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Hvad er allehelgensdag og allesjælesdag?

Kirkens naboer:

Hotel Afog
katolsk
sognepræst
Henriette Ry Nielsen
Allehelgensdag (tidl. også Hellemisse) fejres i
pigeskole
vores kirke /den danske folkekirke den første

havnen. Derfor udgår
byens
to
ældste
På denne dag mindes
man oprindelig
alle
gader,
Østergade
Kirken
den
er
et
gammartyrer og helgener. De der døde på grundog
af
Adel-gade,
nu
melt hus
deres kristne tro. I den katolske kirke mindes
Den ældste byg- Storegade, da også
man de hellige mænd og kvinder på forskellige
ning i byen er Sct. fra kirken. Eller man
af årets dage. Men man havde alligevel ikke alle
Nicolai Kirke. Der er kan sige, at de fører
og efter reformationen, dyrkede vi ikke
fåmed
bygninger
i byen, til kirken, for begge
længere
disse end
helgener
helgeninder.
dele
gælder jo. Derfor
som er mere
ca. og
lavede
man
denne
”ekstra”
dag i forbindelse
200 år gamle, men
med
den
såkaldte:
¨Helligdagsreformen
kirken, som er 650 år, Naboer
1770¨.treHvor
ved samme
eraf altså
gangeman
så Byens
form oglejlighed
udvikafskaffede
en
række
ekstra
gammel som andre ling har helligedage,
altså i høj
såsomhuse.
3. juledag,
3. pinsedag
ældre
Og så3.erpåskedag,
grad været
præget og
af
Mikkelsdag.
det ældste af kirken, kirken, og den ældste
senere år
er detdel
blevet
en almindelig
detI deførste
kapel,
af byen
er kvarteskik, atældre.
mindes de døde rerne
ved på allehelgensdag,
endnu
omkring kiratDet
tænde
påkun
gravene.
I mange kirker oplæses
er lys
der
få ken.
navnene
på detdet
forløbne
afdøde
rester
af, men
har års
Men
selvi sognet.
om kirDetsamme
kan umiddelbart
virke
mærkeligt,
at
ligget
sted, på ken
er det
ældste hus
Kirkebakken lige ved i byen, så ligger den
Af
Gotfred
Larsen
søndag
i november.

en protestantisk kirke som folkekirken holder
fast i en dag, hvor vi ærer de helgener, som
vi i den Danske Folkekirke ikke længere ser
som forbilleder for ens liv og virke? Det er,
fordiisoleret
vi har som
slået en
allehelgensdag
har hvermed
sin
ikke
ø der, som sammen
allesjælesdag.
uden sammenhæng spændende historie
er allesjælesdag?
Allesjælesdag falder
at fortælle.
medHvad
omgivelserne.
altid
den
2.
november.
Oprindeligt
var det kun
Tværtimod er der et
på
denne
dag,
at
de
døde
æres
og
mindes og
nært samspil mellem Katolsk pigeskole
ikke
på
allehelgensdag.
Allesjælesdag
markeres
kirken og byen.
Nærmest ved
kirikke
i
folkekirken,
men
fejres
i
den
Romerske
Derfor vil vi da kens kor ligger på
katolske
Men dehjørnet
seneste af
år Kirkeplader der dog
også
i detkirke.
nye kirkeblevet
tradition
at
blad
deindført
fleste en
gange
senfor
ogi folkekirken,
Vimmelskafoplæse
navnene
de mennesker,
der er døde
give
plads
for en på
side,
tet, med nummer
påi
åretsvi
løbser
- man
harforaltså begge
taget elementer
den
hvor
på og
gader, etfrastort
katolske
til sig.
tæller
lidtallesjælesfejring
om kirkens hus
i to etager. Det er
I år falderViallehelgensdag
søndagi kvarteden 6.
naboskab.
vil usædvanligt
begynde
tæt ved kir- ret, hvor næsten alle
november.

ken og efterhånden andre huse er lave
arbejde os lidt længe-Fortsættes
huse i en
etage.
Men3
nederst
på side
re ud, for der er når dette gule hus er
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.
1800-tallet var
Sådan
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Kirkens kontor:
ne-boere
kenTræffes bedst telefonisk tirs.-fre. kl. 11-12
sarramagna@gmail.com
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og
omtale
Henriette
Ry
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15,
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5695 3895, kasserer@sctnico.dk

Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk
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www.sctnico.dk

læserne
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på
Kirkegårdens kontor:
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695
3875.
dette
billede,
hører
redaktioKirkegårdsleder Lars-Jep
Elleby,
lj@ronnekirkegaard.dk.
nen gerne fra
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dem.
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I kirken synger vi høstsalmer og efter
Grundlovsmøde
med
årssalmer.
Vi synger den kendte salme: Nu
Efterår
falmer skoven trindt om land. Salmen minder
biskop
Norman Svendsen
Af sognepræst
Ulla Skou
os fortrøstningsfuldt om Guds søn, som
ledsager os gennem livets efterår med tro og
i
præstegårdshaven
Efteråret kommer lidt senere til Bornholm end håb og kærlighed.

hen i præsteandre steder i landet. Som sidste år vil vi går viLængere
henne på året synger vi en nyere
invitere
til gårdshaven, hvor der
Det synes som omgerne
sommerens
lune vinde
salme
af
Lars
hvorSørensen:
grundlovsmøde i præ- så er kaffebord ogBusk
rækker langt ind i september
– ja ogSøofte biskoppen
holder
stegårdshaven,
oktober med.
grundlovstalen.
borgstræde 11.
Nu står der skum fra bølgetop,
Der
er godriver
plads
har været
helVed sommerens farvelVi
venter
os en så
farvefest
og blæsten
ned iog op,
så vi håber, rigdige,frugter.
at stiftets
biskop,
af gyldent løv og modne
Vore
sanser haven,
hvad Gud en sommer skabte.
Erik Norman Svend- tig mange har lyst til at
forkæles med skønhed,
inden
vinteren kalder
sen,
København,
har være med.
os indendørs.
I tilfælde
lovet at komme og
Salmenaferdårligt
en bøn til Gud om at gøre os
rykkerforvialtind
holde grundlovstalen.
Efteråret kalder sammen
til en række nye vejr,
lydhøre
det igode Jesus gør og siger. Det
Og da grundlovsdag
begyndelser: Konfirmanderne
begynder at Præstegårdsladen.
er en bøn om Guds velsignelse ” … så alt i os er
Sinikka og Gotfred
i år er en søndag, vil vi
gå til konfirmationsforberedelse.
Et vigtigt kærlighed,
den
nat, da kulden kommer”.
Larsen
begynde eftermiddalivsafsnit folder sig ud,
eren
enkort
storgudsdag at
Efteråret slutter med den vemodigt smukke
gender
med
se frem til. Konfirmanderne
kommer
med og stemningsfulde Alle helgens dag, hvor vi
tjeneste i kirken
kloker mistet, ja, dem vi elskede
ken 14.00
ved biskopforskellige forudsætninger.
Nogle
kan lidt Billederne
mindes herunder
dem vi har
fra sidste års møde
pen.andre begynder som
mere end deres Fadervor,
så
som himlen
er blå. Inspireret af
medhøjt
Ole Espersen
.
Efter gudstjenesten
begyndere.
Under
konfirmationsforberedelsen samtaler med pårørende, har jeg skrevet en
mandagen,
første
gang
de unge klokmulighed for at spejle sig i lejlighedssalme til Alle helgen. Et af versene
denfår
5. september
der og
har troen som den faste lyder sådan:
kenmennesker,
19.00 til 21.30
forklippegrund.
eftermiddagsholDet giver stof til undren og
dets
vedkommende
omog det vi tror på.
samtale
om os selv
Nu siger jeg det som det er:
fredagen
første gang d.og ny studiekredse i Præste Jeg elsker dig, jeg har dig så kær.
Sogneaftenerne
9. gårdsladen
september fra
og ikloksognegårdene begynder. Det er Du er mit lys og min glæde.
kenvitaminer
14.15 til
16.45. det er samvær med rare Så meget godt må vare ved
til hovedet,
Men
holdene erVelkommen
elastimennesker.
til.
hos os, og i Guds evighed
ske, d.v.s. selvom man
og der, hvor engle træde.

gruppe om
ci Mysteriet

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

yst
usdu
age
eren,
om
olom

t

eksempelvis har meldt
sig til aftenholdet, men
ikke kan møde op en
Så alle
vijader
mandag
aften,
så har
kan mistet en eller flere af vore I vores kirke er der gudstjeneste:
kære;
lad
os
bruge
Kl. 10:30 i Sankt Nicolai Kirke
man møde op om fre-denne dag til en ekstra gang
at
sæt
en
blomst
på
graven
og
tænd
et
lys
!
Kl.14 på kapellet. Her vil navnene på de,
dagen og vice versa, da
der
er døde siden sidste allehelgensdag, blive
“holdene” følges ad
oplæst.
rent stofmæssigt.
Har du lyst til at deltage, så meld dig til
undertegnede:
Anne-Lise
Fuglheim
PERSONNYT
I RØNNE SOGN
sygehus- og sognepræst,
5691 3732
IntetTlf.
nyt!

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
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3700 Rønne
Tlf. 5695 0644

Skt. Nicolai - Nyt

Nr. 3. 2016
Side 3

Menighedsrådsvalg 2016

Af Gotfred
- Bruger du bøn,
Larsen
Mathias?
En Af
nymenighedsrådsformand
ten- Ikke sådan særlig tit,
Johnny Winther Holbech
dens de semen hvis der er noget,
neste
årtier
brænderMission
på, så gør
Den 8. november 2016 er der valg til Mission, Evangelisk der
Luthersk
og
er,
at
der
er
jeg
nok.
menighedsrådet. Valgperioden for det nu Luthersk Mission. Der skal i alt vælges 14
enkelte
- Har menighedsråd.
du hørt noget
værende menighedsråd
slutter med udgangen medlemmer til det kommende
konfirmander,
i hjemaf kirkeåret, og som
den fireårige valgperiode
Ved opstillingsmødetom
vil kristendom
der være mulighed
ikke
blevnyvalgte
døbt som
for det
menighedsråd begynder 1. for at opstille en fælles met?
kandidatliste til menig
børn,
men
som så skal
- Ja, jeg har fået mange
søndag
i advent.
hedsrådsvalget.
døbes
forud
for konfir-tirsdag den 13. september
bibelhistorier,
isærenig
af
Orienteringsmøde
Hvis der på opstillingsmødet
opnås
mationen.
mor. Men
også morfar
kl. 19.30 I år var der
hed om en sådan fælles
kandidatliste,
og
således
seks
konfir-vil menighedsrådet holde der ikke inden tidsfristen
har betydet
meget for
Den 13.
september
for indlevering
af
mander,
der blev døbt
mig. Jeger indkommet
har altid
orienteringsmøde
i Præstegårdsladen, hvor alle kandidatlister den 27. september
ved
speciel
og
kunne
troen
med en
interesse
for kirkens
arbejde er velkomne andre lister, vil der blive
talemærke,
om etatsåkaldt
meget
festlig
dåbsmeget
for ham.vil
til at møde op.
aftalevalg, og valget betød
den 8.
november
gudstjeneste
lørdag
Menighedsrådet
vil på mødet orientere om således blive aflyst.
- Var det svært for dig,
den
5.
marts.
dets opgaver og kompetencer, redegøre for
Menighedsrådet varetager mange for
Mathias, at sige ja til
En af desiden
unge sidste
dren- valg og de kommende skelligartede opgaver, og
arbejdet
har på menighedens
der noget du vegne
Mathias
som en trosbekendelsen? –
ge,
Mathias,Deharforskellige
vi sat - Var
opgaver.
udvalg under me for
bl.a. ansvaret for kirkens liv og vækst.
tænkte meget over Der erkontrakt,
man Eller var det godt at få
stævne
sammen
nighedsrådet
vil med
fortælle om deres arbejde, slags
mange spændende opgaver også i den
inden dagen?
sluttet. For sådan lov til?
sin
Damaris
og mor,
mødet
træder Lau,
således i stedet for det årlige har
kommende valperiode at tage fat på. Hvis du
man vel også godt - Det var fint at få lov
for
at høre, hvordan de - Ja, en del gjorde jeg. kan
menighedsmøde.
har lyst til at engagere dig i kirken, så skal du
til. Der er ligesom en
Der var sommerfugle i måskedåbspagten?
oplevede
denvilspecielle
Endelig
der på mødet blive redegjort opfatte
overveje at deltage ved at opstille til
men på en god Ja, det er et godt bil- stor tryghed i det, for
dåbsgudstjeneste,
og maven,
for reglerne for opstilling
af kandidatlister og - menighedsrådsvalget.
måde, så det gjorde lede.Hvis
Men du
hvorfor
blev så er det som om, man
hvilke
tanker
de gjorde
afvikling
af det
forestående valg.
har spørgsmål om menigheds
ikke noget. Det var Mathias
så ikke døbt tror lidt mere på Gud.
sig før og efter.
rådsarbejdet er du velkommen til at kon
- Har konfirmandunspæd?
- Opstillingsmøde
Hvordan oplevede I med til at gøre det til som
ta
kte mig eller en af de øvrige nuværende
en særlig dag.
Det var nok et opgør dervisningen hjulpet
dåben
af Mathias?
Samme
aften vil der i fortsættelse af orien - menighedsrådsmedlemmer.
- Og bagefter?
medAlle
automatikken
i dig på vej?
- terings
Det varmødet
en god
opleblive
holdt et opstillingsmøde.
med interesse for kirkens liv og vækst
- Bagefter er detbestår
godt dåben.
Det skulle være - Ja, det er spændende
velse.
varværende
så højti- menighedsråd
DetDet nu
opfordres til at møde op til orienterings- og
at høre de historier, og
at jeg er døbt. opstillingsmødet
og betyde noget.
deligt,
de
sam-forat vide,
af re
psiger
ræ
sen
tanter
fem lister: Social ægte
tirsdag den 13. september kl.
jeg glad for.Indre Det
var vigtigt, at det jeg har jo fået meget
stemmende,
og Det erCentrum,
demokraterne, Kirkeligt
19.30 i Præstegaardsladen.
Mathias tilføjer: Det - Hvorfor er det vig- skulle være Mathias´ mere at vide om livet
frie vilje og eget valg og om kristendom og
var godt, at vi var tigt for dig?
mange sammen om at - Jo, for så er det som at blive døbt. Faktisk hvad trosbekendelsen
skulle døbes i stedet om man bedre ved, talte Mathias tidligt betyder.
om det. Han var ikke
for at jeg skulle stå hvor man hører til.
Og Damaris tilføjer:
ret gammel, da han For os betyder handalene i kirken. Det - Hos Gud?
ville jeg nok have - Ja, nemlig, bekræfter spurgte hvorfor han linger meget, mere det,
været lidt flov ved. På Matihas, og Damaris ikke var døbt. Det end de store og fine
den her måde blev det forklarer, at de har talt viser vel, at han tidligt ord. Og det er vigtigt,
meget mere festligt og en del om det, og at har spekuleret en del at være ægte i sin
højtideligt for os alle. hun har forklaret det på det.
adfærd.

En konfirmand døbes
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Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

Vil du med
i leves på godt og ondt
Livet
skal
børnekoret?

Af menighedsrådsmedlem Lis Stormly
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
Gospelsangeren
stemningsfulde aftengudstjeneste søndagen før jul. Den består
Etta Cameron
fortællinger i Biblen og
Fra vugge til grav, kort eller langt, må vi finde hørte om alle de gode
af læsninger, Christmas Carols, fællessalmer og orgelmusik, og
Sct. Nicolai
Kirkereligioner.
senere, i de større iklasser,
om andre
en vej og det er ikke altid så let.
finder sted søndag den 17. december kl. 19.30.
Søndag
den
3.
december
Vi må hele tiden foretage en masse valg og Juleafslutninger i kirken. Gudstjenester,
kl.
16.00.
konfirmationsforberedelse og konfirmation.
dermed også fravalg.
JULEMATINÉER
og med tiden dåb af egne
Hvordan vi formår at balancere på den Begravelser. Bryllup
Entre.
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter
line afhænger af så mange ting. Vore vilkår, børn. Altså meget almindeligt, som sikkert
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den
opvækst, kærlighed, familie, opbakning, håb, oplevet af mange. Overskud går til bl.a.
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften i Sagahuset.
En dag blev jeg spurgt om jeg ville stille op
glæder, sorger, sygdom, mod, venner, kollegaer
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser
til menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke. Det
og meget mere.
sådan ud:
Vi kan træne, lære og anvende hjælpemidler, måtte jeg lige tænke over, for kunne jeg bidrage
som linedanseren i cirkus: en paraply, en med noget? Jeg synes ikke lige, at det var noget,
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
balancestang. Vi tror, at vi kan ”regne den jeg havde forstand på. (Min mor har imidlertid
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
i Sct. Nicolai Kirke
ud”, men det kan vi ikke og alt kan pludselig også været valgt til et menighedsråd, og det var
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den 13. december
ske. Her kan vi bruge troen, et fælles kristent derfor ikke helt fremmed for mig). Jeg valgte at
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
grundlag, til at vise vejen og den livsretning vi stille op, blev valgt og sad i menighedsrådet i
og Kevin Duggan, orgel
8 år. Herefter holdt
jegKurt
en pause
på fire
ønsker.
med
Ravn
, år, for
Fredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor
medlem
indeværende
Jeg er ikke opvokset i et troende, religiøst derefter igen at blive
sopran
SigneafAsmussen,
Lørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel
sidder
i musikudvalget
hjem. Men almindelig kristent opdraget. Som menighedsråd. Her
Carl
Ulrikjeg
Munk-Andersen
en selvfølge døbt, gik i søndagsskole. Kom og PR-udvalget. på klaver og orgel,
2007
Jeg har lært kirken
at kende
påpå
enobo
heltogny
i skole, hvor vi dagligt, igennem alle årene,
Birgitte
Lindum
Der bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
i rigtig
mange
ting.påLært
sang morgensang og bad Fader Vor. Lærte måde. Fået indsigt
Mikael
Frank
Møller
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
salmevers (hvilket jeg senere har haft megen mange nye mennesker
at kende og indgår i nye
trompet.
for en spændende sommerkoncertprogram, og forhåbentligt glæde af) og havde faget religion, hvor vi fællesskaber.
endnu en orgelfestival!
Entré.
Kevin Duggan

Julekoncert
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Ny kandidat til menighedsrådet?
Flere af de nuværende medlemmer stopper
og der skal nye til. Kirken er en vigtig del af
lokalsamfundet og som det fremgår af dette
kirkeblad, er der gang i mange forskellige
aktiviteter. til et nyt kirkeblad. Det
Velkommen
Hele glæde
sognetat vi
skal
gerne
være bredt
er med
nu kan
præsenrepræsenteret
i
menighedsrådet.
Så er du
tere en ny udgave af Sct. Nicolai
medlem
af
folkekirken
og
fyldt
18
år,
har lyst
kirkes kvartalsblad.
ogViinteresse
i
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arbejde,
skal
du
måske
håber det vil blive modtaget godt
og
overveje,
om
det
er
noget
for
dig
og
byde
brugt flittigt. Temaet for dette nummerind,
er

Velkommen
til nyt blad

”dåb”, og handler derfor på en måde også
om at være velkommen. Velkommen i kirken. Dåben er indgangen til kirken, til det
kristne fællesskab. Derfor stod i gammel
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”.

med det du
Dethar.
betyder at vi altid er velkomDu kanne
være
at bestemme
retningen
hosmed
Gudtilvores
himmelske
Far.
og hvilke aktiviteter
der
skal
være
i
vores
Det betyder at vi altid erkirke.
velDu fårkomne
lejlighedi til
at kende
indefra.
kirken.
Påkirken
de følgende
Til et givende
samarbejde
sider kan
du læsemed
om, nogle
hvad meget
nogle
engagerede
præster
og
personale.
af dem som selv er blevet døbt
Der er eller
periodevis
en del
se til,
meni man
har fået
et at
barn
døbt
Sct.
får også meget
tilbage.
Nicolai kirke, har tænkt i den forDer er opstillingsmøde den 13. september.
bindelse.
Tænk over det og vel mødt!

Børn vokser og med dem også antallet af
tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
i sommerferien tilbyder de kirkelige foreninger mange forskellige lejroplevelser.
Læs mere om det i bladet
Ikke alle steder i verden har børn og
unge det lige godt. Derfor er det også værd
at omtale Sct. Nicolai Kirkes nye missionsprojekt på side 7, der drejer sig om hjælp til
HIV-smittede børn i Tanzania.
Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen til at give.

Peter Hauge Madsen

kl. 8.30-9.30 samt tirsdag og tors- Sognemedhjælper Sara Mossin,
5695 0085, saram@mail.dk
udgives 4. gange årligt af menig- dag kl. 17-18.
Anne-Lise
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Peter Hauge Madsen.
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Menighedsrådets formand:
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Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds Allé Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
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16-18, tlf. 5695
3695,Pii
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Træffes bedst tirsdag-fredag kl.
Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé
KassererUlla
Andersen,
11-12
og ved
evt. aften.
22, tlf. 5695 3895, fax 5695 3875.
I skrivende stund
her5695
den8295.
1. august
2016
vi SENESTE:
Kirkegårdsleder
Lars-Jep Elleby,
endnu
ikke
om
Menighedsrådet
får
tilladelse
På
et
Kirkeog
Økonomiudvalgsmøde
den
Præster: Gotfred Larsen, Søborgog leder
lj@ronnekirkegaard.dk.
til at 11,
iværksætte
den5691
planlagteOrganist
kalkning
af af
15.ungdomsaugust er det
besluttet, at den indvendige
stræde
5695 3195, fax
kor: Kevin
Duggan, kalkning
5695 3495,udsættes
fax Hjemmeside:
ronnekirkegaard.dk
kirken
indvendigt,
idetbedst
der fortsat
mangler
til efter jul.
3195
- gla@km.dk
- Træffes
5695 4095. Organistassistent
Åbent
hverdage
9-12 og 13.30godkendelse kl.af12-13.
projektet fra Stiftet og Den
Vi vil forsøge af få gennemførtkl.restaureringen
tirsdag-fredag
Monica Vestervig.
15
undtagen
lørdag.
Peter
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Indvendig kalkning af Skt. Nicolai Kirke
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Kontor- og Datahuset på Bornholm
Snellemark 45
3700 Rønne • Tlf. 5695 1269
telefax: 5695 6950

Kommende arrangementer
Teenklub den samme dåb: du
Dåb betyder atRønne
neddyppe
Teenklub er for dig, der går itilhører
6.-10. kl.herefter den

Af Anders Carlsson
Dåben går mindst et par tusinde år tilbage. Jesus blev døbt af
Johannes Døberen i Jordanfloden. Dét ved vi.
Johannes døbte kun voksne. De kom ned til
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Det er begyndelsen.
Har du lyst til at være med, kan du henvende dig
Slutningen er allerede i
til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen,
begyndelsen,
er det blevet
karenbodil@sctnico.dk , tlf. 5695 0085
sagt. For døden er givet som et
livsvilkår, før livet folder sig
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tilintetgørelsens
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3. -6.
kl…..
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der noget om en anden slutning, der
yngste klub).
allerede
er i begyndelsen. Ligesom
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i
kærlighedens
lys var det første ved
sognegården Rønne Nord, Åvej 2. I SNYK hører
skabelsen,
sådan
er forskellige
kærlighevi fortællinger fra Bibelen
og laver
dens
lys
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det
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ved
aktiviteter. Vi har det sjovt og hyggeligt sammen.
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Karenbodil Madsen. Tlf.:5695
0085 Mail:
karenbodil@sctnico.dk
Både
Grundtvig
og Luther siger først
noget om, hvad dåben er - og først efter dét
behandler de barnedåben. Her ligger en forskel til den moderne dåbsopfattelse, der først
siger noget om, hvad det vil sige at være et
barn - og efter dét taler om barnedåben.
Der er en indre spænding i den danske,
folkekirkelige dåbspraksis, som dybest set
søger at fastholde spændingen, der har at
gøre med at: Gud skænker ikke kun livet, han
kræver det også af os. Der må derfor også
snakkes om skyld og ikke kun om "det lillebitte barn", som får det hele foræret. At blive
døbt er at stå både under Guds tilsagn og
under Guds fordring. I et liv af kærlighed og til kærlighed.

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

Vi går i dette efterår i gang med at læse K. E.
Løgstrups bog: Den etiske fordring.
Knud Ejler Løgstrup, 2.9.1905 - 20.11.1981. Han
var uddannet teolog, filosof og sognepræst.
K. E. Løgstrup udgav i 1956 bogen: ¨Den etiske
fordring. I denne bog forklarer Løgstrup det der
i biblen kaldes: ”Den gyldne regel”. Hvad mener
Jesus egentlig, når han siger: ”Alt, hvad I vil, at
mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre
mod dem” (Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 12.)
I værket/bogen ¨Den etiske Fordring¨ siger K. E.
Løgstrup følgende:
Den enkelte har aldrig med et andet menneske
at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin
hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller
som man vækker, en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den andens liv
lykkes eller ej
Dette citat sammenfatter kernen i Løgstrups
etiske tænkning, nemlig at man i det konstante
møde med andre mennesker får tildelt et ansvar
for deres liv og ve og vel.
Kunne du tænke dig, at være med og læse denne
bog?
Vi mødes følgende tre tirsdage:
Tirsdag den 6. september.
Tirsdag den 18. oktober.
Tirsdag den 15. november.

Studiekreds på Åvej 2

Sted: 	
Præstegaardsladen, Pistolstræde 12,
3700 Rønne.
Tidspunkt: kl. 19-21.
Tilmelding skal ske hos sognepræst Henriette Ry
Nielsen på telefonnr. 2912 7274 eller mail: hern@
km.dk

Babysalmesang

Et nyt hold begynder tirsdag den 6. sept. 2016. Vi
mødes hver tirsdag til og med den 15. nov. Næste
hold begynder primo jan. 2017. Har du lyst til at være
med sammen med dit barn, kan du tilmelde jer hos
kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen –
efterårsholdet hurtigst muligt og januarholdet gerne
inden den 15. dec. Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@
sctnico.dk .

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

Studiekredsen der holder til i sognegården Rønne
Nord, Åvej 2, begynder den 12. september kl.18.30
- kl. 21.00. Som altid indleder vi aftenen med
fællesspisning á 30 kr. pr. deltager og herefter vil der
være et kortere eller længere indlæg om aftenens
emne. I år vil vores emne være ”Jesu lignelser”. Vi
kender især lignelser fra de tre første evangelier i
Det Nye Testamenter, men lignelser findes også i Det
Gamle Testamente og såmænd i andre kulturer. Hos
Jesus er lignelsesfortællinger et bærende element i
hans forkyndelse. De er små livshistorier, der hver
især spejler en del af livet. De er umiddelbart til at
forstå, og dog ejer de en dybde, der gør, at de kan
læses igen og igen, og fortsat give betydning fra sig.
Vi mødes på følgende datoer:
12. sept. – 3. okt. – 14. nov. – 30. jan. – 27. febr. – 27.
marts.
Alle er velkomne, men tilmelding til spisning er
nødvendig til Peter Hauge Madsen

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2016
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 2173 8642 . Fax 5695 7943

Småbørnssang

•	Småbørnssang er for børn fra ca. 9. md. til 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 som regel småbørnssang den 2. tirsdag
i hver måned kl. 16.00. Her i efteråret er der
småbørnssang den 13. sept., 11. okt., 8. nov. og 13.
dec.
•	Småbørnssang varer ca. 30 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
•	Småbørnssang foregår normalt i Skt. Nicolai Kirke
i Rønne. De tilmeldte og de, der er på maillisten,
vil få besked.
• 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.

Hvis nogen kan nikke genkendende til en eller
flere af disse synder – eller i det mindste mene, at
dem har naboen begået, er det fordi dødssynderne
stadig rummer budskab til det moderne menneske.
Med udgangspunkt i Jan Lindhardts lille bog:
”De syv dødssynder”, mødes vi i efterårssæsonen
tre aftener i sognegården Rønne Syd (Søndergårds
Allé 1).
Torsdag 15 september 19.30 – 21.30
Torsdag 20 oktober 19.30 – 21.30
Torsdag 17 november 19.30 – 21.30
Som altid, vil der være kaffe og noget lækkert at
spise ….
(Det er ikke nødvendigt at købe bogen – den er
hjemlånt som klassesæt og udleveres første aften vi
mødes)
Venlig hilsen Ulla Skou

Pilgrimsvandring

Nedenstående udsagn er udgangspunktet for vore
pilgrimsvandringer.
• 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.
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
fra Bibelen, synger en salme eller beder en bøn.
Vandringen tager ca. 1½ - 2 timer. Efter vandringen
er der mulighed for at drikke en kop kaffe eller te.

De syv dødssynder!

Ordet ”Synd” er på vej ud af sproget. Som om det
ikke findes mere. Det forbindes mest med mørk og
katolsk middelalder.
Den protestantiske kirke skelner ikke mellem
tilgivelig synd og dødssynd, men betragter enhver
synd som et oprør mod Gud.
I dag bruges ordet mest i den betydning at det er
synd for nogen. De færreste vil vedkende sig, at de
aktivt har begået en synd.
De syv dødssynder er: Overmod, nærighed,
utugt, misundelse, frådseri, vrede og sløvhed.

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

Skt. Nicolai - Nyt
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I efteråret er der pilgrimsvandring:
Lørdag den 17. sept. på Hammeren – Vi mødes
kl. 13.00 ved parkeringspladsen på Sandlinien.
Tilmelding senest den 15. sept. kl. 12.00 til: Kirkeog kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf.
5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk. Ruten, vi
vandrer, er ikke egnet for gangbesværede.

Spaghettigudstjenester.

Afholdes den 21. september, 12. oktober og 9. nov
ember. Alle dage begynder vi kl. 17.00 med en
kort børnegudstjeneste i Skt. Nicolai kirke under
medvirken af kirkens børne – og ungdomskor.
Der vil være bibelfortælling, sange, salmer og bøn.
Herefter går vi til Præstegaardsladen, hvor der vil
være fælles spisning af spaghetti og kødsovs, gratis
for børn mens voksne betaler lidt. Vi slutter ca.
kl.18.30. Vel mødt.

Sogneaftner i efteråret 2016

Grundtvig beskriver det at mennesket kan tale,
som en konsekvens af Guds ånds tilstedeværelse i
mennesket. I skabelsesberetningen fortælles det, at
Gud blæste sin ånd ind i Adam og det vakte ham
til live som menneske. Gennem samtalen opstår
fællesskabet, og i fortællingen og sangen kan vi dele
vores liv med hinanden og opleve det, man med et
stort ord kan kalde for åndsfællesskab.
Sogneaftnerne i efteråret vil bestå af fortælling
og sang. To mænd med noget på hjerte, vil hver
for sig holde et ”Mands Mindeforedrag” og dele
fortællinger, tanker og erfaringer fra deres tid og
deres liv.
Torsdag den 29. september vil Birger Pedersen,
(uddannet lærer, tidligere leder af Peterskolen og
ved siden af dette arbejde, i mange år har været
engageret i LM) fortælle.
Torsdag den 27. oktober er det domprovst Jens
Gunner Arendt, (tidligere præst i Rønne og provst
for Bornholms Vestre provsti) der ligeledes vil dele
sine tanker, historier og erfaringer.
Torsdag den. 24. november er sidste sogneaften
i 2016 og her vil Poul Lykke Nielsen, (tidligere
organist ved Sankt Nicolai) spille, fortælle og synge
med os. Det bliver en glad aften med rig mulighed
for at få sunget sammen og ønske hinanden en god
julemåned.
Sogneaftnerne starter kl. 19.30, deltagelse koster
20 kr. for foredrag og kaffebord.

Alle interesserede er velkomne.
På godt gensyn, til sang, samtale og historier i
Præstegaardsladen.

Sorggruppe/samtalegruppe.

For:
•	
Dig, der er voksen og har mistet en af dine
nærmeste ved dødsfald.
•	Dig, der gerne vil fortælle om din sorg, glæde og
problemer.
•	Dig, der er indstillet på at lægge øre til andres
sorg, glæder og problemer.
Hvordan?:
•	Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
tro eller bopæl.
•	
Ledet af sognepræst Henriette Ry Nielsen og
frivillige Lis Stormly.
• Vi mødes hver anden onsdag fra kl. 15.30 - 17.30.
• Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, Rønne.
Henvendelse bedes foretaget til sognepræst
Henriette Ry Nielsen pr. telefon på tlf. nr. 2912 7274
eller pr. mail: hern@km.dk

Familieklub - KFUM og KFUK på
Bornholm

Familieklubben er - som navnet siger - for hele
familien, dog vil aktiviteterne primært være møntet
på førskolebørnene. Yngre og ældre søskende
er selvfølgelig også en del af aktiviteterne, men
hovedessensen bliver for de 3-6 årige, hvor de større
søskende mere vil få en hjælperrolle. Der vil være
et overordnet tema hver gang, f.eks. Noas Ark, hvor
alle aktiviteter vil omhandle Noas ark, - dvs. både
sange, lege, bibelfortælling og hobbyaktivitet.
Sted: Foreningsbygningen, Østergade 59, 3700
Rønne.
Hvornår: Den 2. fredag i hver måned fra kl. 16.00
med start den 16/9 2016. Vi slutter af med fælles
aftensmad og oprydning ca. kl. 18.00.
Pris: 25 kr. pr. voksen.
Se hjemmeside: www.bornholm-kfum-kfuk.dk
for flere oplysninger.
Kontakt: Dorte Andreas Kristoffersen, tlf. 2010
6946, mail: fyrrely@dlgmail.dk
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Kantoriets nye sæson
starter den 11. september
Af organist Ilona Lobmayer
Efter to måneders sommerferie, kan man
igen nyde Skt. Nicolai Kantoris sang hver
søndag til højmesse. Det er 4-6 af 8 faste
sangere der stiller op på pulpituret for at gøre
søndagen mere højtidelig. Til fredagsprøver
forbereder koret sig grundigt til at synge 4
stemmige korsvar, salmer og ikke mindst
introitus og motet. Repertoiret er bredt, helt fra
middelalderen frem til musik fra vor tid.
Desuden deltager Kantoriet hvert år til
Landemodegudstjeneste, til afslutningskoncert
af Korfestival Bornholm, Skolernes Salme
sangsprojekt og den økumeniske gudstjeneste
ved Folkemødet i Allinge Kirke.

Den lille faste kerne bliver så udvidet
med mange engagerede frivillige sangere,
når vi laver et større korprojekt. I den sidste
sæson sang det udvidede Kantori til Gotfred
Larsens afskedsgudstjeneste, til Julekoncert
med Musikskolens Orkester (Pál Esterházy:
Harmonia Caelestis), til Langfredagens koncert
med bornholmske musikere og gæstesolister
(Pergolesi: Stabat Mater) og Påskedagens høj
messe.
Som Skt. Nicolai Kirkes organist, er det en
stor glæde at arbejde sammen med både det
faste og det udvidede kor. Jeg glæder mig til at
komme i gang igen!

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
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De unges kor

Af organistassistent Jørgen Messerschmidt

Så er sommerferien slut og spirekoret og
ungdomskoret er i gang med en ny sæson.
Spirekoret starter op mandag den 15 august.
Ungdomskoret dagen efter den 16. august.
Med den bebudede skolelukning af Østre
Skole, og dermed udvidede transport for nogle
af skoleeleverne, kan det gå ud over tilmeldingen
til spirekoret. Jeg håber det bedste, så spirekoret
kan fortsætte den positive udvikling, det er inde
i. Spirekoret, med medlemmer fra 0-4. klasse,
deltager i de månedlige spaghettigudstjenester
med sange og bevægelser. Endvidere ved
familiegudstjenester.
Ungdomskoret har det forløbne år bl.a.
arbejdet med at synge til familiegudstjenester,
luciaoptog, salmesangsprojekt, konfirmationsgudtjenester m.m. Koret består af erfarne
sangpiger grundigt uddannet af Poul Lykke
Nielsen. Men nye er også kommet det sidste år.
Vi synger alt fra salmer, rytmiske og klassiske
korsatser til gospel.

KORENES ØVETIDER
Spirekoret: Hver mandag
i Præstegaardsladen fra 15.30-16.15
Børne- & Ungdomskoret:
Hver tirsdag fra 16.00-17.30
i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12
Kantoriet: Hver fredag kl. 16.00-17.30
eller efter aftale i Kirkens tårn.
Ungdomskoret har, blandt andre, en stor
opgave i at deltage i et større korstævne, som
FUK på Bornholm arrangerer på lejrstedet
Bækkely 16. - 18. september. Ungdomskoret
del
tager sammen med ungdomskoret fra
Svaneke/Ibsker, endvidere er ungdomskor fra
Smørum og Vallensbæk med. Alt under ledelse
af kordirigent Merethe Lammert.

Sorg og glæde
– et møde med den
danske salme
”Sorg og glæde” er overskriften for et salme
sangsprojekt arrangeret af Bornholms provsti
for 4. og 5. klasserne på Bornholm. Det er i år
tiende gang, at projektet arrangeres.
Projektet rundes af med en afsluttende
fællessang i Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår
onsdag den 16. nov. kl. 10.00. Forældre, bedste
forældre og andre interesserede er velkommen
til at komme og overvære afslutningen og
synge med på salmerne. Afslutningen varer

ca. 50 minutter. Velkommen til en forhåbentlig
festlig formiddag!
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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: 3023 5793

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. O. Kjøller
Tlf. 56 96 33 31
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GENBRUG

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

OKTOBER

NOVEMBER

28. august (14. s.e. trinitatis)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen
12.00: Alle præster
	Indskrivning af
konfirmander

2. oktober
(19. søndag efter trinitatis)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: 	Ulla Skou
		 (Kirkekaffe)

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

SEPTEMBER
4. september
(15. søndag efter trinitatis)
09.00: Ingen gudstjeneste
10.30: 	Høstgudstjeneste v.
Ulla Skou, Henriette
Ry Nielsen, Peter
Hauge Madsen og
Johannes Gregers Jensen
(Kirkefrokost og auktion)

9. oktober
(20. søndag efter trinitatis)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
Onsdag den 12. oktober
17.00: Spaghettigudstjeneste
16. oktober
(21. søndag efter trinitatis)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen

11. september
(16. søndag efter trinitatis)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou

23. oktober
(22. søndag efter trinitatis)
09.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen

18. september
(17. søndag efter trinitatis)
09.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

30. oktober
(23. søndag efter trinitatis)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen

Onsdag den 21. september
17.00: Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 9. november
17.00: Spaghettigudstjeneste
13. november
(25. søndag efter trinitatis)
10.30: Johannes Gregers Jensen
19.00: Ulla Skou
19. november
11.00: 	Gudstjeneste for småbørn
v. Ulla Skou
20. november
(Sidste søndag i kirkeåret)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
27. november
(1. søndag i advent)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen

25. september
(18. søndag efter trinitatis)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: fredag den 21. oktober

Fotos: Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Keld Olsen, Ulla Skou, Karenbodil Madsen
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:

Ons

24. aug 19.00

Sognegården Rønne Nord Teenklub, derefter hver onsdag

Tor

25. aug 13.00

Præstegaardsladen

Man

29. aug 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Ons		

Tid

15.30

Sted

Kirkens Dagligstue, starter efter sommerferien

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden onsdag efter aftale

Tir

6. sep		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

6. sep

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Man

12. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Jesu lignelser

Tir

13. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

13. sep

19.30

Præstegaardsladen

Orienterings- og opstillingsmøde

Tor

15. sep

19.30

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: De syv dødssynder

Lør

17. sep

13.00

Hammeren

Pilgrimsvandring

Ons

21. sep

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

29. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Birger Pedersen

Man

3. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Jesu lignelser

Tir

11. okt

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

12. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tir

18. okt

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Tor

20. okt

19.30

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: De syv dødssynder

Tor

27. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Domprovst Jens Gunner Arendt

Tir

8. nov

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

8. nov		

Præstegaardsladen

Menighedsrådsvalg

Ons

9. nov

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Man

14. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Jesu lignelser

Tir

15. nov 19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K. E. Løgstrup

Ons

16. nov 10.00

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert: Salmesangsprojekt

Tor

17. nov 19.30

Sognegården Rønne Syd

Studiekreds: De syv dødssynder

Tor

24. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften: Poul Lykke Nielsen

17.00

HVERDAGSGUDSTJENESTER:
Lunden:
Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 6. september, 4. oktober, 1. november
Hospitalet: Se opslag på hospitalet.
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Eftertanker
Fyld Laden!

Af sognepræst Peter Hauge Madsen
I denne tid bliver mange
landmænds lader fyldt godt
op med korn, halm, hø og
andet godt fra markerne.
Der skal foder til både folk og fæ gennem
den lange vinter. Når vi i Skt. Nicolai kirke
taler om Laden, så tænker vi dog ikke på en
landmands lade. Laden er her en forkortelse
af “Præstegaardsladen” i Pistolstræde. Det
er Skt. Nicolai kirkes meget brugte lokale
for undervisning, foredrag, musik og sang,
gudstjenester og meget andet.
I gamle dage blev Laden rigtig nok brugt
til foder og opstaldning af heste. Siden lå
den hen som pulterkammer, men i 1975 fik
det daværende menighedsråd så småt sat
handling bag tidligere gjorte tanker om, at
indrette rummene til mødelokaler. Tanken var
i første omgang et ungdomslokale, og byrådet
havde såmænd også forespurgt om mulighed
for et offentligt toilet i denne forbindelse. Det
sidste blev ikke realiseret, men lokalet eller
lokalerne gjorde. Det er vi taknemlig for i dag.
Ja, så meget er det største lokale blevet brugt, at
gulvet nu var så tyndslidt, at det trængte til en
udskiftning. Det er nu sket, og vi er klar til at
tage hul på en ny sæson med mange aktiviteter
og dermed igen en fyldt lade.
Lad mig nævne nogle af de mange forskellige
ting, der foregår i Præstegaardsladen. Der
er undervisning af konfirmander flere gange
om ugen. Studiekredse for en lille sluttet
skare og sogneaftener for den store skare.
Sorggruppen mødes og taler om tab, og
håb for fremtiden. Der er undervisning af
kirkens børne- og ungdomskor. Kirkemusik
skolen øver her og uddanner kommende
kirke
sangere og musikere. Lokalerne bliver

Forsidebilledet
Efterårsstemning
Foto: Ulla Skou

brugt til gudstjeneste og andagter for en stor
gruppe kristne fra Eritrea. Menighedsrådet
afholder deres månedlige møde her, og
lokalerne lægger i øvrigt ramme til mange
små ad hoc udvalgsmøder året igennem.
Lokalerne bliver brugt til spisning efter
Spaghettigudstjenesterne, og fyldes ugentlig
af strikkende damer, der har hjerte for børn
med ringe opvækstbetingelser. Hver torsdag
eftermiddag omdannes Præstegaardsladen
til Kirkens Dagligstue. 30-40 fortrinsvis ældre
mennesker indtager lokaler til foredrag,
aktiviteter, sang, hygge og ikke mindst kaffe.
Jo, der er liv i Laden, og der er liv fra Laden. Vel
mødt i Præstegaardsladen til at få fyldt dine
menneskelige og åndelige depoter op.

