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Af sognepræst Peter Hauge Madsen
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Kordegn: Martin Sørensen,
privat 5695 3795.
mas@km.dk

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

Kirketjener: Christian Møller, 4028 3595.
kirketjener@sctnico.dk
Organist
Ilona Lobmayer, 5695 3495, 5119 3495
organist.sctnico@gmail.com

Skt. Nicolai Kirkes
hjemmeside:
www.sctnico.dk

Menighedsrådets formand:
Johnny Winther Holbech
Møllegade 16.1, 3018 1902
jowiho16@outlook.dk

Kender læserne

Kirkegårdens kontor:
personerne
på
Sdr. Allé 22, 5695 3895,
fax 5695 3875.

dette billede,

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

dem.

Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke
facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor
Følg os på Instagram
skt.nicolaikirke
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om nye måder at udføre arbejdet på. Det er noget, som også menighedsrådsmedlemmer har
været ude for i menighedsrådsarbejdet. Selvfølgelig har jeg været på kursus flere gange og
har hørt glade konsulenter fortælle, at man skal
være omstillingsparat og forandringsvillig. Jeg
kender også de kinesiske visdomsord om, at
”når forandringens vinde blæser, bygger nogle
læhegn, mens andre bygger vindmøller”. Det
handler om at kunne følge med. Foreløbig har
jeg altså været kordegn i 30 år. Det må jo være,
fordi jeg trods alt godt kan lide mit arbejde, og
at man trods mine ringe evner alligevel kan
bruge mig.

Sogne- og hospitalspræst Henriette Ry
Nielsen har fået nyt kontor.

Kontoret er indrettet i Sognegården, Rønne
Syd, med indgang i Sognegården, Søndergaards Allé 1A og så inde til højre.

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Rønne kirke fylder 100 år
Af provst Johannes Gregers Jensen

I år skal vi fejre kirkebygningens 100 årsdag.
Kirken er nykalket indvendig og fremstår lige
nu så fin som nogensinde. Der er god grund til
at festligholde sådan en mærkedag.
Der har ligget en kirkebygning i Rønne siden middelalderen. Ingen ved hvornår man
første gang byggede det, som i begyndelsen
blot var et lille kvadratisk kapel, men det har
sandsynligvis været inden år 1300. Man regner med at Rønne blev købstad omkring den
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tid, men byen har, som mange andre kystbyer,
blot været en lille landsby i udkanten af sognet.
Sankt Knuds kirke var dengang sognets egent
lige kirke og kapellet i Rønne blev kun brugt
ved særlige lejligheder.
Siden voksede byen, og kirken fulgte med
i takt med udviklingen. Samfundets forandringer krævede, at kirken måtte tilpasses,
både i udseende og i størrelse. Tårnet blev
med al sandsynlighed bygget mellem år 1502

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.
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For et træ er der håb
Velkommen
til nyt blad

Det betyder at vi altid er velkomne hos Gud vores himmelske Far.
Det betyder at vi altid er velAf sognepræst Ulla Skov
komne i kirken. På de følgende
sider kan du læse om, hvad nogle
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
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håb, hvis det lens ord. Det siges, at han en dag blev spurgt,
Nicolai kirke, har tænkt i den forkirkes kvartalsblad.
fældes, kan det hvad han ville gøre i dag, hvis jorden gik under
bindelse.
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24. maj: Skt. Nicolai Kirkes historie fortalt af provst

Kordegn: Martin Sørensen, privat
Burgundia tryk, Rønne.
emeritus GodfredTryk:
Larsen.
5695 3795

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

Hej! Hvis du går i 3. -6. kl…..

….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub).
Vi mødes hver mandag kl. 15.30 til 17.00 i sognegården Rønne Nord, Åvej 2. I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver forskellige aktiviteter som
f.eks. spil, lege og kreative ting. Vi har det sjovt og
hyggeligt sammen.
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

Kirkens Dagligstue

Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue
åben fra kl.13.00 til 16.30 i Præstegaardsladen, Pistol-

stræde 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.
1. marts:

Ebba Flinck fortæller om
Kvindernes Internationale Bededag.

8. marts:

Vi får besøg af Johannes Jensen.

15. marts:

Smart eftermiddag ved
Karen Margrethe Bager-Hansen.

22. marts:

Spisning kl.13. Herefter underholdning
ved Aase, Bente og Gunver.

29. marts:

Skærtorsdag. Kirkens Dagligstue er
lukket.

5. april:

Vi får besøg af Peter Hauge Madsen.

12. april:

”Altid en at snakke med”. Bent og
Beatrice Jørgensen fortæller om Psyktrolinjen.

19. april:

”Lidt sjov omkring det bornholmske
sprog og steder” ved Jens Ole Fassel.

26. april:

Spisning kl.13. Herefter vores egen
eftermiddag.

3. maj:

Vi får besøg af Ulla Skou.

10. maj:

Kristi Himmelfartsdag.
Kirkens Dagligstue er lukket.

17. maj:

Jens Kaltoft fortæller om sit arbejde
som arresthuspræst.

24. maj:

Kirkens Jubilæum. Gotfred Larsen
fortæller om kirken. Ole Hansen viser
billeder.

31. maj:

Forårstur.

7. juni:

Sommerhygge

14. juni:

Sommerfrokost og afslutning.

På gensyn i Kirkens Dagligstue!
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Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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Studiekreds
Den etiske fordring af K. E. Løgstrup
Vi forsætter med at læse K. E. Løgstrups bog:
Den etiske fordring.
Vi mødes følgende tirsdage:
Tirsdag den 6. marts 2018.
Tirsdag den 3. april 2018.
Tirsdag den 8. maj 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

Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp

varerationer, drikkevand, adgang til lægehjælp og
skolegang.
I Rønne sogn begynder indsamlingen kl. 10 med
morgenkaffe og krydderboller i Præstegaardsladen
og kl. ca. 10.15 sendes de første indsamlere ud på
hver sin rute.
DEL din søndag med verdens fattigste og meld
dig som indsamler.
Der er akut brug for din hjælp
Meld dig som indsamler på Folkekirkens hjemmeside: www.noedhjaelp.dk eller på de opsatte lister i
kirken eller hos kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil L. Madsen på tlf. nr. 5695 0085, eller på mail:
karenbodil@sctnico.dk eller hos sognepræst Henriette Ry Nielsen på mail: hern@km.dk eller tlf.nr.
2912 7274.

Småbørnssang

Søndag den 11. marts er der sogneindsamling, vær
med til at samle håb ind!
Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp for
eksempel give:
•
•
•

Overlevelsespakke for fire personer i en måned
efter en katastrofe.
Bæredygtige køkkenhaver til fem familier i en
flygtningelejr.
Hjælp til seks flygtningekvinder kan starte en
insektfarm, der giver proteinrig mad.

Pengene i de rette lommer.
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe
sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser,
overgreb, frarøvelse af jord og anden ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robusthed i verdens
mest udsatte områder.
Vi holder skarp kontrol med korruption og regner omhyggeligt på hvert eneste projekt, så det gavner flest muligt og bærer sig selv, når vi rejser igen.
Der er brug for dig!
Selvom nødhjælpsorganisationer arbejder i døgndrift er der langt fra midler nok til at opfylde de
internationale minimumsstandarder for f.eks. føde-

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 hver
måned kl.16.10. De kommende måneder er der småbørnssang den 13. marts., 10. april og 8. maj.
Småbørnssang varer ca. 25 min. Derefter serveres
lidt frugt og vand.
Småbørnssang foregår i Skt. Nicolai Kirke i Rønne.
Det er gratis at være med.
Tag sutsko, gymnastiksko el.lign. på til småbørnssang.
Har du spørgsmål vedr. småbørnssang er du velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmed-
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arbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail:
karenbodil@sctnico.dk . Ligeledes er du velkommen
til at tilmelde dig og dit barn/barnebarn.

Spaghettigudstjenester
Den 14. marts og 18. april er der igen spaghettigudstjeneste i Skt. Nicolai kirke. En børnevenlig gudstjeneste af ca. 30 minutters varighed, der begynder
kl.17.00. Kirkens børne- og ungdomskor medvirker
bl.a.. Efter gudstjenesten er der spisning af spaghetti
og kødsovs i Præstegaardsladen. Maden er gratis for
børn, men koster 20 kr. for voksne.
Velkommen.

Gudstjeneste for de mindste

kirkerummet, hvor der vil være noget at se på også.
Skolebørnene er inviteret til at komme om formiddagen disse dage.
Alle er velkommen til at kigge forbi i kirkens åbningstid mellem kl.9.00 og 16.00 (fredag dog indtil
kl.13.00) og se stationerne og måske følge med en
klasse rundt. Her er også en god mulighed for, at
man som forældre eller bedsteforældre kan tage sit
barn/barnebarn med og sammen se og snakke om
påskens begivenheder.
Kom ind og oplev kirken på en anden måde i forbindelse med påskevandringen!

Studiekreds om Bjergprædiken
Den 19. marts finder den sidste af vinterens studiekredse om Jesu Bjergprædiken fra Matthæus evangeliet kap. 5 -7 sted i Sognegården Rønne Nord på
Åvej 2. Vi begynder med spisning kl. 18.30 og undervisning ca. kl.19.15. Aftenen slutter kl. 21.00. Det
er gratis at deltage i undervisningen, men maden
koster 30 kr. Tilmelding til spisning hos sognepræst
Peter Hauge Madsen.
Alle er velkomne.

Skærtorsdagsaften i kirken
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 vil brødet være
hjemmebagt og vinen skænkes i glas.
Vi hører om den sidste aften, Jesus var i verden.
Organist Jørgen Messerschmidt og musikalske venner sørger for stemningsfuld musik til den anderledes gudstjeneste.

Langfredag den 30. marts kl. 10.30
Lørdag 17. marts kl. 11.00, er der gudstjeneste for
de mindste. Vi synger salmer og sange fra babysalmesang. Vi hører nyt fra Betlehem og leger os frem
til det største i verden. Gudstjenesten varer en halv
time og hele familien er velkommen.
Venlig hilsen Karenbodil Madsen og Ulla Skou

Påskevandring
Gennem de senere år har vi haft påskevandring for
Rønne skolernes 3. og 4. klasser i ugen op til påskeugen. En påskevandring er i dette tilfælde en vandring i kirken, hvor deltagerne undervejs vil få fortalt om påskens begivenheder ved nogle stationer i

Langfredag i år vil være en såkaldt ”liturgisk gudstjeneste”.
Det vil sige en gudstjeneste, der består af oplæsning af uddrag fra Jesu lidelseshistorie, salmesang
og orgelmusik.

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
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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 torsdag
fra kl. 15.00 - 17.00.
• Præstegaardsladen (i det lille lokale),
Pistolstræde 12, Rønne.
• Henvendelse bedes foretaget til sognepræst
Henriette Ry Nielsen pr. telefon på tlf.nr. 2912
7274 eller pr. mail: hern@km.dk

Babysalmesang

Et nyt hold begynder tirsdag den 3. april 2018.
Vi mødes hver tirsdag til og med den 5. juni. Næste
hold begynder primo september 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. marts. Tlf. 5695 0085
Mail: karenbodil@sctnico.dk .

2. pinsedag
Igen i år vil vi mødes 2. pinsedag, mandag den 21.
maj, og fejre pinse sammen i Kyllingemoderen kl.
10.30. Ved denne fællesgudstjeneste markerer vi vores fællesskab her på øen. Biskop Kresten Drejergaard prædiker og Henrik Krogsgaard vil samle musikere til at gøre dagen festlig og smuk sammen med
børne- og voksenkor fra Ibsker og Svaneke.
Vel mødt i de skønne omgivelser.

Vil du være besøgsven?
I Rønne sogn har vi en gruppe frivillige, der tager
ud og besøger ensomme mennesker 1 time om ugen
eller hver 14. dag. Vi får med jævne mellemrum henvendelser fra nye mennesker, der gerne vil have en
besøgsven til at snakke med eller at gå tur med. Mon
det kunne være en opgave for dig? Hvis du overvejer at blive besøgsven, er du velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen for en uforpligtende snak. Send en mail
til: karenbodil@sctnico.dk eller ring til tlf. 5695 0085.

Vil du være med
i handygruppen?

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

Handygruppen er en gruppe frivillige, der tager ud
og hjælper ældre og/eller handicappede med forskellige mindre ting. Det kan være at sætte mindre
ting på plads, hænge et eller andet op, skifte batterier, sy en knap i osv. – ting der kan ordnes indenfor en times tid. Lige nu kunne vi godt bruge et par
mænd mere, da et par stykker af vores mænd er gået
på pension. Hvis det er en opgave for dig, kan du
henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, mail: karenbodil@sctnico.dk eller
tlf. 5695 0085.
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Koncert i Skt. Nicolai Kirke
Langfredag den 30. marts kl. 16.00

Medvirkende:
Sankt Nicolai Kantori og organist Ilona Lobmayer
Der bliver sunget og spillet stille,
fordybende og dramatisk musik, som
reflektion over Langfredagens mysterium.
Man kan høre orgel- og korværker af
Laurids Lauridsen, William Byrd,
Michael Bojesen, Johannes Brahms,

Per Skriver, Johann Sebastian Bach
og Franz Liszt.
Koncerten er kombineret med kort andagt
ved sognepræst Ulla Skou.
Gratis entré.
Der vil være kollekt til kirkens musikliv.

Jubilæumskoncert
i anledning af Skt. Nicolai Kirkes 100 års jubilæum
Lørdag den 26. maj kl. 16.00
Medvirkende:
Sankt Nicolai Kantori
(korleder: Ilona Lobmayer)
Sankt Nicolai Kirkes Ungdomskor
(korleder: Jørgen Messerschmidt)
Christine Nonbo Andersen, sopran
Hanne Marie le Fevre, alt
Tobias Aabye Dam, tenor
Lauritz Jakob Thomsen, baryton
Hans Askou, 1. violin
Linea Høst, 2. violin
Lars Peter Schultz og Henrik Lydolph, bratsch
Lea Langskov og Robert Wilbrandt, cello
Bodil Westergaard, continuo
Christina Gornitzka, blokfløjte
Kaj Erik Mortensen og
René Dahl Nielsen, trompet

Jørgen Messerschmidt, direktion
Ilona Lobmayer, orgel/direktion
Program:
Dietrich Buxtehude
Alles was Ihr tut (Eders hele værk)
Kantate for kor, solister, strygere og continuo
Jørgen Messerschmidt
Jubilæumskantate Sankt Nicolai 100 år
(uropførelse)
”Jubilate Deo”
for 2 trompeter, orgel, kor og ungdomskor
”Opad brænder livets flamme”
for solister, kor og orkester
(tekst: Filip Gravers Nielsen)
Desuden kan man høre festlige værker
af Niels W. Gade, Christian Præstholm,
Jesper Madsen og Franz Liszt.
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Opad brænder livets
flamme


Af organist Jørgen Messerschmidt
Nyt musikværk til Skt. Nicolai Kirkes 100 års
jubilæum
Som de fleste nok ved, så fejrer Sct. Nicolai
Kirke sit 100 års jubilæum den 26. Maj 2018.
Jubilæet fejres bl.a. med en koncert hvor en
stor del af øens musikere deltager. Udover selv
at medvirke, så har jeg til lejligheden komponeret et værk for solister, kor og orkester.
Værket består af 2 dele: Jubilate Deo, for orgel, 2 trompeter og ungdomskor og voksenkor
og kantaten ”Opad brænder livets flamme”
med tekst af Filip Gravers Nielsen. Kantaten er
skrevet for 4 solister kor og orkester.
Ideen til kantaten kom sig af, at det kunne
være sjovt at lave noget nykomponeret musik
til jubilæumskoncerten. Først skulle der findes
en egnet tekst.
Der var umiddelbart forskellige tekstforlæg, som kunne være interessante. Problemet
var bare, at alle tekster var blevet brugt i andre
sammenhænge.
Jeg synes det kunne være spændende med
noget helt nyt.
I kirken har vi et kantori, der synger hver
søndag til Gudstjenesten. I kantoriet synger

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 1. 2018
Side 12

 ilip Gravers bas, Jeg vidste at Filip også var
F
forfatter. Derfor spurgte jeg ham en dag, om
han kunne være interesseret i at skrive en tekst,
som jeg kunne bruge som forlæg til musikken.
Der var knapt gået en uge, da der tikkede en 5
vers lang salme - ”Opad brænder livets flamme
” -ind.
Som komponist har jeg prøvet at yde teksten
retfærdighed. Prøvet at skabe en musikalsk
ramme for teksten, så tekst og musik bliver et
samlende hele.
Når dette læses vil musikken være færdig og
klar til opførelse den 26. maj.

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 - 17.00
eller efter aftale i Kirkens tårn.

Liliendal Plantecenter

Alt i begravelsesbinderi
- leveres gratis på hele øen
Liliendal Plantecenter
Sagavej 1, 3700 Rønne
Telefon: 56 95 47 24

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
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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
MARTS

APRIL

MAJ

4. marts (3. søndag i fasten)		
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
(Kirkekaffe)

1. april (Påskedag)
9.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
		 (Kirkekaffe)

6. maj (5. søndag efter påske)
9.00: Ulla Skou
10.30: Henriette Ry Nielsen
		 (Kirkekaffe)

11. marts (Midfaste)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

2. april (2. påskedag)
10.30: Peter Hauge Madsen

14. marts
17.00: Spaghettigudstjeneste

8. april (1. søndag efter påske)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

10. maj (Kristi Himmelfartsdag)
9.00: Peter Hauge Madsen
		 (konfirmation)
11.00: Peter Hauge Madsen
		 (konfirmation)
13.00: Ulla Skou (konfirmation)

18. marts (Mariæ bebudelse)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

15. april (2. søndag efter påske)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Ulla Skou

13. maj (6. søndag efter påske)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Peter Hauge Madsen

25. marts (Palmesøndag)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Henriette Ry Nielsen

18. april
17.00: Spaghettigudstjeneste

20. maj (Pinsedag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen

29. marts (Skærtorsdag)
10.30: Peter Hauge Madsen
19.00: Ulla Skou
30. marts (Langfredag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
		 (Liturgisk gudstjeneste)

22. april (3. søndag efter påske)
9.00: Jens Kaltoft
		 (konfirmation)
11.00: Jens Kaltoft
		 (konfirmation)
27. april (Bededag)
9.00: Henriette Ry Nielsen
		 (konfirmation)
11.00: Henriette Ry Nielsen
		 (konfirmation)
13.00: Ulla Skou (konfirmation)

21. Maj (2. pinsedag)
10.30 Biskop Kresten
		Drejergaard
		Fællesgudstjeneste
		 i Kyllingemoderen
27. maj (Trinitatis søndag)
10.30 Biskop Peter
		Skov-Jakobsen
		 Jubilæumsgudstjeneste,
		 Sct. Nicolai Kirke 100 år.

29. april (4. søndag efter påske)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen

Skt. Nicolai - Nyt
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 21. Deadline: fredag den 20. april

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

Tid

Sted

Tor

22. feb

19.30

Præstegaardsladen

Man

26. feb

15.30

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tor

1. mar

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Tor		

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Tir

6. mar

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Søn

11. mar 10.00

Præstegaardsladen

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Tir

13. mar 16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

14. mar 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Lør

17. mar 11.00

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Man

19. mar 09.00

Skt. Nicolai Kirke

Påskevandringerne begynder

Man

19. mar 18. 30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds: Bjergprædiken

Tor

22. mar 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften v/organist Ilona Lobmayer

Fre

30. mar 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Koncert ved vores organist og kantori

Tir

3. apr		

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Tir

3. apr

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Tir

10. apr

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

18. apr

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Spaghettigudstjeneste

Tir

8. maj

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tir

8. maj

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds: K.E.Løgstrup

Man

21. maj

10.30

Kyllingemoderen

Fællesgudstjeneste Bornholms Provsti

Tors

24. maj

19.00

Præstegaardsladen

Sogneaften v/Provst Gotfred Larsen

Fre

25. maj

16.30

Skt. Nicolai Kirke

Børnearrangement v/ Hans Jørn Østerby

Lør

26. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Jubilæumskoncert

Sogneaften v/Provst Frank Kærgaard

Hverdagsgudstjenester:
Lunden: Kl. 10.45 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 hver onsdag
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 6. marts, 3. april, 1. maj
Hospitalet: Se opslag på hospitalet

Skt. Nicolai - Nyt
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Eftertanker
Skt. Nicolai Kirke 100 år
Af menighedsrådsformand Johnny Winther Holbech

Kan det virkelig passe? Er kirken virkelig ikke ældre? Svaret er både ja og nej.
Omkring 1275 blev der rejst
et kapel, og omkring 1350 blev
en betydelig tilbygning tilføjet, der udvidede kirken til det
dobbelte. Efter at et tårn blev
tilføjet i 1550, og ombygget i 1699, blev denne
middelalderkirke stående helt indtil 1797. Dette år blev den nuværende nordre korsarm bygget.
I årene 1915-1918 fandt den store og omfattende ombygning sted af kirken, og da blev
den søndre korsarm bygget til, således at Skt.
Nicolai Kirken fik den ydre udformning som
den fremstår i dag. I 1982-1983 gennemgik kirken en større indre restaurering. 2012-2014 blev
kirkens udvendige mure totalt renoveret og
kalket. I 2017 er kirken blevet kalket indvendig.
På trods af at ombygningen i 1915-1918 også
indebar en omfattende nedbrydning af store
dele af den gamle kirke, og en udvidelse af proportionerne, så blev kirken dog genopført så
nær den gamle stil som muligt. Således fremstår kirken i dag i sin helhed som en velproportioneret og velholdt bygning, der på sin plads
på kirkebakken nu og altid vil være det smukke og ubestridte, synlige vartegn for Rønne by.
Efter den store og omfattende ombygning
blev den nuværende kirkebygning indviet den
26. maj 1918. Denne indvielse blev markeret
ved 50-års jubilæet i 1968, og ved 75-års jubilæet i 1993.
I år står vi så foran 100-års jubilæet for indvielsen af Skt. Nicolai Kirke i 1918, og det skal naturligvis også i den grad fejres. Menighedsrå-

det arbejder med planlægningen af et program
for hele jubilæumsugen fra pinse til søndag
den 27. maj. Denne dag er der festgudstjeneste
hvor 100-års jubilæet fejres ved højmessen med
biskop Peter Skov-Jakobsen.
Lørdag den 26. maj planlægges en stor jubilæumskoncert under medvirken af kirkens organister, kantoriet, ungdomskoret, sangsolister
og en lang række musikere. Da det jo forhåbentlig bliver godt vejr den dag er det hensigten, at der efter koncerten bliver et lille hyggeligt traktement uden for kirken som afslutning
på denne musikalske oplevelse.
Menighedsrådet vil også meget gerne i forbindelse med fejringen af Skt. Nicolai Kirkes
100-års jubilæum have et arrangement for
børn. Her har vi aftalt med Hans Jørn Østerby
om at stå for et sådant arrangement, der finder
sted fredag den 25. maj.
I tråd med menighedsrådets arrangementer
med sogneaftener, hvor forskellige emner bliver taget op med deltagelse af forskellige foredragsholdere, bliver der torsdag den 24. maj en
sogneaften i Præstegaardsladen, hvor tidligere
provst Godtfred Larsen fortæller om Skt. Nicolai Kirke.
Menighedsrådet planlægger også at udarbejde et jubilæumsskrift i anledning af Skt.
Nicolai Kirkes 100-års jubilæum. I 1968 skrev
daværende sognepræst Jørgen Fabricius om
kirkens tilblivelse, og ikke mindst den store
ombygning der blev færdiggjort i 1918. Det
er planen at jubilæumsskriftet udarbejdes på
basis af dette skrift med tilføjelse om ændringerne i de seneste 50 år, og med inddragelse af
nyere billedmateriale.

Forsidebilledet
Forår på kirkegården med udsigt til kirkegårdskontoret
Foto: Lars-Jep Elleby

