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Kommende arrangementer
2. nov.: 	
Spil Dansk Uge. Jørgen Messerschmidt
kommer og synger sammen med os og
spiller for os.
9. nov.: 	Kirsten Lyberg fortæller om en af sine rejser.
16. nov.: 	Gunver Bech fortæller om vågekonernes
arbejde.
23. nov.: 	Vi får besøg af Johannes Gregers Jensen.
30. nov.: 	Kl.13. Duft af gran og risengrød.
7. dec.: 	”Madkulturen før i tiden” ved Karen Prætorius.
14. dec.: 	Kl.13. Julefrokost
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Kirkens Dagligstue

Konfirmand 2017/18

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 15.00 kr.
pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der være spisning kl.13.00 á 60 kr. pr. pers. inkl. kaffe i løbet af
eftermiddagen. Tilmelding til Erna Hansen tlf. 5695
2185 eller i Kirkens Dagligstue. Det er muligt at tage
kirkebilen til Kirkens Dagligstue. Det koster 20 kr.
som betales i Kirkens Dagligstue. Ang. bestilling af
kirkebil se venligst andetsteds i kirkebladet.

Opstartsgudstjeneste søndag den 27. august kl.12.15
i Skt. Nicolai kirke. Vedr. tilmelding og praktiske informationer se kirkens hjemmeside.

24. aug.: Velkommen igen i Kirkens Dagligstue…
31. aug.: Vi får besøg af Henriette Ry Nielsen.
7. sept.: ”Mit liv som redder” ved Knud Pihl
14. sept.: 	Eftermiddag om sundhed ved Nina Poulsen
21. sept.: 	Sensommertur – nærmere oplysninger om
turen senere.
28. sept.: 	
Spisning kl.13. Herefter får vi besøg af
Ulla Skou.
5. okt.: Karenbodil underholder.
12. okt.: 	Oversergent Preben Kruse Rasmussen fortæller om ”Feriedrengene”.
19. okt.: 	Sangeftermiddag ved Erna Hansen og Ilona Lobmayer.
26. okt.: 	Spisning kl.13. Herefter får vi besøg af Peter Hauge Madsen.
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Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl…..
….. er SNYK (Skt. Nicolai Kirkes yngste klub) måske
lige noget for dig!
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 aktiviteter. Vi
har det sjovt og hyggeligt sammen. Efter sommerferien begynder vi første gang mandag den 21. aug.
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

Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn

Koster 20 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen ved gudstjenester og betales til mødeholderne på torsdage.
Bestilles hos Dan Taxi tlf. 5695 2301 senest 1 time før gudstjenesten/torsdagsarrangementet,
eller på kirkens kontor, tlf. 5695 3695.

Studiekreds
Vil du med i

Den etiske fordring af K. E. Løgstrup.

børnekoret?
Vi forsætter med at læse K. E. Lønstrups bog:

Strikkedamerne
Hver mandag mellem 13.00 - 16.00 mødes vi i
Præstegaardsladen, hvor vi syr og strikker lapper.
Samtidig vil jeg gerne sige tak for alle de ting, vi får
ind: såsom garn, tæpper, lapper, trøjer, sokker og
mange andre ting. Vi er 18 damer, som hygger os
hver mandag, hvis der er et par damer, der kunne
tænke sig at være med, er I velkommen.
Venlig hilsen og god sommer.
Leder Hanne Bager
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problemer.
•	Dig, der er indstillet på at lægge øre til andres
sorg, glæder og problemer.
Odd Fellow Logens
Hvordan?:
•	Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
tro eller bopæl.

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE
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danser eller spiller til. Vi hører en fortælling fra
bibelen. Vi lytter til musik.
•	Der er som regel småbørnssang den 2. tirsdag i
hver måned kl.16.10. Her i efteråret er der småbørnssang den 12. sept., 10. okt., 14. nov. og 12.
dec.
•	Småbørnssang varer ca. 25 min. Derefter serveres lidt frugt og vand.
•	Småbørnssang
normalt i Skt.
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Kordegn: Martin Sørensen, privat
5695 3795

Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

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

Her prædiker Biskop Peter Skov-Jakobsen. Alle er
velkomne til denne gudstjeneste, som er en festlig anledning til at vi hilser på hinanden på tværs
af sognene. For Biskoppen er det en god anledning
til at komme til Bornholm og møde os, der er kirke
her. Jeg vil opfordre alle til at komme og være med.
Efter gudstjenesten er der et møde mellem biskop,
præster, menighedsråd og ansatte. Her aflægges der
beretning af biskoppen om året der er gået.

Lysgudstjeneste.

begynder hver aften kl. 18.30 med at spise brændende kærlighed. Ønsker man at spise med, gives besked til Ulla Skou 3054 8230. Ønsker du ikke at spise
med, men blot deltage i læsekredsen, er det ikke
nødvendigt at tilmelde sig. Vi begynder kl. 19.00.

Nu har du taget fra os …
Så frimodigt begynder en nyere salme om sorgen
ved at miste.
Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet
Sådan skriver salmedigteren Holger Lissner. (salmebogen 552)
Der er allehelgensgudstjeneste i kapellet søndag
den 5. november kl. 14.00 v. Peter Hauge Madsen og
Ulla Skou.
Under gudstjenesten, vil navnene på de mennesker vi har mistet siden allehelgen sidste år, blive
læst op.
Det er vemodigt, men også smukt og minderigt
at gå til allehelgensgudstjeneste og høre de kæres
navne blive nævnt.
Da bliver vi mindet om Gud, som griber os i mørket og vender os mod lyset.

Landemode på Bornholm
Mandag den 6. november er der minilandemode
på Bornholm. Minilandemodet indledes med en
gudstjeneste i Sankt Nicolai kirke i Rønne kl. 19.

Søndag den 19. november kl. 16.00 vil der i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse blive afholdt en
lysfest/lysgudstjeneste. Der vil være mulighed for,
at tænde et lys for en, der står en nær, der lider under sygdom eller som er afgået ved døden. Man kan
også tænde lys for sig selv.
Alle er meget velkomne!

Lutter salmer
– et møde med den danske salme
”Lutter salmer” er overskriften for et salmesangsprojekt arrangeret af Bornholms provsti for 4. og 5.
klasserne på Bornholm.
I år markeres 500 året for Martin Luthers opslag
af 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by
Wittenberg, der medførte det, vi i dag kalder for
Reformationen. En af Reformationens mange konsekvenser var, at man begyndte at synge salmer på
modersmålet. Martin Luther både oversatte og skrev
en række salmer på tysk. Flere af disse salmer blev
kendt i Danmark og siden hen oversat til dansk.
Dermed var tanken om at få en dansk salmebog også
født.
Det er i år ellevte gang, at projektet arrangeres.
Projektet rundes af med en afsluttende fællessang
i Skt. Nicolai Kirke. Dette foregår onsdag den 22.
november om formiddagen. Nærmere tidspunkt
oplyses senere på kirkens hjemmeside og i kirken.
Man er også velkommen til at henvende sig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen: tlf.
5695 0085 eller mail: karenbodil@sctnico.dk for at
få oplyst tidspunktet efter uge 42. Forældre, bedsteforældre 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 med
lutter salmer!

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook

Et sidste
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Sct. Nicolai Kirke

Lørdag den 16. september kl. 16.00

Koncert med Pedersborg Kirkes
Ungdomskor, Sorø
Under ledelse af Solveig Bjergkvist
Gratis entré
Pedersborg Kirkes Ungdomskor består af knapt 30 piger i alderen 14 til 20
år. Koret synger et blandet repertoire af overvejende danske sange og velklingende og iørefaldende udenlandsk musik af bl.a. Weyse, Sebastian og engelske Bob Chilcott.

Skt. Nicolai - Nyt
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Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 56953943 . wwwflemmingsvendsenvvs.dk

Pavlovskis
Balalajka
Orkester
& Nylarskoret
Skt. Nikolaj Kirke, Rønne

17. september 2017 kl. 15.00
Dirigenter: Steffen Hylding
og Andy Sundstrøm
Solister: Nina og
Jurij Pavlovski
Billetter: Voksne 100 kr. og
Børn og Batch 50 kr.

info: balalajka.dk
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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Koncert i Sankt Nicolai Kirke, Rønne
Lørdag den 11. november kl. 16.00

Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
en ambassadør for reformationen
Ein`feste Burg ist unser Gott – orgelkoral BWV 720
Koral fra kantaten Ein`feste Burg ist unser Gott BWV 80
Suite Nr. 5 c-mol BWV 1011 – Prélude
(Adagio – Allegro moderato)
Triosonate Nr. 2 G – dur BWV 1039
(Adagio - Allegro ma non tanto – Adagio e piano (Andante) – Allegro moderato)
Christ lag in Todesbanden – kantate BWV 4
Sankt Nicolai Kantori
Ursula Bambuch
Tobias Aabye Dam
Simon Oberst

- sopran
– tenor
– bas

Ensemble Helt Barokt:
Christina Gornitzka
Hans Askou
Robert Wilbrandt
Leif Kofod Hansen

– blokfløjter
– violin, bratsch
– cello
– cembalo

Mikael Hammarlund
Lars Peter Schultz
Lea Langskov
Titiaan van Gilse
Ilona Lobmayer

– obo
– violin, bratsch
– cello
– continuo
– orgel, direktion

Gratis entré

Skt. Nicolai - Nyt
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Store Torvegade 1 • 3700 Rønne • Tlf.nr.: 56 95 26 33

Korets glæder
- og kvaler
i begyndelsen
At synge i kor kan blive til stor glæde for dem,
der deltager. Det kan blive netop det frirum,
hvor man deler noget af det man holder allermest af med sine bedste venner.
Når man starter i kor kan det imidlertid føles meget trykkende. Bare det at skulle lade sin
stemme høre af andre, kan være en stor udfordring. Tænk hvis man synger forkert! Det vil
være pinligt.
Snart vil man imidlertid lægge mærke til, at

de gamle elever bare synger, også undertiden
forkert, og hvad så! Langsomt går det op for
en, at i kor løfter vi i samlet flok. Ingen har særstatus. Korets kvalitet hviler på at enhver gør
sit bedste. Pludselig går det op for en. Jeg behøver jo ikke at skulle skille mig ud, være noget
specielt, det er jo nok, at jeg gør mit bedste.
Hvilken lettelse! Se… Så er man blevet en
rigtig korsanger.

Skt. Nicolai - Nyt
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Nyt om Skt. Nicolai Kirkes Spire- og Børne/
Ungdomskor
Så er det blevet efterår igen. Sommerferien er
slut og Spirekoret og Ungdomskoret skal i
gang.
Sæsonstart foregår i uge 33.
Ungdomskoret får i år nye medlemmer, idet
de ældste spirekorssangere rykker op. Hermed
hjerteligt velkommen til dem.
Sæsonens første fællesarrangement vil være
til Høstgudstjenesten den 10. september. Spirekoret medvirker desuden ved den månedlige
spaghettigudstjeneste. Ungdomskoret synger
ved forskellige arrangementer i løbet af året
bl.a. sommer- og julekoncerter.
Der er åbent for tilmelding til både Spirekor
og Børne/Ungdomskor.
Spirekor er for børn fra 0. til 4. klasse. Børne/Ungdomskor er for unge fra 5. klasse og
opefter.
Kontakt: Jørgen Messerschmidt tlf. 2944
4478, eller mail: sarramagna@gmail.com

Aktiviteter for henholdsvis Spirekor og Ungdomskor kan følges på facebooksiden: Sankt
Nicolai Kirkes Børne- og Ungdomskor. Her
bliver løbende informeret om korets aktiviteter.

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.

Odd Fellow Logens
Julekoncert 2017.
Ann-Mette Elten
i Skt. Nicolai Kirke - Søndag den 3. december 2017 kl. 16.00
Den traditionelle og stemningsfulde julekoncert kan i år præsentere Ann-Mette Elten.
Overskuddet går primært til Skt. Nicolai Tjenestens juleaften for enlige, samt i øvrigt i
fuldt omfang til øvrige humanitære formål på Bornholm..
Billetter kan købes ved indgangen - kr. 175,- eller
på www.ticketmaster.dk - kr. 195,Kulturbutikken St. Torv 6, Rønne - kr. 195,-

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2017
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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

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

LUTHERSK MISSION
Dr. Kabellsvej 12 A
Kontaktperson:
Niels Chresten Andersen
Tlf.: 5695 8205

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. A. Kjøller
Tlf. 56 95 96 80

SEPTEMBER
05: 19.30 Fødselsdagsmøde.
Besøg fra Cafebussen
09: 14.30 	Senioreftermiddag.
Palle Kure
12: 19.30 Ellen Kappelgaard
19: 19.30 Fællesmøde hos LM
26: 19.30 	Bibelkreds i hjemmene

SEPTEMBER
Tirsdag 5. kl. 17.00
Fællesmøde, med sognepræst
Jens Jørgen Rasmussen

SEPTEMBER 2017
Søndag den 3. kl. 16.00
Lars Brixen
Kaffe fra kl. 15.30
Tirsdag den 19. kl. 19.30
Fællesmøde hos LM. Dr. Kabells
Vej 12A
Søndag den 24. kl. 16.00
Efterårsfest

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

Søndag 10. kl. 14.00
Høstfest, med Hans Ole Bech
Søndag 17. kl. 19.00

Af Jørgen Bloch
Møde, med Olai Poulsen

KFUM og KFUK
På Bornholmde samles her.
Østergade 59,
3700 Rønnegange
Nogle
Tlf: 2010 6946

sammen

og

Formand
andre gange
Dorte Andreas Kristoffersen,
hver for sig.
e-mail: formand@bornholmNogle gange i
kfum-kfuk.dk
www.bornholm-kfum-kfuk.dk
lytten til un-

dervisningen
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Sørensen
formår
at engagere denne al- evigheden.
Tirsdag kl. 19,30
og fædre med deres mindste. dersgruppe, i Bibelstudiegrupper
gode sociale
Tirsdag 14 kl. 19.30
Hver anden torsdag kl. 10.00Det kræver ikke medlemsNår klokken nærmer sig
10,
Fælles
med aktiviteter,
Indre Mission ogog i ilevende
ulige uger. bibel- skab at deltage i arrangemenMission,
Første
gang efter sommerferien
genlyder huset af gladEvangelisk
sang Luthersk
undervisning,
så teenagerne
ter, og alle er velkommen.
hos ELM
14. september

og børn og voksne der hop- ikke er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiper og danser til flere af
san-19. kl.
Søndag
14.00 er, og hvorfor
Gåture
Jesus
det er viteter ligger fremme i kirken
Møde
Hver onsdag kl. 10.00 fra
gene. Kort efter er der ganske
vigtigt, at vi lever
vores
liv eller
fås hos indremissionær
missionshuset i Tværstræde
3
stille, for nu lytter børnene
til25. kl.
Lørdag
14.30
sammen
med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Seniortræf,
bibelfortælling. Lidt senere
er adventsfest
Tirsdag aften er de voksnes eller på www.bornholm.im
der legetøj, glade børn og aften. Både ungdomsarbejdet og finde Rønne under lokalt
snakkende forældre overalt. og det egentlige voksenarbej- arbejde.

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
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Gudstjenester
AUGUST
27. august
(11. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
12.15: 	Peter Hauge Madsen,
Ulla Skou,
Henriette Ry Nielsen
og Johannes Gregers
Jensen
	Konfirmand
opstartsgudstjeneste
SEPTEMBER
3. september
(12. søndag efter trinitatis)
9.00: 	Johannes Gregers
Jensen
10.30: Ulla Skou (Kirkekaffe)
10. september
(13. søndag efter trinitatis)
10.30: 	Peter Hauge Madsen,
Ulla Skou,
Henriette Ry Nielsen
og Johannes Gregers
Jensen
Høstgudstjeneste
17. september
(14. søndag efter trinitatis)
9.00: 	Johannes Gregers
Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen

24. september
(15. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: 	Johannes Gregers
Jensen

NOVEMBER

OKTOBER

5. november (Alle Helgens dag)
10.30: 	Johannes Gregers
Jensen (Kirkekaffe)
14.00: Ulla Skou og
		 Peter Hauge Madsen

1. oktober
(16. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou (Kirkekaffe)

12. november
(22. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen.

8. oktober
(17. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: 	Henriette Ry Nielsen
	(Kirkefrokost og Menighedsmøde)

19. november
(23. søndag efter trinitatis)
9.00: 	Johannes Gregers
Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen
16.00: Henriette Ry Nielsen
Lysgudstjeneste

15. oktober
(18. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
22. oktober
(19. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen

26. november
(Sidste søndag i kirkeåret)
9.00 Peter Hauge Madsen
10.30 Ulla Skou

29. oktober
(20. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

23. september
9.30: 	Prædikant
Jesper Hornstrup
		I forbindelse med
KFUMs soldater
missions årsmøde
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: fredag den 20. oktober

Fotos: Peter Hauge Madsen, Holger Pii, Keld Olsen, Ulla Skou, Karenbodil Madsen
Indlæg sendes til: kirkebladet@sctnico.dk. Produktion: niveau2.

Arrangementer

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

Dag

Dato

Sted

Emne:

Tor

24. aug 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Man

28. aug 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tid

Tor		

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Tir

5. sep

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Tir

5. sep		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Søn

10. sep

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Høstgudstjeneste m/ efterfølgende kirkefrokost

Tir

12. sep

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

14. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/provst Johannes Gregers Jensen

Lør

16. sep

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert m/Pedersborg Kirkes Ungdomskor

Søn

17. sep

15.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert m/Pavlovskis Balalajka Orkester

Man

18. sep

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Ons

20. sep

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

21. sep

18.30

Sognegården Rønne Syd

Læsekreds: Peter Bastian

Søn

8. okt

12.00

Præstegaardsladen

Kirkefrokost og Menighedsmøde

Man

9. okt

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Tir

10. okt

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

12. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/lægerne E. Kappelgaard og K. Peters

Tir

17. okt

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Tor

19. okt

18.30

Sognegården Rønne Syd

Læsekreds: Søren Ulrik Thomsen

Ons

25. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Man

6. nov

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Lør

11. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert: Johan Sebastian Bach

Man

13. nov 18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Tir

14. nov 16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

14. nov 19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Ons

15. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Søn

19. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lysgudstjeneste

Ons

22. nov		

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert på salmesangsprojektet

Tor

23. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/Hærprovst Thomas H. Beck

Tor

30. nov 18.30

Sognegården Rønne Syd

Læsekreds: Stine Munch

Hverdagsgudstjenester udenfor Kirken:
Lunden: Kl. 10.30 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 5. september, 3. oktober og 7. november
Hospitalet: Se opslag på hospitalet

Skt. Nicolai - Nyt

Nr. 3. 2017
Side 15

Eftertanker
Menighedsmøde søndag den 8. oktober
Af menighedsrådsformand Johnny Winther Holbech

Som sædvanligt holder vi menighedsmøde i Rønne sogn om
efteråret, og denne gang bliver
det efter højmessen søndag den
8. oktober kl. 12.00, og det foregår
også som sædvanligt i Præstegaardsladen.

Formelt er opgaven for menighedsrådet ved det årlige
menighedsmøde, at aflægge beretning om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år,
der skal orienteres om den virksomhed der planlægges i den kommende tid, og herunder skal der redegøres for det seneste årsregnskab
og for budgettet for dette år.
Mange vil måske synes at det i
udgangspunktet lyder lidt halvkedeligt. Men det behøver det jo
ikke helt at være. For på menighedsmødet er der netop mulighed
for at menigheden kan få lejlighed til
at give både ris og ros til menighedsrådet,
som netop repræsenterer menigheden i den
daglige virksomhed omkring vores sognekirke
Skt. Nicolai. Det er meget vigtigt, at der regelmæssigt er mulighed for en sådan dialog, samtidig med at der naturligvis også foregår en løbende dialog hele året mellem menighedsrådet
og mange af medlemmerne af menigheden.
Det er vigtigt for menighedsrådet som en del
af denne dialog, at gode bidrag fra menigheden til fremme af kirkens liv og vækst når frem
til, og inddrages i menighedsrådet arbejde.
Vi vil i menighedsrådet i løbet af efteråret
netop igangsætte et arbejde om visioner med
henblik på at nå frem til en fælles retning i menighedsrådsarbejdet med fokus på kirkens liv

Forsidebilledet

og vækst. Vi vil der forsøge at arbejde hen imod
at opstille en række konkrete målsætninger, og
det vil være spændende om vi i en dialog på
menighedsmødet også får inspiration hertil fra
menigheden.
På menighedsmødet vil der også blive orienteret nærmere om planlægningen af højtideligholdelsen i forbindelse med det forestående
100 års jubilæum i maj 2018 for genindvielse af
Skt. Nicolai Kirke med bl.a. festgudstjeneste og
jubilæumskoncert m.m. Med veloverstået indvendig kalkning og istandsættelse af kalkmaleri er kirkebygningen klargjort til jubilæet.
Til menighedsmødet indbydes
alle medlemmer af folkekirken i
Rønne sogn. Der er faktisk tale
om en temmelig stor målgruppe,
der hermed indbydes til menighedsmøde. Således udgør menigheden i Rønne sogn den største forening på Bornholm, og pr. 1. januar 2017
var antallet af folkekirkemedlemmer i Rønne
sogn 9.201, og medlemsprocenten 79,9.
Når vi mødes til menighedsmøde søndag
den 8. oktober vil menighedsrådet være vært
ved en let kirkefrokost, som menighedsrådets
arrangementsudvalg står for. Hele menigheden er velkommen, men man kan måske håbe
på, at hele menigheden trods alt ikke møder
frem til dette arrangement, idet der så ville blive noget trangt i Præstegaardsladen. Der er jo
også mange andre gode arrangementer i Præstegaardsladen i årets løb. Men der skal ikke
herske tvivl om, at alle er hjertelig velkomne til
menighedsmødet den 8. oktober kl. 12.00 efter
højmessen i Skt. Nicolai kirke.

Efterårsklar himmel over Skt. Nicolai Kirke.
Foto: Ulla Skou

