremme i kirken
eller fås hos indremissionær
Jørgen Bloch på 5695 0934
eller på www.bornholm.im
og finde Rønne under lokalt
arbejde.

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
24. august (10. s.e. trin.)
9.00:	Peter Hauge Madsen
10.30:	Gotfred Larsen,
Fredensborg Brassensemble medvirker
31. august (11. s.e. trin.)
9.00:	Peter Hauge Madsen
10.30:	Ulla Skou
20.00:	Musikgudstjeneste som
afslutning på Musiksommer 2014
SEPTEMBER
7. september (12. s.e. trin.)
9.00:	Henriette Ry Nielsen
10.30:	Peter Hauge Madsen
12.15:	Alle præsterne, opstartsgudstjeneste for
konfirmander og forældre
10. september
17.00:	Spaghettigudstjeneste
14. september (13. s.e. trin.)
9.00:	Ingen gudstjeneste
10.30:	Ulla Skou og Peter
Hauge Madsen, Høstgudstjeneste, Familiegudstjeneste. Kirkefrokost og auktion.
21. september (14. s.e. trin.)
9.00:	Gotfred Larsen
10.30:	Henriette Ry Nielsen

OKTOBER

NOVEMBER

5. oktober (16. s.e. trin.)
9.00:	Henriette Ry Nielsen
10.30:	Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

2. november (Alle helgens dag)
10.30:	Henriette Ry Nielsen
(Kirkekaffe)
14.00:	På kapellet: Peter Hauge
Madsen og Ulla Skou

8. oktober
17.00:	Spaghettigudstjeneste
12. oktober (17. s.e. trin.)
9.00:	Peter Hauge Madsen
10.30:	Gotfred Larsen
19. oktober (18. s.e. trin.)
9.00:	Gotfred Larsen
10.30:	Ulla Skou
26. oktober (19. s.e. trin.)
9.00:	Ulla Skou
10.30:	Peter Hauge Madsen
Efter gudstjenesten
menighedsmøde i
Præstegaardsladen

28. september (15. s.e. trin.)
9.00:	Ulla Skou
10.30:	Gotfred Larsen
reception for Poul Lykke
Nielsen
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3. november:
19.00:	Landemodegudstjeneste
ved biskop Peter SkovJakobsen
9. november (21. s.e. trin.)
9.00:	Peter Hauge Madsen
10.30:	Gotfred Larsen
12. november
17.00:	Spaghettigudstjeneste
16. november (22. s.e. trin.)
9.00:	Gotfred Larsen
10.30:	Henriette Ry Nielsen
22. november
11.00:	Gudstjeneste som afslutning for babysalmesang
23. november:
(sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: fredag den 17. oktober

Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen, Holger Pii og
Keld Olsen. Indlæg sendes til: kirkebladet@heaven.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer
Tid

Sted

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

Dag

Dato

Emne:

Ons

20. aug 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Man

25. aug 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tor

28. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, starter igen

Søn

31. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Skt. Nicolai Musiksommer slutter

Lør

6. sep

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Søn

7. sep

12.15

Skt. Nicolai Kirke

Opstartsgudstjeneste konfirmander

Tir

9. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

10. sep

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Fre

12. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Ex-konfirmandkursus

Søn

14. sep

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Høstgudstjeneste med Kirkefrokost

Man

15. sep

18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Tor

18. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/Ole Gerhard Jørgensen

Tir

23. sep

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Fre

26. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Ex-konfirmandkursus

Lør

27. sep

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Søn

28. sep

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Afskedsreception for Poul Lykke Nielsen

Ons

8. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Fre

10. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Ex-konfirmandkursus

Man

20. okt

18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Tor

23. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/Knud Henning Hansen

Fre

24. okt

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Koncert: Aarhus Symfoniorkester

Søn

26. okt

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Menighedsmøde efter højmessen

Man

27. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Jødedommen

Tir

28. okt

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

Man

3. nov

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Ons

12. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste + 4 års dåbsgudstjeneste

Tor

13. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/Anette Eriksen

Man

17. nov 18.30

Rønne Bio

Cinema Paradiso

Ons

19. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert: Salmesangsprojekt

Lør

22. nov 11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Man

24. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Islam

Tir

25. nov 19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: Søren Kierkegaard

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 9. september, 7. oktober og 4 november
Hospitalet: Se opslag på hospitalet

HUSK! Nye datoer fra manus!!!
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Eftertanker

- af korleder Poul Lykke Nielsen

Det er mærkeligt at tænke på, at man skal til
at skrive eftertanker – dette skrives to måneder
før ansættelsens ophør. Men det er sikkert godt
at være på forkant med eftertiden – i god tid!
Der er så mange ord, der begynder med forstavelsen ”efter”: Efterløn, efterslag, efterspil,
efter-klang, efterfølger – og jeg skal komme
efter dig! De ord kan godt gøre en eftertænksom. Tænk selv efter! Ved nærmere eftersyn er
der noget vemodigt over de mange ”efter-ord”.
De indikerer jo, at noget er forbi eller er ved
at være det. En periode, et livsafsnit, et stykke
musik. Alt har sin tid – også arbejdslivet. Nu
mit. Det er moderne at se fremad i vort samfund. Det har positive sider – især, hvis det,
man ser fremad imod, er noget godt. Men en
skribent mente (på minussiden), at vi i vort
for-travlede samfund er ved at glemme eftertanken: Altså, at vi efter en arbejdsdag eller en
længere periode, stopper op og funderer på,
om vi måtte have lært noget, om der kom noget
godt ud af det, der skete eller blev gjort. Han
har nok ret. Godt, at kirkebladets bagside opfrisker hukommelsen!
Nu er det så blevet min tur til eftertankens opgave. Den kommer til at stå i takkens tegn. Jeg
fik lov at være kirkens sognemedhjælper fra
90´ernes begyndelse og at være organistassistent de seneste 10 år. Uden efterrationaliseringer tør jeg godt sige, at det har været rige år.
De har givet mig indsigt i, hvordan livet leves
blandt både børn, unge og ældre. Der har været både sorgfyldte og glædelige oplevelser. Jeg
har fået lov at lære mange sognebørn at kende
og har fået lov at møde utrolig megen tillid. Jeg
er alle en stor tak skyldig for det! Jeg har i sagens natur også fået lov at lære en lang række
skiftende kolleger, medarbejdere, fastan-satte
som frivillige, at kende. Nogle er ikke mere,
andre er rejst; men alle mødte mig med åbenhed og tit hjælp. Derfor tænker jeg med stor

Forsidebilledet

tak tilbage på dette gode og muntre fællesskab,
som jeg har fået lov at være en del af! En særlig
tak til Spirekoret samt Børne-og Ungdomskoret, som har holdt mig ud, og som beredvilligt
har stillet op til et utal af opgaver, bakket op af
forældre og bedsteforældre. Ikke mindst jer vil
jeg savne! Menighedsrådet skal have stor tak
for altid gode arbejdsvilkår og for at have givet
frie hænder i de stillede opgaver! Sluttelig en
velment tak til menigheden, som har opmuntret og givet gode råd, hvad orgelspillet og
korsangen angår. Sagt med eftertryk: Det har
været et stort privilegium at have været ansat
og have fået lov at tjene i Skt. Nicolai, som jeg
har kendt fra min barndom og ungdom. Her
slog jeg de første orgeltoner an, og efterklangen
af disse toner i dette hus var så stærk, at jeg
måtte søge organiststillingen, da lejlighed bød
sig. Det var klangen af lovprisning af den treenige Gud, der drog, en forsmag på himmelsk
lovsang, der kaldte på deltagelse. Jeg fik lov at
være med. Derfor indbefatter disse eftertanker
en hjertens tak til både Gud og mennesker. Jeg
ønsker min efterfølger samme forsmag. Med
en god eftersmag ser jeg nu fremad mod et nyt
livsafsnit og ønsker alle kirkebladets læsere et
velsignet efterår!

Skt. Nikolai Kirke spejler sig i Rønne Havn
Foto: Jørgen Bloch

