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Kordegn: Martin Sørensen,
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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
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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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livsformer. Jo mere vi øver os i at dele vores tanker, holdninger og begejstring med hinanden,
jo nemmere bliver det også at finde sammen
om at føre tankerne ud i livet.
Vi vil hver gang vi mødes tage udgangspunkt i et lille oplæg fra min side af, samt en
tekst, der forhåbentlig vil skabe grobund for en
samtale imellem deltagerne.
Der kræves ingen forberedelse. Man dukker
bare op og deltager i samtalen ved at bidrage
med egne tanker og overvejelser.
Vi mødes to tirsdage i træk:
Tirsdag den 10. juli, hvor emnet bliver tro.
Tirsdag den 17. juli, hvor emnet er sakramenterne (dåb og nadveren).
Tidspunkt: kl. 19 - 20.30.
Sted: Sankt Nicolai kirke.
Alle er meget velkomne!
Ønsker man mere information kan man rette
henvendelse til hospitals- og sognepræst Henriette Ry Nielsen på telefon 2912 7274 eller mail:
hern@km.dk

Rønne Begravelsesforretning
v Peter Lund
Østergade 43,
3700 Rønne
Tlf. 5695 0644
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Forfulgte kristne 			
Af sognepræst Peter Hauge Madsen

At kristne bliver forfulgt er heldigvis ikke en
situation, vi er kendt med i Danmark. Ingen
bliver i disse år forfulgt og fordrevet fra deres
hjem her i landet p.g.a. deres kristne tro. Vi bor
heldigvis i et land, hvor det er tilladt at tro og
tænke frit.

Intolerance

Desværre er det ikke situationen for mennesker
i alle lande. Ja, faktisk oplever kristne rundt
om i verden mere forfølgelse p.g.a. deres tro
end nogen anden religiøs gruppe. Mange steder trues kristne med vold og mange slås ihjel
på grund af deres tro. Især i mellemøsten er
det blevet svært at leve som kristen, men også
mange andre steder oplever kristne store udfordringer. I alle de lande hvor kristne forfølges, lever kristne som en minoritet. De oplever
intolerance fra majoriteten i landet. Anderledes
troende, hvad enten det er kristne eller andre
mindre trossamfund, skal underlægge sig majoritetens tro og livsførelse. Der finder en udbredt diskrimination sted, hvor f.eks. jobmuligheder og bosteder går kristne forbi. I nogle
lande findes der religiøse nationalister, der forsøger at tvangskonvertere personer til landets
dominerende religion.

Fokus på forfulgte.

Så det er med god grund at regeringen i januar
måned præsenterede udenrigsministeriets nye
kontor for tros- og religionsfrihed. Her vil der
være et særligt fokus på netop forfulgte kristne.
Overtrædelse af tros- og religionsfrihed er en
overtrædelse af den fælles menneskelige værdighed, hedder det. Det er sandt. Uanset hvem
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der oplever overgreb og manglende frihedsrettigheder, så fortjener deres situation opmærksomhed.

Et kristent vilkår

Historisk har kristne både befundet sig i rollen
som forfølgere og forfulgte. De første godt 300
år af kirkens historie rummer mange beretninger om kristnes lidelser. Ja, forfølgelse var et
vilkår, som Jesus Kristus allerede havde fortalt
sine disciple om før han selv blev taget til fange
og korsfæstet. Senere i historien har kristne desværre også været med til at forfølge anderledes
troende. Det skal ikke glemmes. Desto større
grund er der til også i dag, at have fokus på alle
de mennesker, der bliver forfulgt for deres tros
skyld.

Værne om trosfrihed

Igennem de senere år er der kommet mange
flygtninge til vort land. Også mange kristne,
som er drevet på flugt p.g.a. deres tro. Andre er
flygtet bl.a. fordi de ikke i deres hjemland havde mulighed for, at konvertere til den kristne
tro. Asylsøgere fra Iran er blandt dem. Mange
af dem kommer derfor til gudstjeneste i Skt.
Nicolai kirke og deltager i den ugentlige kristendomsundervisning og flere er blevet døbt.
De oplever en stor glæde ved frit, at kunne
gå til gudstjeneste og deltage i kristne møder
uden, at skulle risikere forfølgelse og straf. Vi
skal værne om den tros- og religionsfrihed, vi
har i Danmark, og vi skal sikre, at anderledes
troende end vi selv har mulighed for at udøve
deres tro, som de nu vil.

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
børnekoret?
Børnekoret har haft en god
sæsonstart! Vi har medvirket ved
nogle familiegudstjenester, og vi
har haft en god hyggetur til Nexø
kristne Skatecenter. Foran os ligger
flere familiegudstjenester, heriblandt
en spaghettigudstjeneste; men vi
skal også henne i december ud at På besøg i Skatecentret lige inden efterårsferien.
»gå Lucia« i forskellige foreninger samt holde og kunne synge rent. Det er gratis at være med.
en julematiné. Lige nu er vi 13 piger, men der Koret øver hver tirsdag mellem kl. 14.30 – 16.00.
er plads til flere – også drenge! Du kan nå at Kontakt korleder Poul Lykke Nielsen på 56 95
komme med, hvis du melder dig meget snart. 34 95 eller 56 95 62 28.
Mvh. Poul Lykke Nielsen
Du skal være mellem 9 og 15 år, kunne læse
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Skt. Nicolai
Kirke
OddatFellow
Logens
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Sogneindsamlingen til fordel for FolkeVelkommen
til nytkirkens
bladNødhjælp den 11. marts 2018

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
Velkommen til et nyt kirkeblad. Det
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Jeg vil gerne takke alle frivillige, der medvirkede ved sogneindsamling til fordel for FolkekirNicolai kirke, har tænkt i den forkirkes
kvartalsblad.
kens Nødhjælp.
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Vi opnåede i år at samle følgende beløb ind: 29.349,50 kr.
brugt flittigt. Temaet for dette nummer er
Børn vokser og med dem også antallet af
”dåb”, og handler derfor på en måde også tilbud. I kirken er der også mange tilbud til
om at være velkommen. Velkommen i kir- børnene, f.eks. børnekor, ungdomsklub, og
ken. Dåben er indgangen til kirken, til det i sommerferien tilbyder de kirkelige forkristne fællesskab. Derfor stod i gammel eninger mange forskellige lejroplevelser.
tid døbefonten ved indgangsdøren til kir- Læs mere om det i bladet
ken. Hvert år byder vi i Sct. Nicolai kirke Karenbodil
Ikke alleMadsen.
stederTlf.:
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5695 0085har
Mail:børn
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det
lige
godt.
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Skt. Nicolai
historieJohannes Johansen
der
lader Kirkes
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Tryk: Burgundia tryk, Rønne.

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

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 på telefon 2912 7274 eller mail: hern@
km.dk

i Præstegaardsladen. Der er mulighed for at købe
vand, øl, kage, sandwich og aftensmad. Kaffe og te
er gratis.
Se timeprogrammet på kirkens hjemmeside:
www.sctnico.dk .
Arrangør: Rønne Menighedsråd og Sct. Nicolai
Genbrug.

Folkekirken på Folkemødet
Folkekirken er selvfølgelig at finde på Folkemødet i
Allinge 14. - 17. juni.
I år har vi fået en fin og central placering på Cirkuspladsen (C 1).
I Folkekirkens telt er du velkommen til at høre
mennesker, med noget på hjerte, tale om kirke og
tro. Du kan også selv deltage i debatten. Der synges og samtales, mennesker mødes og siger hvad de
synes. Der fyldes kaffe på kanden og du bliver rakt
et stykke hjemmebag – så længe lager haves. Lokale
præster er medværter i kirketeltet. Kom og hils på.
Kom og deltag i debatten. Vi ses.

Sangmaraton i Præstegaardsladen
På årets længste dag, onsdag den 21. juni.
Fællessang efter Højskolesangbogen.
Vi synger fra kl. 10 til kl. 22.
Kom og vær med til at synge og skabe en hyggelig
stemning. Det er altid rart at synge sammen. Man
kan komme og gå, som man vil. Der er skiftende
pianister, fortællere og forsangere i løbet af dagen.
Er vejret godt, synger vi ude i gården – ellers inde

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

Et sidste
farvel
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Babysalmesang

Solnedgangsandagt.
Deltag i en stemningsfuld andagt på stranden.
Sted:
Ved badebroen på Nørrekaas strand.
•
•
•

Torsdag den 19. juli kl. 21.00
Torsdag den 2. august kl. 20.30
Torsdag den 16. august kl. 20.00

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 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 4. sept. kl. 10.30.
Vi mødes hver tirsdag til midt i nov. måned. Næste hold begynder primo jan. 2019. Har du lyst til at
være med sammen med dit barn, kan du tilmelde jer
– gerne inden den 18. aug. hos kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen Tlf. 5695 0085 Mail: karenbodil@sctnico.dk .

Andagten varer ca. 25 - 30 min.
Efter andagten er der kaffe/te og vi ser solen gå ned
sammen.
I tilfælde af dårligt vejr/regn aflyses andagten!

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.

Handygruppen

Vi er klar til at hjælpe med små ting i hjemmet, som du ikke selv kan klare.
Ring til Else Kofoed Olsen, 3026 0913 eller mail: esko@email.dk

TELEFONKÆDER

Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder Karenbodil Leth Madsen, tlf. 5695 0085

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

FANGEKORET
Ved Louise Adrian

Koret giver et indblik
ind i en lukket verden
med egne sange og
information om
fængselslivet.
Fangekoret ledes af
fængsels-kirkens
organist Louise

Info

www.fangekoret.dk
www.facebook.dk/fangekoret

Koncert
Rønne kirke
lørdag d.16/6
kl. 19.30

Entre 100 kr ved indgangen

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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Jubilæumskoncert
i anledning af Skt. Nicolai Kirkes 100 års jubilæum

Lørdag den 26. maj kl. 16.00
Medvirkende:
Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor (korleder: Ilona Lobmayer)
Skt. Nicolai Kirkes Ungdomskor (korleder: Jørgen Messerschmidt)
Carina Tybjerg Madsen, 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
René Dahl Nielsen og Christer Ahlm, trompet
Jørgen Messerschmidt, direktion
Ilona Lobmayer, orgel/direktion
Program:
Dietrich Buxtehude:
Alles was ihr tut (Eders hele værk)
Jørgen Messerschmidt:
Jubilæumskantate Skt. Nicolai 100 år (uropførelse)
”Jubilate Deo”
”Opad brænder livets flamme”
(tekst: Filip Gravers Nielsen)
Desuden kan man høre festlige værker af Niels W. Gade,
Christian Præstholm, Jesper Madsen og Franz Liszt.

Gratis entré

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

Skt. Nicolai Sommerkoncerter 2018

Mellem den 13. juli og den 24. august er der 6 sommerkoncerter i kirken.
Man har mulighed for at opleve både kor- og solosang, orgel-, kammer-, og orkestermusik.
Vi kommer til at høre musikere fra forskellige lande: Danmark, Italien og Storbritannien.
Der bliver opført et bredt repertoire fra forskellige lande og epoker.

Alle koncerter starter kl. 20.00

Entré: kr. 75,- (børn i følge med voksne gratis adgang)
FREDAG DEN 13. JULI
Domorganist Vibeke Vanggaard,
orgel (Maribo)
Bach, Bjerno, Vierne
FREDAG DEN 20. JULI
Bjarke Mogensen, accordeon
DUEN (Det danske ungdomsensemble)
Morten Ryelund, direktion
Elgar, Koppel, Mozart
FREDAG DEN 27. JULI
Jakob Soelberg, bariton
Erik Kolind, klaver
Schubert: Die schöne Müllerin

FREDAG DEN 10. AUGUST
Alessandra Montani, barokcello
Fabio Ciofini, orgel/cembalo (Italien)
Marcello, Billington, Scarlatti, Vivaldi,
Bach, Geminiani
FREDAG DEN 17. AUGUST
Holmens Vokalensemble
Morten Bech, orgel/klaver
Jakob Lorentzen, direktion
Purcell, Mendelssohn, Poulenc, Holmboe
FREDAG DEN 24. AUGUST
Professor Henry Fairs, orgel (Storbritannien)
Reger, Alain, Elgar

Skt. Nicolai - Nyt
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Sommerferie
Af organist Jørgen Messerschmidt
Nu hvor sommerferien snart melder sin ankomst, er det ved at være slut med spirekoret
og ungdomskorets aktiviteter for denne sæson,
men inden det kommer så vidt, så resterer bl.a
indspilning af salmer til det årlige salmesangsprojekt, og ikke mindst som rosinen i pølseenden, en fælles tur til København som tak for
denne sæson. Ungdomskoret har fundet et
godt leje med en gruppe meget ivrige sangpiger med efterhånden rigtigt gode stemmer.
Foråret har budt på sang til bl. a. 2. pinsedagsgudstjeneste i Kyllingemoderen, sang til
konfirmationer og ikke mindst deltagelse i Sct.
Nicolais 100 års Jubilæumskoncert.
Korene starter op i anden uge af august, således starter spirekoret op den 13. august kl. 15.30.
Ungdomskoret dagen efter den 14. august kl.
16. Det er altid spændende at se hvordan holdsammensætningen er efter en lang sommerferie
med en masse anderledes input. Så korlederen
håber selvfølgeligt at sangen stadigt trækker,
og ikke mindst fællesskabet.

Skt. Nicolai - Nyt
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Efteråret vil bl.a. byde på en korweekend i
provstiregi på Bækkely med den dygtige organist og kordirigent Henrik Skærbæk Jespersen
fra Haderslev Domkirke. Der vil medvirke kor
fra Smørum og Vallensbæk samt Svaneke/Ibsker. Vi ser frem til en aktiv weekend med masse af ny inspiration.
Aktiviteter for henholdsvis Spirekor og Ungdomskor kan følges på facebooksiden: Sankt
Nicolai Kirkes børne og Ungdomskor. Her blive 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 - 17.00
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. 56 95 38 48
www.roenneim.dk

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

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

JUNI
Søndag 3. kl. 14.00
JUNI
Konfirmandfest.
05: 19.30 Møde. Jens Kaltoft
Vibeke Moseholt taler.
09: 14.30 Seniormøde. Peter
Hauge Madsen
12: 19.30 Bibelkreds i hjemmene Tirsdag 5. kl. 17.00
Fællesmøde med spisning.
19: 18.00 Fællesspisning og
Niels Chresten Andersen taler.
møde. Palle
Af Kure
Jørgen Bloch

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

de samles her.
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e-mail:
formand@bornholmSøndag, den 3. kl. 19.30
Møde v/Peder Østergaard Jensen kfum-kfuk.dk
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Sidste gang før ferien 27.6.
& Philip
stille, for nu lytter børnene
tilBach-Svendsen
sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Første gang efter ferien 22.8.
JULI
6 – 14:

bibelfortælling. Lidt senere er
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.
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Gudstjenester
MAJ

JULI

AUGUST

27. maj (Trinitatis søndag)
10.30: 	Biskop
Peter Skov-Jakobsen
		Jubilæumsgudstjeneste.
Sct. Nicolai 100 år.

1. juli (5. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)

5. august
(10. søndag efter trinitatis)
9.00: Frank Kærgaard
10.30: Henriette Ry Nielsen
(Kirkekaffe)

JUNI
3. juni (1. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou
(Kirkekaffe)
10. juni (2. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
17. juni (3. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: 	Fælles gudstjeneste i
Allinge (ingen gudstjeneste i Sct. Nicolai)

8. juli (6. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
15. juli (7. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
22. juli (8. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
29. juli (9. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou

12. august
(11. søndag efter trinitatis)
9.00: Frank Kærgaard
10.30: Johannes Gregers Jensen
19. august
(12. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen
26. august
(13. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou

24. juni (4. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen
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NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 34. Deadline: fredag den 20. juli

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

24. maj

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Sogneaften v/provst Gotfred Larsen

Fre

25. maj

16.30

Skt. Nicolai Kirke

Familiearrangement v/Hans Jørgen Østerby

Lør

26. maj

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Jubilæumskoncert

Man

28. maj

15.30

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Tor

31. maj

13.00

Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

15.00

Præstegaardsladen

Sorggruppe, hver anden torsdag efter aftale

Tor		
Tor

14. jun		

Cirkuspladsen, Allinge

Folkekirken på Folkemødet starter

Ons

21. jun

10.00

Præstegaardsladen

Sangmaraton frem til kl. 22

Tir

10. jul

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Samtalesalon

Fre

13. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/domorganist Vibeke Vanggaard

Tir

17. jul

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Samtalesalon

Tor

19. jul

21.00

Nørrekaas Strand

Solnedgangsandagt

Fre

20. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Bjarke Mogensen

Fre

27. jul

20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Jacob Soelberg

Tor

2. aug

20.30

Nørrekaas Strand

Solnedgangsandagt

Fre

10. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Alessandra Montani

Tor

16. aug 20.00

Nørrekaas Strand

Solnedgangsandagt

Fre

17. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Holmens Vokalensamble

Fre

24. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Professor Henry Fairs

Hverdagsgudstjenester:
Lunden: Kl. 10.45 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 flg. onsdage: 30. maj, 6. og 20. juni, 4. og 25. juli, 22. august
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 5. juni og 7. august
Hospitalet: Se opslag på hospitalet
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Eftertanker
Tillykke Rønne
Af provst Johannes Gregers Jensen

menighedens, og man byder jo ikke folk velkommen i deres egen spisestue.
Jeg har været i mange kirker i mit liv og der
findes mange smukke og stemningsfulde rum i
kirkerne i Danmark. Skt. Nicolai Kirke er noget
særligt og har en ganske speciel plads i Rønne
by. Som sømærke er den unik. Den er hverken
ny eller meget gammel. Den er klassisk i sit
præg. Storslået uden af være prangende. Højtidelig og hjemlig på samme tid. Den er vores
kirke her i Rønne. Rønne havde ikke været det
samme uden den, og kirken havde ikke været
den samme uden Rønne by.
Også efter vi har fejret jubilæet skal vi bruge
vores kirke. Vi skal høre levende musik i den.
Vi skal høre oplysende og opbyggelige foredrag
i Skt. Nicolai. Vi skal fortsat se mennesker sige
”Ja” til hinanden i det rum og tage afsked her.
Det er i kirken vi skal høre de små børns navn
for første gang, og det er i kirken at vi skal fejre
gudstjeneste og høre evangeliet forkyndt så vi
kan se os selv sammen med Gud, i det.
Skt. Nicolai Kirke er en bygning, hvor vi skal
mødes med hinanden. En bygning skabt til fællesskab og håndtryk. Måske et kram i ny og næ.
Den er det sted hvor vi er lige for hinanden og
hvor vi knæler sammen for noget som er større
end os selv. Skt. Nicolai Kirke er vores fælles
anliggende, vores alles kirke og en del af vores
bys historie.

Tillykke med en fantastisk bygning med et vidunderligt rum
som er vores alles.
Jeg bliver ofte spurgt om
hvem der ejer kirken. Er det staten? Er det menighedsrådet? Eller kirkeministeriet? Jeg er af en
konfirmand blevet spurgt om
det var mig, præsten der ejede kirken.
Ejerforholdet i juridisk forstand er ikke så
enkelt at afklare, men i praksis er der ingen
tvivl. Det er folkekirkemedlemmerne i kirkens
sogn som ejer kirken. Det er alle os, der bor i
Rønne sogn, som ejer Skt. Nicolai Kirke. Det er
os der ved menighedsrådsvalget vælger mennesker til at vedligeholde kirken på vores alles vegne, og det er menighedsrådet der på alle
vores vegne sørger for at den bliver brugt til
det som den er lavet til.
Kirken er et af de få huse der stadig, efter
mange år, bliver brugt til sit oprindelige formål. Der bliver prædiket over de samme tekster og nogle af de salmer vi synger sang man
også første gang, der var gudstjeneste i Rønne.
Kirken har ændret sig mange gange siden, den
første kirkebygning åbnede her i vores by. Den Tillykke Rønne.
er blevet større og for 100 år siden kom den til Tillykke med vores
fantastiske kirke.
at se ud som den gør i dag.
Det store rum. Kirkerummet er på samme
tid et gudstjenesterum hvor vi alle er på besøg
hos Gud, og en fælles spisestue hvor vi mødes
og bliver sammenspist under et fælles tag. De
to ting smelter sammen ved gudstjenesten hvor
vi tilbeder gud og spiser sammen i nadveren.
Når præsten traditionelt ikke siger velkommen
til gudstjenesten, er det fordi kirkerummet er

Forsidebilledet
Sommerstemning ved Kirken
Foto: Ulla Skou

