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Slægt skal følge slægters gang
Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Peter Hauge Madsen
Ferien er overstået, sommeren ligger bag os,
Den store naturforsker Isaac Newton blev
pigeskole
men foran os ligger nye oplevelser og venter. engang spurgt, hvordan det kan gå til, at et
Kirkens naboer:

havnen.
Af
Gotfred
Larsen
I Skt.
Nicolai
kirke foregår
der Derfor
mange udgår
spænbyens
to i ældste
dende ting, som du kan læse om inde
bladet.
gader,
Østergade
Kirken
denførst
er etog
gamTing, som
fremmest
sætter
fokus på og
liAdel-gade,
nu
melt hus
vet, men som også sætter fokus på døden, som
Den ældste byg- Storegade, da også
en del af livet.
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
1. søndag i november er Alle helgens dag,
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
hvor vi mindes vore døde og lytter til Guds ord
få bygninger i byen, til kirken, for begge
om liv
dødend
og opstandelsen
på den
jo.yderste
som
er og
mere
ca. dele gælder
dag.
Som
kristne
bekender
vi
troen
på
”kødets
200 år gamle, men
opstandelse”.
Vi
tror,
at
det
legeme,
som
bliver
kirken, som er 650 år, Naboer
til
støv
og
jord,
skal
opstå
i
en
ny
skikkelse
og
er altså tre gange så Byens form og udvikdog
være
det
samme
legeme.
Sådan
opstod
Jegammel som andre ling har altså i høj
sus afhuse.
graven
et legeme,
som præget
disciplene
ældre
Ogmed
så er
grad været
af
genkendte,
men
som
dog
var
anderledes.
Om
det ældste af kirken, kirken, og den ældste
Jesus første
siger Paulus:
”Han
forvandle
vort
det
kapel,
delskal
af byen
er kvartefornedrede
legeme og give
skikkelse som
endnu
ældre.
rernedetomkring
kirhans
med den kraft, hvorDetherliggjorte
er der kunlegeme
få ken.
med han
kan underlægge
sig
alt”selv
(Filipperbrerester
af, men
det har
Men
om kirvet 3,21).
ligget
samme sted, på ken er det ældste hus
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den

menneskes støv, spredt for alle vinde, igen
kan samles til et nyt legeme. Den lærde tog en
håndfuld
det hver
med sin
ander, som har
ikke
isoleretjernstøv
som enog
ø blandede
det
støv.
Så
spurgte
han:
”Kan
du
igen
samle
uden sammenhæng spændende historie
jernstøvet?”
Han fik intet
svar, men tog en
at fortælle.
med
omgivelserne.
magnet
i
hånden
og
holdt
den
over blandinTværtimod er der et
gen.
Straks
fløj
jernstøvet
op
om
magneten.
Da
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
sagde
Newton:
”Den,
der
har
givet
det
døde
kirken og byen.
Nærmest ved kirjern
den kraft
vil da
han ikke
endnu
Derfor
vil –vi
kenskunne
kor gøre
ligger
på
større
ting?”
Kristnes
håb
om
opstandelse
og
også i det nye kirke- hjørnet af Kirkepladevigtde
liv fleste
byggergange
ene ogsen
aleneogpåVimmelskafdet løfte, vor
blad
opstandne
Herre
Jesus tet,
Kristus
givet dem,
give
plads for
en side,
medhar
nummer
på
der tror
hans
Skulle
han,gader,
som selv
hvor
vi ser
på løfte.
og forbegge
et døde
stort
og opstod,
ikke
også kunne
tæller
lidt om
kirkens
hus ifåtosamling
etager. på
Detvort
er
naboskab.
Vi blive
vil etusædvanligt
i kvartestøv og lade det
nyt legeme, friet
fra al
begynde
tæt ved kirhvor
næsten
alle
den skrøbelighed,
vort ret,
gamle
legeme
er mærken
ogogefterhånden
andre
huse
ket af
en dag vil bukke
under
for. er
Denlave
tro
arbejde
osJesus,
lidt længehuse
Men
har vi til
og det håb
harivienforetage.
vore kære,
resom
ud,
for
der tro.
er når dette gule hus er
døde
i denne

mange huse og ste- toetagers,
skyldes
det, at det i
slutningen af
Skt. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke, Rønne.
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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3811 1618
jowiho16@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder:
Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
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på
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695 3875.

dette billede,

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

dem.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke

facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor

Grundlovsmøde med
Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fr

Som sidste
år vil vi
det, på kirkens hjemmeside
www.sctnico.dk,
gerne
invitere
til
på sogn.dk og på facebook.com/roennekirke.
grundlovsmøde i præNu kan du også få stegårdshaven,
Skt. Nicolai kirkesSønyhedsbrev i handy A-4 format.
Lige11.
til at sætte
borgstræde
Vi har været så helpå køleskabslågen.
dige,
at stiftets
biskop,
En gang om måneden,
udsendes
mail
med
Erik Norman Svendoversigt over gudstjenester
og
arrangemensen, København, har
ter.
lovet at komme og
holdeSkt.
grundlovstalen.
Ønsker du at modtage
Nicolais måda grundlovsdag
nedsbrev på mail, giv daOg
venligst
besked til
i år er en søndag, vil vi
Ulla Skou (usr@km.dk).
begynde eftermidda-

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

a Skt. Nicolai ki

biskop
Norman Svendsen
Af sognepræst
Ulla Skou
i præstegårdshaven
Du finder nyt fra Skt. Nicolai kirke i kirkebla-

gen med en kort gudstjeneste i kirken klokken 14.00 ved biskoppen.
Efter gudstjenesten

rke. Juli 2015.

Andagt i det fri:
16 juli kl. 21.0
0 er der andagt
på stranden ved
Nørrekås (ved
lystbådehavnen).
Andagten ved
Henriette Ry Nie
lsen varer en
lille halv time.
Efter andagten
er der kaffe og
te på stranden
og kig til solnedg
–
angen!
(I tilfælde af dårl
igt vejr aflyses
andagten)

går vi hen i præstegårdshaven, hvor der
så er kaffebord og hvor
biskoppen
holder
grundlovstalen.
Gudstjenester:
5. juli (5.er
Der
god
i
søndag
efter trinplads
itatis)
9.00 Peter Hau
ge Ma
dsen
haven,
så
håber,
rig10.30 Go
tfredvi
Larsen (Kirkekaf
fe)
Skt. Nicolai inte
tig mange
rnational
12. juli (6. søn har lyst til at
musiksommer
dag efter trinitat
2015:
is)
9.00 med.
Gotfred Larsen
være
Alle koncerter
10.30 Henriette
starter kl. 20.0
0.
Ry Nielsen
Entré 75,- (bør
n ifølge med vok
I tilfælde
af dårligt adg
sne har gratis
ang).
19. juli (7. søn
dag efter trin
vejr,
rykker
vi
itatis)ind i Tirsdag
9.00 Hen
riette Ry Nielsen
7. juli: Australi
an
Cha
mbe
10.30 Ulla Sko
Fredag 17. juli:
Heinrich Christe r Choir
u
Præstegårdsladen.
nsen, orgel.
Fredag 24. juli:
Ursula Grahn,
orgel.
Fred
26 juli
(8. søndag efteog Gotfred kam ag 31. juli: The Akenside Players.
Sinikka
r
mer
trin
Barok
musik
itatis)
9.00 Ulla Skou
Tirsdag 4. aug
10.30 Gotfred
Larsen blokfløjte & Kevust:inInes
Zimmermann,
Larsen
Dug
Foto: Trine Holm

Hansen. Burgu
ndiafoto.

2. august (9. søn
dag efter trinitat
is)
9.00 Peter Hau
ge Madsen
10.30 Ulla Sko
u (Kirkekaffe)

Sommerkirke
høj

gan orgel.

skolen
v. Henriette Ry
Nielsen.
Studiekreds om
Dietrich Bonhoe
ffer.
14. juli, 21. juli
og 28. juli.
Studiekredsen
fore
Alle dage kl. 19.0 går i Præstegårdsladen.
0 – 20.30

Billederne herunder er
fra sidste års møde
med Ole Espersen .

mandagen, første gang
den 5. september klokken 19.00 til 21.30 og
for eftermiddagsholdets vedkommende om
PERSONNYT
I RØNNE SOGN
fredagen
første gang d.
9. september fra klokken 14.15 til 16.45.Provst Gotfred Larsen går på pension
Men holdene er elasti-Som det vil være bekendt går provst Gotfred Larsen på pension med udganske, d.v.s. selvom mangen af november måned, og stopper dermed som sognepræst i Rønne.
eksempelvis har meldt Gotfred blev udnævnt til sognepræst i Rønne og provst i Vestre Provsti i
sig til aftenholdet, men2003, og siden 2007 har han været provst i Bornholms Provsti.
ikke kan møde op en
Tiden er så nu kommet til at vi snart skal til at tage afsked med Gotfred og
mandag aften, ja så kan
takke ham for den store og gode indsats han har ydet for menigheden i Rønne
man møde op om fredagen og vice versa, dasogn gennem disse år.
Søndagfølges
den 25.ad
oktober prædiker Gotfred for sidste gang som sognepræst i Skt. Nikolai Kirke,
“holdene”
og
efter
højmessen
indbyder menighedsrådet til afskedsreception i Præstegårdsladen, hvor merent stofmæssigt.
nigheden
får
lejlighed
Har du lyst til at del- til at tage afsked med Gotfred og Sinikka.
tage, Menighedsrådet
så meld dig tilønsker Gotfred og Sinikka mange gode år som pensionister i Aarhus.
undertegnede:
Johnny Winther Holbech, menighedsrådsformand
Anne-Lise Fuglheim
sygehus- og sognepræst, Tlf. 5691 3732

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Det nye kors i Kirken

Af Gotfred
Larsen
En ny tenAf provst Gotfred Larsen
dens de seneste årtier
er, at der er
enkelte
De skiftende menighedsråd
har altid anstrengt
konfirmander,
som
sig
for
at
gøre
det
godt
for
kirken og holde
ikke blev døbt som
den
i
fineste
stand.
Derfor
er
kirkens
ydre blebørn, men som så skal
vet
shinet
op
over
de
seneste
tre
år.
Og
derfor
døbes forud for konfirplanlægges
en
indvendig
kalkning
af
kirken
til
mationen. I år var der
næste
år.
således seks konfirMenighedsrådene
mander,
der blev døbtvil også ofte gerne sætte
deres
beskedne
på kirken og dens
ved en specielfingeraftryk
og
udsmykning.
meget festlig dåbsSådan blev hele
kirken for snart 100 år siden
gudstjeneste
lørdag
totalt
ombygget.
Undervejs
er der også sket
den 5. marts.
ændringer.
I
1954
fik
kirken
de smukke glasEn af de unge drenmosaikker
i
korvinduerne.
Kirken
forannoget
du
ge, Mathias, har vi sat - Var der blev
dret
og
fik
nyt
gulv
og
nye
farver
i
1982-1983.
stævne sammen med tænkte meget over
I 1990
det nye
alterbillede
af Svend Havinden dagen?
sin
mor,kom
Damaris
Lau,
sten
Mikkelsen.
I
2003
fik
vi
to
nye
messehagjeg.
for at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde
ler.
Menighedsrådet
fik
for
fem
år
siden
Baltici
oplevede den specielle Der var sommerfugle
Seaglass til at lave og
denmaven,
nye, smukke
men påglaskalk
en god
dåbsgudstjeneste,
og
–
disk,
som
passer
godt
til
kirken.
hvilke tanker de gjorde måde, så det gjorde
I flere
år har rådet talt
om,noget.
at der savnes
et
ikke
Det var
sig før
og efter.
smukt
kors
i
kirken.
Emnet
og
materiale
er
dis- Hvordan oplevede I med til at gøre det til
kuteret
en særlig dag.
dåben
af indgående.
Mathias?
Processen
er endt
detbagefter?
smukke trækors
- Og
- Det var en god
ople-med
på
altervæggen,
som
er
lavet
til
kirken
møer detaf godt
velse. Det var så højti- - Bagefter
belkunstner
Tyge
Axel
Holm,
så
det
spiller
deligt, siger de sam- at vide, at jeg er døbt.
smukt sammen med
Det er jeg glad for.
stemmende,
ogalterudsmykningen.
Det
tomme
kors
er opstandelsens
og
- Hvorfor ermærke
det vigMathias tilføjer: Det
det
kristne
symbol
frem
for
nogen.
Men
sådan
var godt, at vi var tigt for dig?
har detsammen
ikke altid
begyndelsen
var
Jo, for
så er det som
mange
omværet.
at - Fra
det
første
kristne
symbol
FISKEN.
Bl.a.
med
skulle døbes i stedet om man bedre ved,
allusion
beretningen
her og
til hører
bespisningsman
til.
for
at jegtil skulle
stå hvor
underet
om
de
fem
brød
og
de
to
fisk.
alene i kirken. Det - Hos Gud? Men det
gav kun
for de græsktalende,
som vid- Ja, nemlig, bekræfter
ville
jegmening
nok have
ste,
at
det
græske
ord
IKTYS
kunne
opfattes
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris
som
forkortelse
for
ordene
Jesus
Kristus,
talt
den her måde blev det forklarer, at de harGuds
Søn, Frelser.
meget
mere festligt og en del om det, og at
Korset, for
opstandelsens
symbol,
forstod alle.
har forklaret
det
højtideligt
os alle. hun
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- Bruger du bøn,
Mathias?
- Ikke sådan særlig tit,
men hvis der er noget,
der brænder på, så gør
jeg nok.
- Har du hørt noget
om kristendom i hjemmet?
- 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.
- 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.

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
Og Damaris
minder
det kors,
Jesus blevtilføjer:
naglet
retKorset
gammel,
daomhan
For
os
betyder
handtil.
Men
den
lodrette
linje
og
den
vandrette
linspurgte hvorfor han linger meget, mere det,
je,
som
skærer
hinanden,
kan
betegne
mere
end
ikke var døbt. Det end de store og fine
blot vel,
de historiske
bjælker fra Golgata. De kan
viser
at han tidligt
ord.
Og det er vigtigt,
forstås
som
et
symbol
kristendommens bud
har spekuleret en del på
at være ægte i sin
tilværelsen og menneskelivet.
påpådet.
adfærd.

Tlf. 5695 4724
Sagavej 1, 3700 Rønne

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
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE
DE NI LÆSNINGER

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT

Som i tidligere år skal kirkens kantori deltage i den
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.

Gospelsangeren
Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
JULEMATINÉER
som moralisme og misDen lodrette linje betyder den evige mening. hånde sekteriske ting
Entre.
Man kan
sighar
til med
i alt seks
matinéer
i årat- korte
koncerter
forstået
fromhed, dvs. fromhed uden forbinLinjen
gårglæder
opad og
Guds
kærlighed
med levende
belysning.
De finder
hver
dag fra
mandag
den Overskud
delse
med verden
og livet. går til bl.a.
gøre.
I alle udgaver
og under
alle sted
former.
Den
18.
til
lørdag
den
23.
december,
begynder
kl.
16.00
og
varer
ca.
en
Juleaften
Sagahuset.
Og hvis de to linjer ikke iberører
hinanden,
afspejler vi menneskers evige søgen efter Gud.
halv
time.
I
år
består
de
ikke
kun
af
orgelmusik:
programmet
ser
Den vandrette linje skal afspejle, at det, vi fin- så bliver den vandrette dimension et billede på
sådan
der
hosud:
Gud, skal virkeliggøres i tiden. Den er en verden ude forbindelse med Gud. Det bliver
vandret, for den har at gøre med alt det synlige. til manglende moral i samvær og lovgivning.
Mandag
dener18.
december:
Kevin Duggan,
orgelUdvikling uden etik. Udnyttelse af ressourcer
Alt
det, der
i tiden.
ALT! Menneskers
glæde
Tirsdag
den
19.
december:
Kirkens
børnekor
i Sct.
Nicolai
Kirkeaf eksemog mennesker uden
ansvar.
Rækken
og menneskers nød. Vore sejre og nederlag.
Onsdag
den
20.
december:
Kevin
Duggan,
klaver
og
orgel
onsdag
den
13.
december
Det er de to linjer, der i kristendommen pler på det er uden ende!
Torsdag
den
21.
december:
Poul
Lykke
Nielsen
kl.
19.30
Det var Jesus, der først satte de to linjer i det
krydser hinanden, så kraften fra den ene udfolog Kevin det
Duggan,
rette forhold, så de
der sig i den anden. Guds kærlighed,
lod- orgel
medkrydser
Kurt hinanden,
Ravn, og så
Fredag
den 22.kan
december:
Bornholmske
Musikamatørers
kraften fraKor
den enesopran
udfoldes
i den
anden. Derrette
element,
og skal blive
en virkelighed
Signe
Asmussen,
Kevin Duggan, orgelfor kaldes han den førstefødte. Derfor er det
iLørdag
tiden. den 23. december:
Carl Ulrik Munk-Andersen
kan vi og
sletorgel,
intet gøre. Da
Derfor er det vigtigt, at de to planker sidder sandt, at uden ham,
på klaver
2007og solidt sammen.
kan vi kun gå vild.
Ad den
ene vejpå– obo
ellerogad
godt
Birgitte
Lindum
Der
bliver
enlinjer
del lørdagsmatinéer
i løbetsåaf foråret
– kig på
den anden.
For
hvisnok
de to
ikke rører hinanden,
Mikael Frank Møller på
plakaterne
i avisen
for mere
oplysning.
i gang
Det ene
er for så
vidt lige så slemt som det
er
det vi ser,og
som
der i dag
er eksempler
på Planer
det, er også
trompet.
for
en
spændende
sommerkoncertprogram,
og
forhåbentligt
at den lodrette dimension udvikler sig til alle andet.
endnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan

Julekoncert
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Vejrhanen
Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velAf sognepræst Henriette Ry Nielsen
komne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
af dem som selv er blevet døbt
er med glæde at vi nu kan præseneller har fået et barn døbt i Sct.
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
Rundt om i vort fagre land, på toppen af gårde,
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
kvartalsblad.
slotte og huse, sidder haner i alverdens ud- bindelse.
Vi håber det vil blive modtaget godt og
formninger og snurrer om sig selv for at oplyse
brugt
flittigt. Temaet for dette nummer er
Børn vokser og med dem også antallet af
forbipasserende om vindens retning. Skulle
”dåb”,
og handler derfor på en måde også tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
ens blik en dag glide lidt længere op end byens
om
at være velkommen. Velkommen i kirtage, vil man se, at også Sankt Nicolais kirke- børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
ken.
Dåben er indgangen til kirken, til det i sommerferien tilbyder de kirkelige fortårn er udsmykket med en stum hane.
kristne
fællesskab. Derfor stod i gammel eninger mange forskellige lejroplevelser.
har vi egentlig denne hane siddentid Hvorfor
døbefonten
ved indgangsdøren til kirde på toppen af vor kirke og hvad symboliser Læs mere om det i bladet
ken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke
Ikke alle steder i verden har børn og
denne hane?
velkommen
til ca.100 børn, unge og voksne unge det lige godt. Derfor er det også værd
på kirken er et symbol på, at man
derVejrhanen
lader sig
døbe. Johannes Johansen
ikke må fornægte sin herre Jesus Kristus. Men at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsskrev i 2001 i en salme således:
når hanen skuer ud over menigheden fra top- projekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
”Vi kommer til din kirke, Gud,
pen af kirketårnet, er det fordi den skal minde HIV-smittede børn i Tanzania.
og finder døren åben,
os om dengang, Jesus blev forrådt.
Velkommen i kirken.
det navn bliver aldrig slettet ud
Efter Jesus og hans disciple er kommet til
Velkommen til at modtage og velkomvi fik hos dig i dåben.”
Oliebjerget og Getsemanes Have (skærtorsdag- men til at give.
DEN DANSKE SALMEBOG 478
aften), siger Jesus til disciplene, at de vil svigte
Navnet vi fik i dåben var ”Guds barn”.
Peter Hauge Madsen

ham, hvortil Simon Peter svarer, at det vil han
i hvert fald ikke. Da siger Jesus til Simon Peter,
kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og tors- Sognemedhjælper Sara Mossin,
Sct. Nicolai-Nyt
at allerede
før hanen har galet to gange, vil han
5695 0085, saram@mail.dk
udgives
4. gange
årligt
af menig- dag kl. 17-18.
fornægte
Jesus tre
gange.
Anne-Lise
Fuglheim:
Træffes
på
Korsanger: Gitte Kofoed, privat tlf.
hedsrådet
Sct. Nicolai Kirke,
Inden ved
for kirkearkitektur
har man
set hanen
sygehuset,
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691 3839.
Rønne.
som et opstandelsessymbol, samtMan.,
et symbol
på
man
jo, hjemhvor man
havde den,
til hvis
man tlf.
igen
tirs.
og
ons.
kl.
13-14.
Kirketjener:
Christian
Møller,
Ansvarhavende
redaktør:der antagelig tillige har skulle ud med vikingeskibet.
kristen årvågenhed,
me,
Ny
Østergade
13,
5691
3732,
4028
3595.
Peter Hauge Madsen.
haft til opgave at holde onde magter
på17-18
afstand
blev vindfløjenes forskellige
fre. kl.
og lørdagEfterhånden
8.30-9.30.
Menighedsrådets formand:
Kirkens
kontor: Kirkepladsen 20. E-post: alf@postkasse.net
fra kirken.
farlige væsner erstattet med mere kristne symErna Hansen, Thorkildsvej 31,
Åbent
9-13,hanen
tors- påAnders
Carlsson, Søndergårds
Allé ofte var hanen, der kunne minde
Tilmandag-fredag
forklaringen om
kirketårnene
boler, hvilket
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk
dag
16-18,
tlf.også
5695 noget
3695, fax
5695 vikinge3095, andeby@post.tele.dk.
hører
dog
så 5695
nordisk1,som
menigheden om, hvordan Jesus blev svigtet
4095,
roenne.sogn@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
togter.
kort før korsfæstelsen.
KassererUlla Andersen, 5695 8295. 11-12 og evt. aften.
22, tlf. 5695
3895, fax
5695og3875.
Vikingerne brugte vindfløje i mast og stævn
Hanen symboliserer
i mange
lande
religiKirkegårdsleder
Lars-Jep
Elleby,
Præster:
Søborgaf deresGotfred
skibe.Larsen,
De forestillede
alverdens
draoner
frugtbarhed.
Så
når
hanen
sidder
og
sladOrganist og leder af ungdomsstræde
5695 3195,
5691løver og drager. Men rer om vindens lj@ronnekirkegaard.dk.
belige11,
væsner,
somfax
f.eks.
retning
på
huse
og
gårde,
er
det
kor: Kevin Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
3195
- gla@km.dkefterhånden
- Træffes bedst
da vikingerne
begyndte
at stoppe
oftest ikke i en religiøs
sammenhæng,
men
som
5695 4095.
Organistassistent
Åbent hverdage kl. 9-12 og 13.30tirsdag-fredag
kl.de
12-13.
togterne, trak
bådene på land,
og skibenes
og frugtbarhed.
Monica
Vestervig. symbol på sol, varme
15 undtagen
lørdag.
Peter
Hauge
Madsen,
Åvej 2,nær
tlf. kirkerne. Vindfløudstyr
blev
opbevaret
I Tyskland mente man før i tiden, ifølge tysk
5695 8395, aavej2@mail.tele.dk.
Kordegn: Martin Sørensen, privat
jen blev sat på toppen af kirkespiret - så vidste folketro, at vejrhaner
afværgede
lynnedslag.
Tryk: Burgundia
tryk,
Rønne.
Træffes bedst mandag og onsdag 5695 3795
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende arrangementer
Konfirmationer
Dåb

• Dig, der er indstillet på at lægge øre til andres

den samme dåb: du
sorg, glæder og problemer.
betyder
at
neddyppe
tilhører herefter den
Folkeskolens omstruktureringer i disse år betyder
Hvordan?:

Afm.h.t.
Anders
Carlsson af konfirmanogså usikkerhed
undervisning
Dåben går mindst
par tusinder og konfirmationsdatoerne.
I Skt.etNicolai
kirke
vil vi dog fastholde
som de
de årkonfirmationsdatoerne,
tilbage. Jesus blev døbt
af
tidligere erDøberen
blevet annonceret.
Johannes
i Jordanfloden. Dét ved vi.
Alle elever
i 7. klasserne
i Rønne
Johannes
døbte
kun voksne.
Debliver
komkontaktet
ned til
af en ved
præstfloden,
med besked
om, hvornår
og hvor
ham
og han
tog dem
medunderud i
visningen
sted i døbe
2015/16,
samt
hvornår kon-i
vandet
ogfinder
lod dem
ved
neddykning
firmationen
er.
vandet.
At døbe
betyder simpelthen: "at nedKonfirmander
fra Privatskolen, Østre og Aavang
dyppe".
incl.
evt.Johannes
elever fra specialklasser
har en fælles opMen
forlangte, at
startsgudstjeneste søndag den 30. aug kl.12.15 i Skt.
de angrede deres tidligere liv
Nicolai kirke. Elever fra Søndermark vil blive underog lovede at ville leve andervist af henholdsvis Jens Kaltoft (Knudsker) og Jens
ledes
efter dåben. Det var
Jørgen Rasmussen (Hasle/Ruthsker).
altså
en
bodsdåb. iOg
Konfirmationerne
2016dåben
afvikles således:
blevSøndag
et billede:
det
som elever fra Sønden 17. aprilvar
konfirmeres
om
dén,
der
skulle
døbes,
dermark 7 A og Peterskolen.
druknede
- og22.
såapril
kom(Store
der et
helt konfirmeres
Fredag den
Bededag)
nyt
menneske
op af7 Bfloden.
Den
elever
fra Søndermark
og Privatskolen.
gamle,
derden
gik24.
udapril
i floden,
var død
- fra Østre
Søndag
konfirmeres
elever
og
dén,
der
kom
op
af
floden,
7 A og 7 B.
varTorsdag
som født
ny. konfirmeres
De krist- elever fra Åvang
denpå
5. maj
7 Aovertog
og 7 B. så dåben som en
ne
Elever fra
specialklasser
indvielse.
Men
der sketetræffes
dét, der særlig aftale
atmed.
man begyndte at døbe små
Skulle
spørgsmål
– og mening.
det kan nemt
børn.
Og der
det være
gav en
helt anden
For
tænkes
–
er
man
velkommen
til
at
kontakte
af
af børnene kan man jo ikke forlange et en
løfte
præsterne.
om, at de vil leve anderledes, end de før har

levet. Man er vel et "pattebarn" og kan som
Cinema
Paradiso
holder
pause
sådan
kun ét:
patte mælk
og så ellers
lade sig
omkranse
af
forældres
og
andres
kærlighed
Cinema Paradiso, eller Kirkebio, som det tidligere
og
omsorg.
hed,
er et samarbejde mellem kirkerne i Ibsker, SvaMen
ved atsamt
døbe
børnene
understreger
neke
og Rønne,
Rønne
bio og Bornholms
gymnasium.
Temaerne
haretværet
Superhelte,
man,
at det
ikke er
spørgsmål
omRandeksimennestenser
og verdensmeninger
bedste film.eller
I denne
sæson
holder
skets
holdning,
vilje
- men
at
Cinema
Paradiso
pause. ved dåben, er det afgødet
tilsagn,
der gives
rende: at den almægtige Gud har antaget dig
til
sit barn. Sådan siges det. Og der stilles
Sorggruppe
ingen
For: betingelser, for barnet vil ikke kunne
opfylde
nogen
betingelser.
• Dig, der
er voksen
og har mistet en af dine nærmeSå
når
et
lille
barn holdes over dåben, spørste ved dødsfald.
ges
derder
ikke:
hvad
kan du?
hvad
du?og• Dig,
gerne
vil fortælle
om -din
sorg,vil
glæde
hvad
ved
du?
ikke
engang:
hvad
tror
du?
problemer.
Her døbes alle uden forrang og forskel med

korsfæstede
Herre Kristus.
• Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
Man
siger,
at det nyfødte barn ingenting
tro eller bopæl.
kan
men
det
kan Henriette
én ting:Rydet
kanogvære
• Ledet af sognepræst
Nielsen
med
elsket.
Det
kan
ikke
andet
end
tro
tro, at det
frivillig hjælp af Lis Stormly, Rønne Menighedsråd.
er• Onsdag
omgivet
af uger
kærlighed
og arme, der vil
i lige
kl. 15:30-17:30.
bære
det og hjælpe det
på vej. Og
• Præstegaardsladen,
Pistolstræde
12, ligesom
Rønne. det
er afgørende, at forældrene elsker barnet, før
det
udvikler bedes
sig og
kan handle
og forstå
Henvendelse
foretaget
til sognepræst
Henri-sådan
dåbenpr.
altså
et udtryk
for2912
den7274
kærligette RyerNielsen
telefon
på tlf.nr.
eller
pr. mail: hern@km.dk
hed, der kommer før alt andet.
Det er begyndelsen.
Slutningen
er allerede
Menighedsplejen
i Rønne
Sogn i
begyndelsen,
er
det
blevet
I Rønne Sogn er der nogle mennesker, der på frivilsagt.
For
døden
er
givet
som
et
lig basis hjælper med arbejdet i menighedsplejen.
livsvilkår,
før
livet
folder
sig
Menighedspleje vil sige, at man plejer menigheden.
ud. Vi lever
Hvem er menigheden?
Det på
er tilintetgørelsens
beboerne i Rønne
i dåben der
siges
Sogn. Det vilvilkår.
sige, at Men
der er netop
nogle mennesker,
på
der noget
om en
anden slutning,
frivilligt basis
plejer nogle
mennesker
i sognet. der
i begyndelsen.
Ligesom
Derallerede
er mangeermåder,
hvorpå man kan
pleje/
kærlighedens
lys
var
det
første
ved
hjælpe mennesker. Menighedsplejen i sognet står
for
skabelsen, ensådan
er kærlighetiden for en telefonkæde,
besøgstjeneste,
handygruppen og Kirkens
dens Dagligstue.
lys også det første ved
Telefonkæden:
For tiden er derbegyndelse.
en gruppe frivillige,
menneskets
Så
der på skiftbegyndelsen
ringer en uge også
ad gangen
til mennesker,
er i slutningen.
der
har brug
for at snakke
lidt og ved om
at få at
et opkald
Luther
fremhæver
dåbsløftet
drive
føler,
at
hverdagen
bliver
lidt
tryggere.
synden ud og slå den gamle Adam ud - slå
Besøgstjenesten:
arvesynden
ud. Består af en række frivillige, der
tager
ud
for
at
besøge mennesker
en gang
om først
ugen.
Både Grundtvig
og Luther
siger
De personer, der får besøg, er som regel mennesker,
noget
om, hvad dåben er - og først efter dét
der efterhånden har et mindre netværk, fordi de ikke
behandler
de barnedåben. Her ligger en forkan komme ud selv. Nogle besøgsvenner kommer
skel
til
den
moderne dåbsopfattelse, der først
og får en snak med modtageren, andre kommer for
siger
noget
om, hvad det vil sige at være et
at gå en tur med deres modtager.
barn
og
efter
talerafom
barnedåben.
Handygruppen:dét
Består
nogle
frivillige mænd,
Der
er
en
indre
spænding
i den måde.
danske,
som kan bruge hænderne på en praktisk
De
folkekirkelige
dåbspraksis,
som
dybest
set
vil gerne hjælpe pensionister eller handicappede
søger
at fastholde
spændingen,
derinden
har for
at
med forskellige
småting,
som kan ordnes
gøre
med
Gud
skænker
ikke
han
1 time.
Detat:
kan
være
noget med
at kun
sættelivet,
en ting
på
kræver
det atogså
af os.
måting.
derfor
også
plads eller
reparere
en Der
mindre
De flytter
snakkes
omikke,
skyld
og ikke
kun om "det
ikke, maler
og yder
ikke haveservice
ellerlillesnerydning.
bitte
barn", som får det hele foræret. At blive
Kirkens
Dagligstue:
et tilbudGuds
til alletilsagn
sognets og
bedøbt
er at
stå bådeErunder
boere. Guds
Kirkensfordring.
Dagligstue
harliv
åbent
hver torsdagunder
I et
af kærlighed
og til kærlighed.

Får du den rigtige pris?
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eftermiddag fra kl. 13.00 til 16.30. Her kan man
komme og gå som man har lyst. Der er mulighed
for at få en snak med en anden. Der er program på,
som man kan deltage i (se andetsteds i kirkebladet). Igen her er det en gruppe frivillige, der sørger for, at der er kaffe på kanden, og er der for at
snakke med dem, der kommer. De frivillige skiftes
til at hjælpe om torsdagen.
Brug for frivillige: Det er dejligt, at der er mennesker, der vil hjælpe med disse opgaver. Men der er
hele tiden brug for nye frivillige. Især i besøgstjenesten og i Kirkens Dagligstue er der løbende behov
for nye frivillige hjælpere. Hvis du har lyst til at
være en af de frivillige kan du kontakte kirke- og
kulturmedarbejder Karenbodil Madsen tlf. 56 95 00
85/mail: karenbodil@sctnico.dk , og høre mere om
de konkrete opgaver.
Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig, hvis du har behov for at blive ringet op,
få en besøgsven, eller gerne vil komme i Kirkens
Dagligstue.

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl. 13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12. Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der
er mulighed for at læse i aviser og blade, snakke og
synge sammen. Der serveres kaffe/te med brød á
10.00 kr. pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der
være spisning kl. 13.00 á 50 kr. pr. pers. Tilmelding
til Erna Hansen tlf. 5695 2185 eller i Kirkens Dagligstue.
27. aug.: Velkommen igen – tid til hygge og snak
3. sept.: Fødselsdagsfest
10. sept.: Brorsons salmer ved Torben Hansen
17. sept.: Rutsker kvartetten spiller.
24. sept.: Spisning kl.13.00.
Vi får besøg af Henriette Ry Nielsen.
1. okt.: Kirsten Lyberg
fortæller om en krydstogtsferie.
8. okt.: Efterårstur
15. okt.: Inga Olsen spiller og synger med os.
22. okt.: Spisning kl.13.00.
Vi får besøg af Gotfred Larsen.
29. okt.: Spil dansk dag
sammen med Poul Lykke Nielsen
5. nov.: Underholdning ved Karenbodil Madsen
12. nov.: ”Hvornår var det nu, det var?”
ved Aase Svendsen

19. nov.: Vi får besøg af Ulla Skou.
26. nov.: Kl. 13.00 Duft af gran og risengrød
På gensyn i Kirkens Dagligstue

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn, der er 0 – 8 måneder ved
holdets begyndelsestidspunkt og deres forældre. Til
babysalmesang synger vi salmer, børnesange, danser og laver fagter til. Der er ingen krav om, at man
skulle kunne synge eller kende salmerne i forvejen.
Det er gratis at være med.
Du kan læse lidt om babysalmesang på kirkens
hjemmeside: www.sctnico.dk
Et nyt hold begynder tirsdag den 1. sept. 2015. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 10. nov.
Næste hold begynder den 5. jan. 2016.
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 .

Høstgudstjeneste

Den 6. september kl.10.30 inviterer vi igen til Høstgudstjeneste i Skt. Nicolai kirke i forventning om en
god høst på landet og i haven. Alle gudstjenester
har et præg af tak til Gud vores himmelske Far for
livet og alle gode gaver, men denne søndag gør vi
noget særligt ud af det. Børnene vil bære medbragt
frugt, grønt og bagværk ind i kirken. Kirkens kor vil
medvirke, og efterfølgende inviteres alle til Præstegaardsladen til en bid brød og til auktion over de til
kirken forærede grøntsager m.v. Pengene fra auktion og kollekt i kirken går til sognets vidt forgrenede
kirkelige arbejde blandt børn og unge.

Studiekreds

Kjerlighedens gjerninger af Søren Kierkegaard.
Hvis du har noget eller meget viden om Søren
Kierkegaard, så er du velkommen til at være med
i vor anden studiekreds, hvor vi lige nu er i gang
med at læse ”Kjerlighedens Gjerninger” af Søren Kierkegaard.
Vi mødes følgende dato: Tirsdag den 8. september, den 13. oktober og den 10. november. Sted: Præstegaardsladen. Tidspunkt: kl. 19-21.
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette
Ry Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail:hern@
km.dk

Skt. Nicolai - Nyt
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Småbørnssang

Småbørnssang er for børn fra ca. 10. md. til ca. 4 år
sammen med deres forældre eller bedsteforældre,
men kan børnene lide at være med, er de også velkommen, selv om de er lidt ældre.
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. 8. sept., 6. okt. (bemærk første tirsdag pga.
efterårsferie), 10. nov. og 8. 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 .

Sogneaftner

Det overordnede tema for sogneaftner i den kommende sæson bliver Kirkeliv på Bornholm.
Under den overskrift vil vi beskæftige os med kirkelivet fra begyndelsen til nutid og fremtid.
Den første aften i møderækken bliver torsdag
den 17. september, hvor stiftets tidligere biskop,
Erik Norman Svendsen giver et vue over kirke og
kirkeliv fra begyndelsen i middelalderen frem til
grundloven i 1849.
Det er fra den tid, vore smukke, gamle middelalderkirker stammer, så vi skal den aften høre om kirkebyggeri, etablering af menigheder, strid mellem
konge og biskop m.v.
Torsdag den 8. oktober begynder vi i kirken,
hvor provst Gotfred Larsen vil fortælle om Skt. Nicolai Kirke, dens oprindelse, historie og nutid. En
uge senere, den 15. oktober, er det just 100 år siden,
kirken blev lukket for nedrivning og ombygning.
Torsdag den 19. november vil vi lave et panel
med repræsentanter fra IM, LM, ELM og Grundtvigs
Forum, som hver for sig kort skal forholde sig til emnet: ”Vi er også medlemmer af folkekirken, men vi
har også vore egne huse. Hvorfor har vi det?”
Fra Indre Mission deltager missionær Palle Kure,
fra Evangelisk Luthersk Mission Ruth Ipsen, og vi
har fået lovning på en repræsentant fra Luthersk
Mission og fra Grundtvigsk Forum.

Det er meningen, at de hver for sig skal komme
med et kort oplæg på ca. 10 mutter, hvorefter der
bliver mulighed for meningsudveksling paneldeltagerne imellem, men også tid til spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne.
Emnet rummer dels fortid: Hvorfor blev foreningerne oprettet, og dels nutid: Hvorfor har de stadig
deres egne møder og fællesskaber ved siden af kirken? Det skal pointeres, at det ikke er tænkt som en
mistænkeliggørende, men en oplysende og opbyggende aften.
Sogneaftnerne holdes i Præstegaardsladen kl. 19.30.
Bemærk dog, at vi den 8. oktober begynder i kirken.
Deltagelse koster 20 kr. for foredrag og kaffebord.
Alle interesserede er velkomne.

Studiekreds på Åvej 2

Denne vinters studiekreds vil beskæftige sig med
Johannes-evangeliet. Når Johannes-evangeliet er
placeret sidst af de fire evangelier vi har i Det Nye
Testamente (NT), er det ingen tilfældighed. Med
stor sikkerhed er det dette evangelium, der er skrevet sidst. Mange mener, at det danner højdepunktet
i hele NT. Der hviler en ophøjet og afklaret ro over
dette skrift, som gør det til et af verdenslitteraturens
dybeste og rigeste værker.
Studiekredsen begynder den 21. sept. kl. 18.30,
hvor der som tidligere år vil være mulighed for at
spise aftensmad, og herefter vil undervisningen
begynde ca. kl. 19.15. Ønsker man at spise med, er
tilmelding nødvendig. Det koster ca. 40 kr. Efter
undervisning, samtale og en kop kaffe, slutter vi kl.
21.00.
Datoerne for studiekredsen er følgende mandage:
den 21. sep – den 26. okt – den 30. nov – den 18. jan
2016 – den 8. feb og den 14. mar.
Tilmelding til Peter Hauge Madsen.

Spaghettigudstjenester

Den 23. september, den 21. oktober og den 18. november er der igen spaghettigudstjenster. Vi begynder som altid i Skt. Nicolai kirke kl. 17 med en kort
gudstjeneste målrettet børn i alderen 3-10 år, hvor
kirkens Spirekor bl.a. medvirker.
Derefter går vi hen i Præstegaardsladen, hvor der
venter os spaghetti og kødsovs. Maden koster 20 kr.
pr voksne og er gratis for børn. Vi slutter ca. kl. 18:30.
Tilmelding er ikke nødvendig, men må gerne ske
til karenbodil@sctnico.dk eller tlf. 5695 0085.

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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Pilgrimsvandring

Rønne- og Ibsker sogn har i samarbejde udarbejdet
et bud på, hvad det er at være pilgrim:
At være i naturen ligesom vi er i Guds hus.
At lægge verdslig magt og indflydelse bag sig.
At komme med tomme hænder.
At gå med ydmyghed.
At søge stilheden i fællesskabet.
At bede Gud om at give os noget i vores tomme
hænder.
Disse udsagn er udgangspunkt for de 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.
I efteråret er der pilgrimsvandring: Lørdag den
26. sept. i Almindingen – Vi mødes kl. 13.00 på
parkeringspladsen ved Ekkodalshuset. Tilmelding
senest den 24. sept. kl.12.00. Vi vil vandre ad gode
stier, men man skal væ re 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

Landemode på Bornholm

Fordi der er få fra Bornholm, som ville deltage i landemodet i København, er det en fin tradition, at biskoppen hvert efterår afholder en slags landemode
på Bornholm.
I år bliver det bornholmske landemode således
allerede mandag den 5. oktober.
Landemodet indledes med en gudstjeneste ved
biskop Peter Skov-Jakobsen i Sct. 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 vil biskoppen aflægge beretning om
stiftets og provstiets forhold, og der er foredrag ved
professor Mogens Müller over emnet: ”Evangeliet
og evangelierne”, som også er titlen på hans seneste
bog.

Menighedsmøde
søndag den 11. oktober

Der indkaldes til menighedsmøde søndag den 11.
oktober efter højmessen kl. 12.00 i Præstegårdsladen, hvor menighedsrådet er vært ved en let kirkefrokost inden mødet.
Menighedsrådet vil herefter redegøre for det seneste årsregnskab og budgettet for dette år. 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

Brændende kærlighed

Vi vil tage det store emne op, med udgangspunkt i
bogen ”Kærlighed” af Anne Marie Pahuus. Aarhus
universitetsforlag/Tænkepauser 2013. Anne Marie
Pahuus behandler det uhåndterlige emne i en fin
lille 60-siders Maggiterning af en bog.
Tænkepauserne er netop tænkt som overskuelige
indføringer i et afgrænset emne, behandlet af førende forskere.
Vi hører om kærlighedens væsen, antikkens kærlighedsbegreb, næstekærlighed, forførelse samt de
to klassiske spor: Eros og Agape.
Bogen kan lånes på biblioteket og købes hos boghandleren. Man kan godt deltage, uden at have bogen.
Kærligheden udfoldes i sognegården, Rønne syd
torsdag 15. oktober og torsdag 26. november. Begge
gange begynder vi kl. 18.00 med en varm ret brændende kærlighed. Ønsker du at spise med, skal du
venligst melde dig til hos Ulla Skou. Tlf. 3054 8230/
usr@km.dk

Allehelgensgudstjeneste
på kapellet

Allehelgensdag – søndag den 1. november 2015, kl.
14.00, er der allehelgensgudstjeneste på kapellet i
Rønne.
At gå til Allehelgensgudstjeneste er smukt og opløftende. Det minder os om kærligheden, som tror
alt, håber alt og udholder alt.
De, der i årets løb, har mistet en af deres kære,
inviteres til gudstjeneste, hvor vi hører Guds ord til
os, og hvor navnene på de, som i årets løb er døde,

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2015
Side 10

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

læses op. På den måde bliver der plads til at mindes
og sørge over dem vi holdt af. Og der bliver plads
til at glædes over det liv, vi fik lov at dele med dem.

Sct. Nicolai’s spirekor
og ungdomskor

Tro, håb og kærlighed
– et møde med den danske salme

De har netop afsluttet deres sæson. Forud er gået et
halvt år med mange forskellige aktiviteter.
Kernen i korenes aktiviteter er den ugentlige øvning. Her er vi i arbejdstøjet. Stemmen bliver trænet
med forskellige øvelser, som for udenforstående kan
lyde kaotiske og tilfældige, men de har deres mission. De unges stemmer skal ”smøres” inden brug,
ellers risikerer man slid på stemmen.
Med spirekoret er der blevet hoppet og danset, alt
imens vi lærer nye sange.
Musik sammen med bevægelse skærper indlæringsevnen, og så er det også sjovere! Repertoiret
spænder fra sange som børnene kender, kanons,
sanglege til salmer.
Børnene er sjove og søde. Hvis de ikke er trætte,
før de kommer, er de det helt sikkert bagefter. Så er
det godt, at der er saftevand og frugt til at kvikke én
lidt op.
Ungdomskoret er for de større elever. Mange af
dem har gået flere år til kor og er fortrolige med noder. Vi har haft forskellige projekter, bl.a at synge
til 2. Pinsedags højmesse i Kyllingemoderen med
Svaneke Ungdomskor. Endvidere til den månedlige
spaghetti-gudstjeneste og en konfirmationsgudstjeneste.
Som noget af det sidste på sæsonen har vi indspillet tre salmer i forbindelse med salmesangsprojektet,
hvor også kantoriet indgår. Salmesangsprojektet er
rettet mod folkeskolen, og er et tilbud om et materiale, som skal kunne bruges i forbindelse med undervisningen i folkeskolen.
Sæsonen sluttede med en todages-tur til København, hvor vi bl.a var på kanalrundfart, besøgte Holmens Kirke og morede os i Tivoli.
Nu er sæsonen slut. Det har været en masse sjove
oplevelser, så vi tager en velfortjent sommerferie. En
ny sæson starter op medio august.
NB: Spirekoret og B/U-koret har altid brug for
nye medlemmer.
Spirekor er fra 0. op til 3. klasse. Vi mødes hver
mandag kl. 15.30-16.15 i Præstegårdsladen.
Ungdomskoret henvender sig til børn og unge
fra 4. klasse og opefter. Vi mødes hver tirsdag kl.
16.00-17.30 i Præstegårdsladen.

”Tro, håb og kærlighed” er overskriften for et salmesangsprojekt arrangeret af Bornholms provsti for 4.
og 5.klasserne på Bornholm. Det er i år niende gang,
at projektet arrangeres.
Projektet rundes af med en afsluttende fællessang
i Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag d. 18. nov.
kl. 10.00. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkommen til at komme og overvære afslutningen og synge med på salmerne. Afslutningen
varer ca. 50 minutter.

Hej! Hvis du går i 3.-6. klasse

… 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.
I begyndelsen af september måned laver vi en miniovernatningsweekend.
Vi er begyndt at mødes fra mandag d. 17. 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.
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 19. aug., så kig bare forbi!
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
til: Kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085, Daniel
Larsen, tlf. 6138 0966.

Af korleder Jørgen Messerschmidt
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Tanker omkring et orgel
Af organistassistent Jørgen Messerschmidt

I kender alle sammen organisten. Og så alligevel
ikke. Søndag efter søndag toner musikken frem
fra orglet, men organisten forbliver gemt væk
bag ved en masse piber.
På mange måder limer orglet gudstjenesten
sammen, så den bliver til et helstøbt hele. Som
en præst engang sagde: ”Hvis prædikenen ikke
lige inspirerer, så er der jo altid orglet til at redde
gudstjenesten!”
Orglet er blevet sammenlignet med et eksprestog, og noget kan der være om snakken. Når
du sidder dér foran de 4 manualer, pedaler forneden og enorme piber, som tårner sig op omkring én, så kan det godt virke temmeligt frygtindgydende.
Når de sidste tre bedeslag har lydt, kan en
smule panik godt indfinde sig. Hvor mange
gange har man ikke, da man startede, prøvet
at sidde med benene rystende som espeløv og
tænkt: Bare det snart er overstået – før det overhovedet er begyndt. Heldigvis kan erfaringen
være ens bedste ven. Man har jo prøvet det før,
og der gik det jo egentlig meget godt sidst.
Så er det tid til at sætte eksprestoget i gang, så
gudstjenesten kan forløbe planmæssigt. Salmen
skal spilles, hverken for hurtigt eller for langsomt. Hvis den er for langsom, gisper menigheden efter vejret. Hvis den er for hurtig, bliver det
hele jappet. Du kan være en fantastisk organist,
men hvis du ikke tager salmespillet alvorligt, så
kan det andet som oftest være lige meget.
Når det hele er overstået, for det meste forhåbentlig mere eller mindre gnidningsløst, er det

som at have gennemført en mindre sportspræstation.
Så er det tid til at få sig en kop velfortjent kaffe
og en sludder med kollegaerne.
Som tiden går, lærer man gradvist at forstå
orglet på dets egne præmisser. Det nytter ikke at
prøve at få det til noget, som det ikke kan. Orglet, kongen over alle instrumenter, kræver respekt. Hvis det ikke får det, bider det fra sig. Så
det er bedst at være udstyret med en god portion
tålmodighed og ydmyghed, både for sin egen
skyld, men ikke mindst for kirkegængernes.
Godt efterår

Skt. Nicolai Kantori søger
efter nye sangere
Kantoriet er en venlig gruppe af sangere.
Normalt synger kantoriet hver søndag til
højmesse både salmer og flerstemmige satser i
et meget varieret kirkemusikalsk repertoire.
Korets øvetid er fredag kl. 16-17 eller efter aftale. Det at være sanger i kantoriet er en lønnet
stilling.
Hvis du skulle være interesseret i at synge
med os, især hvis du synger bas, kontakt mig
gerne for en samtale. Brug enten min mail:
organist.sctnico@gmail.com eller mobil: 5119
3495.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Ilona Lobmayer organist ved Skt. Nicolai Kirke

Forsidebilledet

Handygruppen

Nattestemning
ved Skt. Nicolai Kirke.
Foto: Samir Bektas.

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
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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

KFUM og KFUK
på Bornholmde samles her.
Østergade 59,
3700 Rønnegange
Nogle
tlf. 2010 6946

sammen

og

gange
Formand andre
Dorte Andreas
Kristoffersen,
hver
for sig.
e-mail: fyrrely@dlgmail.dk
Nogle gange i
www.bornholm-kfum-kfuk.dk

SEPTEMBER 2015
SEPTEMBER:
SEPTEMBER
Søndag, den 6. kl. 16.30
Tirsdag den 1. kl. 17.00:
01: 19,30 Ingelise og Regin
Fællesmøde med spisning. Besøg Møde v/Mogens Holm
Benner, Nigeria.
Søndag, den 13. kl. 16.30
af Børneboblen.
05: 14,30 Seniormøde
lytten til unSøndagscafé
Søndag den 6. kl. 19.00:
v/Henrik B. Jensen
KLUB KOM IND:
dervisningen
Tirsdag, den 15. kl. 19.30
Peter Westh Jensen taler.
08: 18,00 Fællesspisning.
En klub for alle unge mellem ca
Fællesmøde med LM og IM
Søndag den 13. kl. 14.00: Høst19,00 Fødselsdagsmøde
13 og 17 år. om hvem Jefest med bortlodning. Sognepræst I LM`s missionshus, Dr. Kabelsvej Vi mødes hver
v/Arne Olesen
torsdag
kl 19
sus
er,fraandre
Søndag, den 20.
Jens Jørgen Rasmussen taler.
15: 19,30 Fællesmøde
hos
til 21, undtagen i ferier og på
Af Jørgen
Bloch
gange rundt
Høstfest på Bækkely
LM Rønne. Åbne døre Tirsdag den 15. kl. 19.30:
helligdage.
Fælles med ELM og IM, hos LM. Se program i Rytterknægten
22: 19,30 Bibelkreds
Kontakt: Kellom
Olsen i private
I Indre Missions
Besøg af Jørgen Blohm Knudsen, Søndag, den 27. kl. 16.30
29: 19,30 Møde i Knudsker
Mobil nr. 2327
9429. til studie
hjem
Søndagscafe
Åbne Døre.
sognegård.
Se nærmere
Hus
på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekTirsdag, den 29. kl. 19.30
20. kl. 19.00:
mannsvej Søndag
42dener
OKTOBER
det
af lidt
ster. Et af de nyere og meget
v/Finnstørre
Kappelgaard
Hakon Christensen
taler.lyden Møde
06: 19,00 Bibelundervisning
lever en Lørdag
aktivden børn
26. kl. 14.30:
der spreder sig i lokaler- spændende tiltag er Mati Poulsker v/Peter
OKTOBER 2015
Seniortræf. Walter Petersen fordel
af
sognearHauge Madsen
ne.
Nu
børneklubben
thæusaftner. Vi begynder kl.
den 4.
tæller om Thomas Kingo.er det Søndag,
10: 14,30 Seniormøde
v/Mogensi
bejdet
Sct. Spiren der fylder
huset.
Her
Efterårsfest
18 med at spise sammen, og
OKTOBER:
Pihl. Sang
NikolaiKofoed
kirke.
Møder i øvrigt:
lederne
de eneste
voksne. klokken 19.30 er der et oplæg
Tirsdag dener
6. kl.
17.00:
v/Gunver Svendsen
Se Rytterknægten
er baseret på
fri- De
Fællesmøde
med spisning
og
13: Arbejdet
19,30 Bibelkreds
fortæller
spændende på 20 – 25 min. om et aktuelt
lovsang.
Sognepræst
Peter
Hauge
20:
19,30
Kurt
Kristensen.
Sang
villig arbejdskraft, og dækker bibelfortællinger
NOVEMBER
2015
og skaber
emne.
Madsen taler.
v/Seniorkoret
Se Rytterknægten
hele
aldersspektret.
På
bagengageret
aktivitet
for
børneHerefter er der mulighed
Søndag den 11. kl. 14.00: Møde
27: 19,30 Gave og festaften
grund v/Finn
af Jesu
og apostlenes
kl. 19.00 for at drøfte emnet i grupper.
Søndag denne
18. kl.
14.00: Møde Kvindemøde
Kappelgaard
i halvanden
time.
Første tirsdag i måneden
Lørdag den 31. kl. 14.30:
ord
om, at Jesus er den eneste
Når klokken bliver 19 ons- Samtalen er et meget vigtigt
NOVEMBER
Seniortræf. Sognepræst Jens KalCafe Elmer
der
formår
atårsmøde
bringe
i
le05: 19,00
Kredsens
i os
er det
toft taler og dag,
Rønnekoret
synger.cyklerne der fyl- element denne aften, og den
Hver fredag kl. 14.00-17.00
vende Åkirkeby
fællesskab med Gud, der op på parkeringspladsen,
plejer også at være livlig. Det
NOVEMBER:
10: 19,30 Bibelkreds
Bibelstudiegrupper
og
at han
er den eneste
derdenfor
Tirsdag
3. kl. 17.00:
14: 14,30
Seniormøde
nu samlesTorsdag
teenagerne.
er ikke en forudsætning at du
kl. 10.00 i ulige uger.
Fællesmøde
med spisning og
v/Peter
kan give
os Krak
evigt liv, er
det Musikanlægget
bliver
ofte
ved en hel masse om kristenlovsang. Ellen Esmarch Pedersen
17: 19,30 Fællesmøde i ELM
vores
mål
at skabe de bedste
tændt,
og godt er det, at dommen for at deltage, men
taler om emnet:
”Lev livet
Rønne
rammer
for
vi som mennelangsomt”. naboerne ikke bor for tæt på det kunne vel tænkes at du
24: 19,30 Etik
vedat
livets
Lørdag/søndag
den 7-8.:
grænseområder
sker kan
møde Jesus og
leve huset.
Men når klubben vil komme til at vide en hel
LM Årsmøde i Rønne Idrætshal.
v/Ellen Kappelgaard
sammen med ham.
begynder,
teenagernes del mere bagefter. Det er
Landsformand
Henrik Jensen er
Hver
torsdag formiddag
medvirker. koncentration fanget. Nogle alene Jesus der kan gøre os
FASTE
ARRANGEMENTER
Søndag den 15. kl. 14.00: Møde
Børneklub skoleferierne, samles
udenfor
entusiastiske teenledere vis på livet og forberedt på
Tirsdag denunge
17. kl. 19.30:
Onsdag kl. 16.00 – 17.30
der
en
større
gruppe
mødre
denne al- evigheden.
Fælles med formår
ELM og IM,at
hosengagere
ELM
TEENKLUB
og
fædre
med
deres mindste.
Lørdag den dersgruppe,
28. kl. 14.30:
Onsdag
kl. 19.00
– 21.00
i gode sociale
Det kræver ikke medlemsSeniortræf.
Olsen,
UNGDOMSMØDE
(IMU)
Når
klokken nærmer
sig
10, Ingrid
aktiviteter,
og
i
levende
bibelskab
at deltage i arrangemenHillerød,
medvirker.
Poul
Lykke
Tirsdag kl. 19.30
genlyder
sangsynger.
SENIORKOR huset af gladNielsen
undervisning, så teenagerne ter, og alle er velkommen.
Mandag
kl. 14.30
og
børn
og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem

Programmet for husets aktiper og danser til flere af san- Jesus er, og hvorfor det er viteter ligger fremme i kirken
gene. Kort efter er der ganske vigtigt, at vi lever vores liv eller fås hos indremissionær
Kirkebilen
er for
alle i Rønne
Sogn
stille, for nu lytter
børnene til sammen
med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Koster
5 kr.
bopæl.
Beløbet
lægges
i
kirkebøssen
bibelfortælling. Lidt
senere
eruanset
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im
der legetøj, glade
børn
og Taxi
Bestilles
hos Dan
tlf.Både
5695 ungdomsarbejdet
2301 senest 1 time før
aften.
oggudstjenesten,
finde Rønne under lokalt
snakkende forældre overalt. eller
kirkens
kontor,
tlf. 5695 3695.
ogpå
det
egentlige
voksenarbejarbejde.

Sct. Nicolai

GENBRUG

Det brugte, det flotte, det smarte det er os, der har det!
Åbent: Hverd. 13-17. lørd. 10-13
MØLLEGADE 5, RØNNE
Vi modtager gerne rent og pænt tøj.

Sct.Nicolai
Nicolai-- Nyt
Nyt
Skt.
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Gudstjenester
AUGUST:
23. august (12. s.e. trin.)
9.00:		 Finn Kappelgaard
10.30: 	Gotfred Larsen
30. august (13. s.e. trin.)
9.00: 	Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Peter Hauge Madsen
12.15: 	Alle præster. Opstartsgudstjeneste
SEPTEMBER
6. september (14. s.e. trin.)
9.00: Ingen gudstjeneste
10.30: Ulla Skou, Høstgudstjeneste.
Familiegudstjeneste.
Kirkefrokost og auktion.
13. september (15. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
20. september (16. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
23. september
17.00: Spaghettigudstjeneste

21. oktober
17.00: Spaghettigudstjeneste

OKTOBER
4. oktober (18. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou, (Kirkekaffe)
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11. oktober (19. s.e. trin.)
9.00: Gotfred Larsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
Let kirkefrokost og
menighedsmøde i
Præstegaardsladen
18. oktober (20. s.e. trin.)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

27. september (17. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Gotfred Larsen

Skt. Nicolai - Nyt

5. oktober
19.00: Landemodegudstjeneste
ved biskop Peter SkovJakobsen

25. oktober (21. s.e. trin.)
9.00: Ingen gudstjeneste
10.30: Gotfred Larsen,
afskedsgudstjeneste

NOVEMBER
1. november (Alle helgens dag)
10.30: Ulla Skou, (Kirkekaffe)
14.00: På kapellet: Peter Hauge
Madsen og Ulla Skou
8. november (23. s.e. trin.)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
15. november (24. s.e. trin.)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
18. november
17.00: Spaghettigudstjeneste
22. november
(sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou
29. november (1. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: fredag den 23. oktoer

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

Arrangementer

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

Dag

Dato

Emne:

Man

17. aug 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons

19. aug 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

27. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens dagligstue starter op, derefter hver torsdag

Fre

28. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

International musiksommer slutter

Tir

1. sep		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Søn

6. sep

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost

Tir

8. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

8. sep

19.00

Præstegaardsladen

”Studiekreds, ””Kjerlighedens Gjerninger”””

Tor

17. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/biskop Erik Norman Svendsen

Man

21. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Ons

23. sep

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Lør

26. sep

13.00

Almindingen

Pilgrimsvandring

Man

5. okt

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Tir

6. okt

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor
8. okt
19.30
			

Skt. Nicolai Kirke/
Præstegaardsladen

Sogneaften v/provst Gotfred Larsen

Søn

11. okt

12.00

Præstegaardsladen

Kirkefrokost og menighedsmøde

Tor

15. okt

18.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Brændende Kærlighed

Tir

13. okt

19.00

Præstegaardsladen

”Studiekreds, ””Kjerlighedens Gjerninger”””

Ons

21. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Søn

25. okt

12.00

Præstegaardsladen

Afskedsreception for provst Gotfred Larsen

Man

26. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Tir

10. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

10. nov 19.00

Præstegaardsladen

”Studiekreds, ””Kjerlighedens Gjerninger”””

Ons

18. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Ons

18. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert: Salmesangsprojekt

Tor

19. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften om Missionsforeningerne

Tor

26. nov 18.00

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: Brændende Kærlighed

Søn

29. nov 16.00

Sct. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Man

30. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Johannes-evangeliet

Tid

Sted

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 8. september, 6. oktober og 3. november.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.

Skt. Nicolai - Nyt
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Eftertanker
Tak for 12½ rige år!

Så blev det fyraften for os og dermed tid for eftertanker
Vi er fæstere her for en tid, skrev Kristian Østergaard i en sang for 100 år siden. Det gælder
både livet som helhed og afsnit af livet. Sådan
er præstefolk også fæstet for en tid i et sogn.
For os blev tiden her i Rønne og på Bornholm
til 12½ år. Så lang tid er gået, siden vi kom til
sognet.
Og det er med både stor taknemlighed og
vemod, vi skriver disse eftertanker som en afskedshilsen. Taknemlighed, for det blev utroligt gode, rige og spændende år for os, og det
skylder vi en uendelig stor tak for. Vi blev taget
imod med åbenhed og tillid, da vi kom i 2003,
og årene derefter blev både travle og rige for
os. For vi fik lov at opleve, at vi blev brugt.
Men det er også med vemod, vi ser afskeden
i møde. For årene på Bornholm har været en
lykkelig tid for os. Og der er så utrolig mange
mennesker, vi lærte at kende og er kommet til
at sætte stor pris på, som vi skal tage afsked
med. Og enhver afsked gør lidt ondt, for man
bliver lidt fattigere, hver gang nogen, man har
fulgtes med på vejen, drejer fra. Eller man selv
gør det.
Det har været et fantastisk sogn at få lov at
være præstefolk i. De skiftende menighedsråd
har været venlige, medlevende og engagerede.
Vi præster har kunnet arbejde sammen med
menighedsråd om det vigtigste, at skabe gode
kår for evangeliet.
Med præsterne og personalet ved kirken har
vi haft en fortrolig og gemytlig samhørighed,
så samarbejde og glæde har præget det fællesskab, vi fik lov at være med i.
Menigheden har sluttet godt op om gudstjenester og trofast taget del i det, der blev arrangeret og tilbudt.
Også undervisningen af de mange konfirmander har været en god og kærkommen opgave.
Vi har også oplevet et godt og fortroligt samarbejde med byen, regionskommunen, skoler,
institutioner og totalforsvaret. Vi har oplevet,

at øen på mange måder er en helhed, hvor det
hele, også kirken, hører med.
Det gælder i høj grad også det aspekt, som
provstiet og arbejdet som provst har medført.
Det har været særdeles berigende at opleve
de mange præsters og menighedsråds engagement og store kærlighed til deres kirker overalt
på øen. Og det har været godt at komme rundt
i sognene og lære så mange af menighederne
at kende, som det nu har været muligt gennem
årene. For det alt sammen har vi kun at sige en
stor og varm tak.
Vore børn var flyttet hjemmefra, inden vi tog
springet fra Herning til Rønne. Men de har ofte
og med glæde besøgt os her, og de har alle nydt
at få Bornholm med som en dimension i deres
og børnebørnenes liv. For i de godt tolv år er vi
blevet beriget med elleve børnebørn, som også
har fået Bornholm under huden.
Men på grund af afstanden har vi nok forsømt dem lidt. Det skal vi råde bod på. Så selv
om vi befinder os så godt på Bornholm, at vi
gerne var blevet her, så må vi flytte over.
Så meget er vi kommet til at holde af øen, at
vi vover at sige et stilfærdigt: På gensyn.
Med stor tak og hilsen
Sinikka og Gotfred Larsen

