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Kordegn: Martin Sørensen,
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mas@km.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
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Karenbodil L. Madsen, 5695 0085,
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www.sctnico.dk
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dette billede,

Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby,
hører redaktiolj@ronnekirkegaard.dk.
Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
nen gerne fra
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dem.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke
facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor
Følg os på Instagram
skt.nicolaikirke
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biskop Norman Svendsen
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Jul for søens folk
Af provst Johannes Gregers Jensen

I december 2016, oplevede jeg for første gang
mindegudstjenesten for søens folk i Skt. Nicolai
Kirke. Det var en stor oplevelse. Fra klokkerne ringede og fanerne kom på plads, til selve
gudstjenesten med modelskibet midt i kirken.
Og videre til prosessionen med orkester gennem byen i blæst til havnen, hvor vi sammen
sang og afsluttede i færgeterminalen.
Det var en stor oplevelse af flere årsager.
Mest af alt var det en oplevelse at træde ind i
en så traditionsbåret gudstjeneste, der betyder
meget for mange mennesker. Det blev klart for
mig, at selvom der er nogle af os, der gennem
arbejde er kommet til at høre til ”søens folk”, så
er vi alle, i kraft af hvor vi bor, på sin vis søens
folk.
Ved gudstjenesten læses navne op på de, der
er omkommet i årets løb, på eller ved havet.
Der var ingen navne, der skulle oplæses sidste
år, men alligevel kom gudstjenesten til at berøre det forhold som vi alle deler. Forholdet til
døden, og dermed vores alles forhold til livet.
Men i høj grad også menneskets forhold til havet.
Havet er en barsk nabo, og gennem alle tider har mennesket forbundet havet med fare,
tab og længsel. Havet med dets uudgrundelige
dyb, den evige bevægelse og mangel på hvile
har mindet mennesket om tilværelsens omskiftelighed og utilregnelighed. Tidens ustoppelighed.
Længsler i forbindelse med havet har indeholdt savnet efter den der drog afsted og drømmen om at vende hjem. Men forestillingerne
om havet har for mange også indeholdt drømmen om et andet liv et andet sted. En ny begyndelse på en ny kyst.
For mange bornholmere er mødet med havet
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primært forbundet med færgeturen til Køge eller Ystad. Her har vi fået færger som vi bliver
sluset ind på i vores biler eller gennem landgangsbroer, så vi næsten ikke opdager, at vi er
kommet ombord på et skib. Vi forsøger at gøre
mødet med havet så komfortabelt som muligt,
og hygger os i restauranten eller køber ind i
shoppen, hvis vi ikke sidder i bløde flysæder.
Alligevel er det havet der har det sidste ord. Ingen er i tvivl om at være om bord på et skib, når
det blæser op og Østersøen folder sig ud.
Der er altid store kræfter på spil i havet og
mennesket har endnu ikke fundet en måde at
tæmme det på. Det er en af de naturkræfter vi
stadig må bøje os for. Derfor er gudstjenesten
for søens folk noget ganske særligt. Her forholder vi os til noget der er større end os selv, som
er ganske nærværende og som unddrager sig
vores trang til at have magt over vores verden.
Havet kan ikke lægges på Facebook. Det kan
ikke digitaliseres. Det kan ikke fjernes eller gøres uskadeligt. Det er et vilkår i vores liv.
Denne gudstjeneste er derfor vigtig. Ligesom
det er vigtigt at fejre høstgudstjeneste hvert år.
Vi har, især i vores tid, brug for at minde hinanden om, at vi er sat i en verden, der stadig er
stor. At livet er foranderligt og somme tider farligt. En gudstjeneste der sætter ord på længsler
og minder os om at der stadig er plads til drømme, til rejser og til hjemkomster. En gudstjeneste for de der tog afsted og de der blev hjemme.
Jeg glæder mig til gudstjenesten igen i år. Jeg
glæder mig til musikken i gaderne, til fællesskabet i sangen og til at dele traditionen med
alle jer, der kommer.
I år er der mindegudstjeneste for søens folk
søndag den 10. december kl. 15.00 i Skt. Nicolai
Kirke.

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.

Vil
du med i I RØNNE SOGN
PERSONNYT
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
Kurt Mogensen har bedt om at udtræde af menighedsråen spaghettigudstjeneste; men vi
det og i stedet er Socialdemokratiets 1. suppleant,
På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
skal også henne i december ud at
Ole Hansen, indtrådt.
og også
kunne
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er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
34 95 eller
56 Hansen.
95 62 28.
komme med, hvis du melder dig meget
snart.
Vi siger
velkommen
til Ole
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse

Udskiftning
i menighedsrådet

MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

Odd Fellow Logens

JULEKONCERT

DE NI LÆSNINGER

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

JULEMATINÉER

Etta Cameron
i Sct. Nicolai Kirke
Hej!
Søndag den 3. december
kl. 16.00.
Hvis
du går i

- 6. kl…..
Man kan glæder sig til i alt seks matinéer i år - korte koncerter 3. Entre.
…..
er SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
med levende belysning. De finder sted hver dag fra mandag den Overskud
går til bl.a.
yngste
klub) måske lige noget for
18. til lørdag den 23. december, begynder kl. 16.00 og varer ca. en Juleaften
i Sagahuset.
halv time. I år består de ikke kun af orgelmusik: programmet ser dig!
Vi mødes hver mandag kl.
sådan ud:

Julekoncert

15.30 til 17.00 i sognegården
Rønne Nord, Åvej 2.
Mandag den 18. december: Kevin Duggan, orgel
I SNYK hører vi fortællinger
Tirsdag den 19. december: Kirkens børnekor
Sct. Nicolai
Kirke
fra i Bibelen
og laver
forskellige
Onsdag den 20. december: Kevin Duggan, klaver og orgel
onsdag den
13.det
december
aktiviteter.
Vi har
sjovt og
Torsdag den 21. december: Poul Lykke Nielsen
kl. 19.30
hyggeligt
sammen. Vi ses i SNYK
og Kevin Duggan, orgel
sidste gang inden jul den 18. demed Kurt Ravn,
Fredag den 22. december:
Bornholmske Musikamatørers Kor cember og begynder igen den 8.
sopran
Signe Asmussen,
januar.
Lørdag den 23. december:
Kevin Duggan, orgel
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kirkeog obo
kulturDer bliver nok en del lørdagsmatinéer i løbet af foråret – kig på
Mikael Frank
Møller Madpå
medarbejder
Karenbodil
plakaterne og i avisen for mere oplysning. Planer er også i gang
sen.trompet.
Tlf.:5695 0085 Mail: karenbofor en spændende sommerkoncertprogram, og forhåbentligt dil@sctnico.dk

endnu en orgelfestival!

Kevin Duggan
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Velkommen
til nyt blad

Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
er med glæde at vi nu kan præsentere en ny udgave af Sct. Nicolai
kirkes kvartalsblad.
Vi håber det vil blive modtaget godt og
brugt flittigt. Temaet for dette nummer er
”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
Kirkens
Dagligstue
tid
døbefonten
ved indgangsdøren til kirken.
byder vi ierSct.
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HverHvert
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med
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og finder døren åben,
pr. pers. Ca. en gang om måneden vil der være spisdet navn bliver aldrig slettet ud
ning kl.13.00 á 60 kr. pr. pers. inkl. kaffe i løbet af
vi fik hos dig i dåben.”
eftermiddagen. Tilmelding til Erna Hansen tlf. 5695
EN DANSKE
ALMEBOG
2185 eller i KirkensD
Dagligstue.
DetSer
muligt at 478
tage
Navnet
vi
fik
i
dåben
var
”Guds
barn”.
kirkebilen til Kirkens Dagligstue. Det koster
20 kr.

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velkomne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
af dem som selv er blevet døbt
eller har fået et barn døbt i Sct.
Nicolai kirke, har tænkt i den forbindelse.
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
forskellige
lejroplevelser.
22. feb.: mange
Spisning kl.13.
Herefter underholdning
Læs mereved
omKarenbodil.
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i verden
børn og
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vedsig
Karen
projekt
påSmart
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7, der drejer
omMargrethe
hjælp til
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HIV-smittede
børn i Tanzania.
På gensyn i Kirkens Dagligstue!

Velkommen i kirken.
Velkommen til at modtage og velkommen
til at give.
Sorggruppe/samtalegruppe

Peter Hauge Madsen
For:
som betales i Kirkens Dagligstue. Ang. bestilling af
• Dig, der er voksen og har mistet en af dine nærkirkebil se venligst andetsteds i kirkebladet.
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Sct. Nicolai-Nyt
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udgives 4. gange årligt af menig30. nov.: Kl.13. Duft af gran og risengrød.
problemer.
Anne-Lise
Fuglheim:
Træffes
på
Korsanger:
Gitte
Kofoed, privat tlf.
hedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke,
7. dec.:
”Madkulturen før i tiden”sygehuset,
ved
•
D

ig,
der
er
indstillet
på
at
lægge
øre til andres
indg.
A,
Med.
Afd.:
5691
3839.
Rønne.
Karen Prætorius.
sorg,hjemglæder og
problemer.Christian Møller, tlf.
Man., tirs. og ons. kl. 13-14.
Kirketjener:
Ansvarhavende
redaktør:
14. dec.: KL.13. Julefrokost
me, Ny Østergade 13, 5691 3732,
4028 3595.
Peter
Hauge Madsen.
Hvordan?:
fre. kl. 17-18 og lørdag
8.30-9.30.
Menighedsrådets formand:
Kirkens
Kirkepladsen
20.juleferie.
Herefter kontor:
holder Kirkens
Dagligstue
• Gratis anonym selvhjælpsgruppe for alle uanset
E-post: alf@postkasse.net
Erna Hansen, Thorkildsvej 31,
Åbent mandag-fredag 9-13, tors- Anders Carlsson, Søndergårds
tro eller
bopæl.
Allé
tlf. 5695 2185, erna.h@get2net.dk
dag
16-18, tlf.
569533695,
fax 5695
4. jan.:
Hellig
Kongers
eftermiddag.
• Ledet af sognepræst Henriette Ry Nielsen
1, 5695 3095, andeby@post.tele.dk.
4095,
roenne.sogn@km.dk
11. jan.:
Finn Kappelgaard fortæller
om salmeog frivillige
Lis
Stormly.
Træffes
bedst tirsdag-fredag
kl.
Kirkegårdens
kontor: Sdr. Allé
KassererUlla
Andersen,
5695
8295. 11-12 og evt. aften. • Vi mødes hver22,
digteren
H.C.
Stheen.
anden
torsdag
kl.5695
15.003875.
- 17.00.
tlf. 5695
3895,frafax
18. jan.: ”Hvad gemmer sig i ø-arkivet?” ved
• Præstegaardsladen
(i det lille lokale),
Kirkegårdsleder
Lars-Jep
Elleby,
Præster: Gotfred Larsen, SøborgOrganist og leder af ungdomsAnette Eriksen
Pistolstræde 12,
Rønne.
lj@ronnekirkegaard.dk.
stræde 11, 5695 3195, fax 5691
kor: Kevin
Duggan, 5695 3495, fax Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
25. jan.: Spisning kl.13. Herefter spiller
vi banko.
3195 - gla@km.dk - Træffes bedst
5695
4095. Organistassistent
1. feb.:
Vi får besøg af Henriette Ry
Nielsen.
Henvendelse bedes
foretaget
til sognepræst
HenriÅbent
hverdage
kl. 9-12 og 13.30tirsdag-fredag kl. 12-13.
Monica Vestervig. ette Ry Nielsen pr.
8. feb.:
Fastelavnshygge
telefon
på lørdag.
tlf.nr. 2912 7274 eller
15
undtagen
Peter Hauge Madsen, Åvej 2, tlf.
15. feb.: Inga Olsen spiller og synger med os.
pr. mail: hern@km.dk

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

Gudstjeneste for de mindste

Garnisonsgudstjeneste

Lørdag 2. december kl. 11.00 er der gudstjeneste for
de mindste.
Vi synger salmer og sange fra babysalmesang.
Vi hører nyt fra Betlehem og leger med hjerter.
Gudstjenesten varer en halv time og hele familien
er velkommen.
Venlig hilsen Karenbodil Madsen og Ulla Skou.

Torsdag den 14. december kl. 14.30 holder totalforsvaret og garnisonen julegudstjeneste.
Adskillige værnepligtige indkaldes til en time med
salmesang og Jesusbarn i kirken.
Vi hører, at Guds barn kom med styrke og mod til
alle.
Vi hører til hos Gud. Også når kampformen svigter,
når heldet vender og krudtet er vådt.
Midt på slagmarken fødes Guds barn.
Gud har plads til os.

Jul for børn i Skt. Nicolai Kirke
Hver jul er der særlige arrangementer for børn i kirken.
Den 10. december kl.10.30 er der familiegudstjeneste med Lucia-optog og sang ved Skt. Nicolai kirkes
børne- og ungdomskor. Her vil der ligeledes medvirke en del mini-konfirmander, som afslutning på
deres undervisningsforløb.
Mandag den 11. december holder vi jul for vuggestuer og dagplejen kl. 10.00 samt for børnehavebørn
kl. 11.00.
Tirsdag den 12. december kl. 10.00 er indskolingsbørnene fra Privatskolen og Søndermark inviteret.
Mens vi kl. 11.00 byder velkommen til børn fra
Åvangskolen. Forældre, bedsteforældre og andre er
også velkomne.
Den 24. december kl. 12.00 er der familiegudstjeneste.
Velkommen til børn og voksne.

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 16. jan. 2018.
Vi mødes hver tirsdag til og med den 13. marts.
Næste hold begynder efter påske i april 2018. Har
du lyst til at være med sammen med dit barn, kan
du tilmelde jer hos kirke- og kulturmedarbejder
Karenbodil Madsen - gerne inden den 15. dec.
Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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Helligtrekonger
– En dejlig tradition
Kom og hør om de helligtrekonger og syng om den
dejlige himmelblå! Hellig Tre Kongers Aften er den
5. januar. Vi begynder kl.18.00 på Bornholms Museum, hvor vi hører om de hellige tre konger og kirkens børne- og ungdomskor synger for os.
Derefter går vi i optog med flagermuslygter sammen med de hellige tre konger og stjernebæreren til
Skt. Nicolai Kirke. Arrangementet afsluttes med en
liturgisk andagt i kirken. Her medvirker Nylars koret og BMK koret.
Har du ikke mod på at gå med i optoget, er du også
velkommen til bare at deltage i kirken. Vi forventer,
at andagten begynder omkring kl.18.30.
Velkommen til Helligtrekonger!

•
•
•
•
•

hver måned kl.16.10. De kommende måneder er
der småbørnssang den 12. dec., 16. jan., 6. feb.
og 13. marts.
Småbørnssang varer ca. 25 min. Derefter serveres lidt frugt og vand.
Småbørnssang foregår normalt i Skt. Nicolai
Kirke i Rønne.
Det er gratis at være med.
Tag sutsko, gymnastiksko el.lign. på til småbørnssang.
Har du spørgsmål vedr. småbørnssang er du
velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695
0085, mail: karenbodil@sctnico.dk . Ligeledes er
du velkommen til at tilmelde dig og dit barn/
barnebarn.

Studiekreds om Bjergprædiken

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 lytter til musik.
• Der er som regel småbørnssang den 2. tirsdag i

Studiekredsen om Bjergprædiken fortsætter den
15. januar, den 19. februar og den 19. marts i konfirmandlokalet på Åvej 2. Vi begynder kl.18.30 med
spisning og fortsætter ca. kl.19.15 med undervisning
og samtale. Efter en kop kaffe slutter vi kl.21.00. Tilmelding til spisning er nødvendig til Peter Hauge
Madsen. Alle er velkomne, også selvom man ikke
tidligere har deltaget.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 4. 2017
Side 8

Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . Mobil 56953943 . wwwflemmingsvendsenvvs.dk

Studiekreds

Sogneaftner

Den etiske fordring af K. E. Løgstrup.

Salmer til tiden
Vi går syngende ind i det nye år med en række
sogneaftener, hvor salmen er i fokus.
Det kommer til at handle om salmens historie, om
selv at skrive salmer, om nye Luthersalmer og om
moderne salmer. Alle aftener får vi en grundig præsentation samt rig lejlighed til at synge sammen.
Alle aftener foregår i Præstegårdsladen kl. 19.30.
I pausen kan du købe en kop kaffe og et stykke
kage.
18. januar: Moderne salmer. Præsenteret af organist
Jørgen Messerschmidt.
22. februar: Om at skrive salmer. Ved provst emeritus Frank Kærgaard. Der præsenteres samtidig et
historisk overblik fra Davids salmer til salmedigterne Johannes Johansens og Holger Lissners værker.
22. marts: Lutherrosen – en aften med de nyere Luthersalmer. Præsenteret af organist Ilona Lobmayer.

Vi fortsætter med at læse K. E. Løgstrups bog:
Den etiske fordring.
Vi mødes følgende tirsdage:
Tirsdag den 9. januar, 2018.
Tirsdag den 13. februar, 2018.
Sted:
Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne.
Tidspunkt: kl. 19 - 21.
ALLE ER MEGET VELKOMMEN!
Tilmelding skal ske hos sognepræst
Henriette Ry Nielsen på telefonnr. 2912 7274
eller mail:hern@km.dk

Spaghettigudstjenester.
Onsdag den 17. januar og onsdag den 21. februar
genoptager vi Spaghettigudstjenesterne. Hver aften
begynder vi kl.17.00 med ca. 30 minutters børnegudstjeneste, hvor der bl.a. synges og fortælles
bibelhistorie, så alle kan være med. Herefter er der
spisning af spaghetti og kødsovs i Præstegaardsladen i Pistolstræde til en pris af 20 kr pr. voksen,
mens børn spiser gratis.

Evangelisk Alliance bedeuge
den 9. - 14. januar
Over hele verden samles kristne i disse dage til bøn.
I Rønne/Knudsker deltager vi som altid i dette fælleskirkelige arrangement. Der begyndes med sang
og en indledning, hvorefter der er bøn.
Alle er velkomne.
Aftenen begynder kl.19.00, hvor intet andet er anført.
Tirsdag den 9. januar i Missionskirken. Indleder
Jens Kaltoft, Skt. Knuds kirke.
Onsdag den 10. januar i Skt. Knuds Kirke. Indleder
Camilla Westen, Missionskirken
Torsdag den 11. januar NB! kl.14.30 i Baptistkirken.
Indleder Ulla Skou, Skt. Nicolai Kirke.
Fredag den 12. januar i Indre Mission. En speciel
ungdomsaften for og med de, som er unge.
Lørdag den 13. januar i Frelsens Hær. Indleder Filip
Oehlenschläger, Luthersk Mission.
Søndag den 14. januar i Skt Nicolai Kirke. Indleder
Lone Møller-Hansen, Baptistkirken.

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt,
kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Karenbodil Leth Madsen, 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

Skt. Nicolai - Nyt
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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.

Julekoncerter

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,-

i Sankt Nicolai Kirke, Rønne
Lørdag den 9. december kl. 15.00
med Bornholmske Musikamatørers Kor
Dirigent: Lene Lorentzen
Entré: 50,- kr. Børn under 14 år gratis.

Lørdag den 16. december kl. 16.00
Ilona Lobmayer, orgel
Bernadett Hegyi, sopran

Johann Sebastian Bach: Einige canonische Verändrungen über
das Weihnachtslied
”Vom Himmel hoch da komm ich her”
(5 kanoniske variationer over julesalmen ”Fra Himlen højt kom budskab her”)
Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate
Samt værker af Georg Friedrich Händel, Max Reger, Carl Nielsen
Gratis entré. Der vil være kollekt til kirkens julearrangementer
og juleuddeling.

Skt. Nicolai - Nyt
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De 9 læsninger
i Sankt Nicolai Kirke, Rønne
Søndag den 17. december kl. 16.00
Kor- og solosang, kammermusik samt fælles salmer og bibelvers.
Sognepræst Henriette Ry Nielsen
Sankt Nicolai Kantori
Ursula Bambuch, sopran,
Niels Roager Larsen, gambe
Organist Ilona Lobmayer
Man kan høre værker af bl. a. Girolamo Frescobaldi og Zoltán Kodály.

Julematinéer
18. - 22. december, alle dage kl. 16.00.
Fem korte koncerter med stemningsfuld musik
og levende lys. Til matinéerne får vi også mulighed for fælles sang. Der vil være kollekt til
kirkens julearrangementer
og juleuddeling.
Mandag den 18. december
Bornholms MGK (musikalsk grundkursus)
under ledelse af Anja Lillemæhlum.
Tirsdag den 19. december
Skt. Nicolai Kirkes Ungdomskor under ledelse
af Jørgen Messerschmidt. Gæst Mikael Hammerlund obo, klarinet.

ved Britta Helweg Larsen. Pianist Lindalee Laur.
Torsdag den 21. december
Ibsker-Svaneke kirkekor og børne- og ungdomskor
under ledelse af Jelena Heiberg.

Onsdag den 20. december
Advents- og julemusik for 6 sangere og pianist

Fredag den 22. december
Bornholms Saxofonkvartet under ledelse
af Ebbe Torgersen.

Skt. Nicolai - Nyt
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Sagavej 1, 3700 Rønne

DEN SIDSTE
BLOMSTERHILSEN

KIRKELIGE FORENINGER
INDRE MISSION
Zahrtmannsvej 42
Formand: Martin Pihl Sode
Tlf. 56 95 38 48
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

Kvindebedemøde
dekl.samles
1. tirsdag i md.
19.00

her.
Nogle gange
Cafe Elmer
og
Hver fredag sammen
kl. 14-16.30
Sidste gang iandre
2017
gange
DECEMBER
DECEMBER 2017
fredag, den 15. december
DECEMBER
for sig.
Tirsdag 5. kl. 17.00
Søndag, den 3.
Første gang ihver
2018
05: 19.30 Adventsmøde.
Adventsfest med julefrokost
Adventsfest på Bækkely,
fredag, den 5.
januar gange i
Per Munch
Nogle
Filip Oehlenschläger taler
Snogebæk
Julefest kl. 14.00
12: 18.00 Julefrokost.
lytten
til unSe annonce i Rytterknægten
fredag, den 29.
december
16: 14.30 Seniormøde.
Søndag 10. kl. 14.00
dervisningen
Peter Krak
Onsdag, den 6. kl. 19.30
Bibelstudiegrupper
19: 19.30 Bibelkreds i hjemmene Møde med Enok Due Madsen
om hvem JePyntning af juletræ
Hver anden torsdag kl. 10.00
28: 19.00 Julefest. Palle Kure
Tirsdag 12. kl. 9.30
i ulige uger. sus er, andre
Af Jørgen Bloch
Bedemøde
Søndag, den 10. kl. 19.30
JANUAR
gange rundt
Møde v/Peder Ø. Jensen
Gåture
06: 14.30 Seniormøde.
i fra
private
Søndag 17. kl. 14.00
Sangkor medvirker
Hver onsdagom
kl. 10.00
Peter Åge Bak
I Indre
Missions
LM Kids julefest, for alle
missionshuset
i Tværstræde
3
09. – 14.: Evangelisk
Alliances
hjem
til studie
Karenbodil Madsen taler
Søndag, den 17. kl. 14.00
Sidste gang før jul 13. dec.
bedeuge.
Hus på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekJulefest v/Torben Hansen
09: 19.00 Missionskirken.
mannsvej Onsdag
4227. er
kl. 19.00
det lyden af lidt større ster. Et af de nyere og meget
Jens Kaltoft
Fredag, den 29. kl. 14.00
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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
NOVEMBER

25. december (Juledag)
10.30: Peter Hauge Madsen

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

26. december (2. juledag)
10.30: Ulla Skou
31. december (Julesøndag)
10.30 Henriette Ry Nielsen

DECEMBER
2. december
11.00: Ulla Skou
(Gudstjeneste for
		 de mindste)

JANUAR

3. december (1. søndag i advent)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
(Kirkekaffe)

7. januar (1. søndag efter
Helligtrekonger)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)

1. januar (Nytårsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen

10. december (2. søndag i advent)
10.30: Peter Hauge Madsen
(Familiegudstjeneste)
15.00: Johannes Gregers Jensen
(Mindegudstjeneste
		 for søens folk)
17. december (3. søndag i advent)
10.30: Henriette Ry Nielsen
15.00: Andagt på torvet
ved Ulla Skou
16.00: Henriette Ry Nielsen
(De 9 læsninger)
24. december
(4. søndag i advent, Juleaften)
12.00: Johannes Gregers Jensen
(Familiegudstjeneste)
13.30: Peter Hauge Madsen
14.45: Henriette Ry Nielsen
16.00: Ulla Skou
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14. januar (2. søndag efter
Helligtrekonger)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen

FEBRUAR
4. februar (Seksagesima)
09.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)
11. februar (Fastelavn)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
18. februar (1. søndag i fasten)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou
21. februar
17.00: Spaghettigudstjeneste
25. februar (2. søndag i fasten)
09.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen

17. januar
17.00: Spaghettigudstjeneste
21. januar (Sidste søndag efter
Helligtrekonger)
09.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
28. januar (Septuagesima)
09.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 7. Deadline: fredag den 19. januar

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

Arrangementer
Tid

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

Dag

Dato

Sted

Man

27. nov 15.00

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tor

30. nov 13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Tor		

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Lør

2. dec

11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Søn

3. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Odd Fellow Logens julekoncert

Lør

9. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert v/Bornholmske Musikamatørers Kor

Søn

10. dec

15.00

Skt. Nicolai Kirke

Søens folk

Man

11. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for vuggestuer, dagplejen og børnehaver

Tir

12. dec

10.00+11.00 Skt. Nicolai Kirke

Jul for indskolingsklasserne

Tir

12. dec

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

14.dec

14.30

Skt. Nicolai Kirke

Garnisonsgudstjeneste

Lør

16. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julekoncert v/Ilona Lobmayer og Bernadett Hegyi

Søn

17. dec

15.00

Store Torv, Rønne

Jul på Torvet

Søn

17. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

De ni læsninger

Man

18. dec

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Julematinéerne begynder

Fre

5. jan

18.00

Skt. Nicolai Kirke

Helligtrekongersaften. Optog fra Bornholms Museum

Tir

9. jan

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Man

15. jan

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Tir

16. jan		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

16. jan

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

17. jan

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

18. jan

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/organist Jørgen Messerschmidt

Tir

6. feb

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

13. feb

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Man

19. feb

18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Ons

21. feb

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tor

22. feb

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/provst emeritus Frank Kærgaard

Hverdagsgudstjenester udenfor Kirken:
Lunden: Kl. 10.45 (NB! Nyt tidspunkt) hver mandag samt 24. december.
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 5. december, 2. januar og 6. februar
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Efter jul kommer faste
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

Julesangen ”Nu det jul igen”
minder os om det, som vi nok
alle, mere eller mindre, trænger til efter julen: At faste. Der
er måske kommet et par ekstra
kilo på sidebenene, eller også
trænger vi blot til en periode
med lidt lettere kost. Der kan
faktisk være mange gode fysiske grunde til at
faste, og der er da også flere slankekure, der
indeholder fasten som et element. Oprindeligt
har fasten givetvis haft et religiøst udgangspunkt. Vi kender i hvert fald fasten som et begreb fra flere religioner. I den kristne tradition
står f.eks. de 40 dage, hvor Jesus var fastende i
ørkenen, som en vigtig begivenhed.
Onsdag og fredag
I vores danske lutherske folkekirke lever fasten
dog en noget tilbagetrukken tilværelse. Selv
om vi har en periode i kirkeåret, vi kalder for
fasten, er der ikke mange der praktiserer faste.
Anderledes er det i den katolske og ortodokse
kirke, hvor man f.eks. afholder sig fra at spise
kød i fasten for at forberede sig til påske. I Skt.
Nicolai kirkes lokaler har vi hver uge besøg af
ortodokse kristne fra Eritrea, som er kommet
hertil som flygtninge. I deres kristne tradition
faster man ikke blot i en periode fra fastelavn
til påske, men man faster i flere perioder om
året, ja, man faster faktisk hver onsdag og fredag. Det er ikke fordi de bibelske skrifter eller
Jesus selv, pålægger de kristne at faste. Det er
helt frivilligt. Men i kirkens første år kan man
i nogle skrifter, som f.eks. skriftet ”De tolv
apostles lære” læse, hvordan mennesker, der

Forsidebilledet

Skt. Nicolai Kirke set fra Kirkegården
Foto: Ulla Skou

skulle døbes, formanes til at faste et par dage
forud, ligesom onsdag og fredag blev de kristnes ugentlige fastedage. Den tradition lever i
den ortodokse kirke.
Fokus på Gud
Faste forstår vi nok først og fremmest som afholdende fra mad og måske også drikke. Sådan
kan vi møde det på hospitalet, hvis vi står foran
en operation. Men som kristne kan vi forstå fasten meget mere bredt. Den kan forstås som en
periode, hvor man trækker sig tilbage fra det
almindelige liv. Man lukker måske ned for TV
og andre medier, og prøver ad den vej at koncentrere sig om sit forhold til Gud. Tæt forbundet med fasten er bøn. Det er Gud, som man
forsøger at øge sin opmærksomhed på ved at
faste, og ved at læse i Bibelen og bede.
Ny prioritering
På Jesu tid var det almindeligt at faste, og Jesus
gjorde det altså også selv. Han pålagde ingen at
gøre det, men sagde dog, at hvis man fastede,
så skulle man ikke skilte med det, og på den
måde vise sin fromhed frem. Fasten er for den
kristne blot et redskab til at opnå en tættere
relation til Gud. En tid, hvor man besinder sig
på sit liv og sine prioriteringer i livet. Hvem og
hvad er i centrum i mit liv? Er der noget, der
skal laves om på? Der kan altså være andre
gode grunde til at faste end den rent fysiske. Vi
kan alle have brug for en kortere eller længere
tid, hvor vi faster, og tænker over vores liv, og
vores liv i relation til Gud og vores næste. Julen
varer ikke til påske, for indimellem kommer
fasten.

