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Kirke- og kulturmedarbejder:
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Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk
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Følg os på Facebook
facebook.com/roennekirke
facebook.com/SanktNicolaiKirkesBorneOgUngdomskor
Følg os på Instagram
skt.nicolaikirke
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PERSONNYT I RØNNE SOGN
Der er ingen nyheder til dette nummer

Kommende arrangementer
25. okt.: 	Spisning kl.13.00. herefter underholdning
ved Karenbodil.
1. nov.: 	Spil Dansk uge ved Jørgen Messerschmidt
8. nov.: 	Vi får besøg af Peter Hauge Madsen.
15. nov.: 	
Vi får besøg af Elsa og Knud Henning
Hansen.
22. nov.: 	”Guds mange engle, juleengle og alle de
andre” ved Jakob Houler.
29. nov.: 	Duft af gran og risengrød
Velkommen i Kirkens Dagligstue!

Sorggruppe/samtalegruppe

Kirkens Dagligstue
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.
23. aug.: 	Velkommen igen….
30. aug.: 	Sensommertur kl.13.00 til Brændesgårds
haven
6. sept.: 	10 års fødselsdag i Kirkens Dagligstue
13. sept.: 	Vi får besøg af Ulla Skou.
20. sept.: 	Spisning kl.13.00. herefter fortæller Lillian
Hjorth-Westh om Selma Lagerlöf.
27. sept.: 	Inga Olsen synger og spiller med os.
4. okt.: 	
Vi besøger Soldaterhjemmet ved Almegårds Kaserne.
11. okt.: 	Vi får besøg af Henriette Ry Nielsen.
18. okt.: 	Vi ser filmen ”1866” ved Erik Grønvang.
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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 hospitals-og sognepræst Henriette Ry Nielsen på telefon 2912 7274 eller
mail: hern@km.dk

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.

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?

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 har
tirsdaghaft
til midteni nov.god
måned. NæBørnekoret
ste hold begynder
primo
jan. 2019. Har
sæsonstart!
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turmedarbejder Karenbodil Madsen Tlf. 5695 0085
en
Mail:spaghettigudstjeneste;
karenbodil@sctnico.dk . men vi

•	
Tag sutsko, gymnastiksko el. lign. på til småbørnssang.
•	Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, tlf. 5695 0085, mail: karenbodil@sctnico.dk . Du kan tilmelde dig en af dagene
eller alle dagene, efter hvordan det passer. Har
du spørgsmål vedr. småbørnssang er du også
velkommen til at henvende dig.
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I pausen kan du Søndag
købe en kop
og et stykke
følger: Den 10. september, 22. oktober, 19. novemkl.
16.00.
kage.
JULEMATINÉER
ber,
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MUSIK I SCT. NICOLAI KIRKE

JULEKONCERT
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Tab af et elsket menneske medfører en række følelsesmæssige og praktiske opgaver, som nogen skal
tage sig af. Denne aften fortæller en bedemand, en
kirkegårdsleder og en præst om, hvad du som pårørende kan forvente.
Mød bedemand Peter Lund, kirkegårdsleder
Lars-Jep Elleby og sognepræst Ulla Skou.
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tekster privat
og sætter dem ind i hverdagslivets ramme.
Kordegn: Martin Sørensen,
Tryk: Burgundia tryk, Rønne.
5695 3795

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

(Tilmeld gerne til Ulla Skou 3054 8230/ usr@km.dk)

Hej! Hvis du går i 3. - 6. kl…
….. er du velkommen i SNYK (Skt. Nicolai Kirkes
yngste klub). SNYK holder en ekstra lang ferie i år,
idet vi først begynder mandag den 22. okt. Det er
mandagen efter skolernes efterårsferie.
Når vi begynder igen, mødes vi hver mandag
kl. 15.00 til 16.30 i sognegården Rønne Nord, Åvej
2. I SNYK hører vi fortællinger fra Bibelen og laver
forskellige aktiviteter. 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 .

Hej! Hvis du går i 6. kl. eller derover …
Hvis du går i 6. kl. eller derover og har lyst til at
være med i en klub, hvor Gud, sjove og hyggelige
aktiviteter er en del af en klubaften, så er du velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Karenbodil Madsen, karenbodil@sctnico.dk , tlf.
5695 0085 for nærmere information.

Menighedsmøde
Menigheden indbydes til menighedsmøde søndag
den 28. oktober efter højmessen i Skt. Nicolai Kirke.
Menighedsrådet aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år, og orienterer om den planlagte virksomhed i den kommende tid, herunder det
seneste årsregnskab og budgettet for dette år.
Menighedsrådet byder på et let traktement.
Johnny Winther Holbech
menighedsrådsformand

… Om lidt bli’r her stille
Det hænder, fra tid til anden, at pårørende under en
bisættelse ønsker at høre Kim Larsens sang: ”Om
lidt bli’r her stille”.
For når vi mister, forstummer en velkendt stemme.
Men noget bliver tilbage: Troen, håbet og kærligheden bliver tilbage. Størst af dem er kærligheden.
Der er allehelgensgudstjeneste på Kapellet søndag den 4. november kl. 14.00 v. Peter Hauge Madsen og Ulla Skou.
Under gudstjenesten, vil navnene på de menne-

sker 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
troen, håbet og kærligheden.

Gudstjeneste for de mindste
Lørdag 3. november kl. 11.30 er der gudstjeneste
for de små. Vi synger salmer og sange fra babysalmesang. Vi hører om det største for de mindste og
leger os frem så vi forstår at… ”Guds søn har os så
kær, han er børnevennen stor”. Gudstjenesten varer
en halv time og hele familien er velkommen. Venlig
hilsen Karenbodil Madsen og Ulla Skou

Landemodegudstjeneste
Landemodegudstjenesten i Skt. Nicolai kirke er
ved at være en moden tradition. Det er den ene af
2 fælles gudstjenester for hele øen vi fejrer hvert år
(den anden er 2. pinsedags gudstjenesten i Kyllingemoderen). Biskoppen prædiker og alle øens præster deltager. Både menighedsråd og menigheder er
inviteret og jeg ved, at Biskoppen er glad for at få
hilst på Bornholmerne ved denne lejlighed. Jeg synes selv, det er vigtigt, at vi benytter lejligheden til at
få hilst på hinanden på tværs af sognene, når vi har
muligheden. Derfor håber jeg at mange vil give sig
tid og deltage i denne gudstjeneste.
I år er det mandag den 5. november kl. 19.00 i Skt.
Nicolai kirke.

Skt. Nicolai - Nyt
Snellemark 27, 3700 Rønne
Telefon 5691 0050
www.blomsterkunsten.dk
blomst@blomsterkunsten.dk
Find os på Facebook
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Salmesang for skolebørn
Igen i år vil mange hundrede skoleelever fra 4. og
5. klasserne i de bornholmske skoler samles til en
afsluttende salmesangstime i Skt. Nicolai kirke.
Det foregår onsdag den 21. november om formiddagen. De sidste tilmeldinger fra skolerne er endnu
ikke modtaget, hvorfor det ikke er afgjort, om der
af pladsårsager bliver én eller to afslutninger. Se på
kirkens hjemmeside for det nøjagtige klokkeslæt.
Temaet, som elever og lærere skal beskæftige sig
med, er ”Alene og sammen”. Salmerne, der synges,
er: ”Den signede dag”, ”Du som har tændt millioner
af stjerner”, ”I al sin glans nu stråler solen”, ”Det er
så yndigt at følges ad”, ”Altid frejdig når du går”

og ”Du, som gi’r os liv”. Der er som altid udarbejdet
undervisningsmateriale til lærerne og indspillet musik til at understøtte indøvningen af salmerne.
Alle er velkommen til at overvære den festlige afslutning i Skt. Nicolai kirke.

Lysgudstjeneste
Søndag den 25. november kl. 16 afholdes der i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en lysfest/lysgudstjeneste. Der vil være mulighed for at tænde et
lys - både for en nærtstående, der lider under sygdom, eller som er afgået ved døden - og for en selv,
hvis der er behov.
Alle er meget velkomne!

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
Nr. 3. 2018
Side 8

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

Odd-Fellow Logens
Julekoncert 2018
Skt. Nicolai Kirke, Rønne
Søndag den 2. december 2018 kl. 16.00
Solist:

Niels Jørgen Riis

Billetpris kr. 195,Overskuddet går primært til Skt. Nicolai Tjenestens juleaften for ensomme
samt i øvrigt i fuldt omfang til øvrige humanitære formål på Bornholm.
Dørene åbnes kl. 15.00
Bornholms ældste ejendomsmæglerfirmaBillet
Altid parat til at hjælpe til en god hushandel
- uanset om der skal købes eller sælges.
- Det er os der sælger husene!

og program

Ring til Ole W. & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6- Rønne - tlf. 5695 1995

Skt. Nicolai - Nyt
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Skt. Nicolai Kirke
Søndag den 23. september kl. 19.30

Sensommerkoncert
Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor
synger sit repertoier til koncertrejsen i Budapest (Ungarn)
Man kan høre værker af danske og ungarske komponister, bl.a.
Carl Nielsen, Niels W. Gade, C.E.F. Weyse, M. Bojesen, Zoltán Kodály
Øvrige medvirkende:
Bernadett Hegyi, sopran
István Ruppert, orgel
Ilona Lobmayer, direktion
Entré kr. 50,- (børn i følge med voksne gratis adgang)
Koncertindtægterne går til støtte for Koncertkorets tur til Ungarn.

Kornyt
Af organist Jørgen Messerschmidt
Nu hvor sommer og sol er på hæld, starter
Sankt Nicolai Kirkes spire og børne/ungdomskor så småt op efter en lang velfortjent
sommerferie.
Det er altid spændende at se hvilke nye sangere der kommer og hvem der måske har besluttet sig for at holde for denne gang.
Efteråret er som regel en mere stille periode
for korene. Der skal findes på nyt repertoire
som skal indøves. Nye sangere skal bydes velkommen. Der er stadigvæk de faste månedlige
spaghettigudstjenester, som korene medvirker
til. Endvidere høstgudstjenesten i midten af
september. Det årlige salmesangsprojekt i slutningen af november for skolernes 4. - 5. klasser,
vil også involvere ungdomskoret.

Sankt Nicolai Kirkes spire og børne/ungdomskor er åbne for nye medlemmer.
Spirekor er for 0. - 3. klasse. Børne og ungdomskor er fra 4. klasse og opefter.
Opstart uge 33
Henvendelse til korleder og organist Jørgen
Messerschmidt Tlf: 2944 4478 eller email sarramagna@gmail.com

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.

Skt. Nicolai - Nyt
Nr. 3. 2018
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Kantoriet og Koncertkoret
Af korsanger Anne Skjerk og organist Ilona Lobmayer

Skt. Nicolai Kantori, som har eksisteret i 18 år,
består fast af 5-8 sangere fra gymnasiealderen
og opefter.
Sangerne øver med organisten hver fredag
på salmer og 4-stemmige satser til søndagens
højmesse.
Enkelte har sunget i Kantoriet siden oprettelsen, andre er startet i kirkens ungdomskor og er
dernæst optaget i Kantoriet.
Kantoriets primære funktion er at støtte menigheden, så den føler sig tryg i salmesang og
korsvar, men koret synger også alene - lige efter organistens præludium ”Introitus” og efter
prædiken ”Motet” - til musik, der er valgt til at
understøtte dagens tema.
Repertoiret er bredt og spænder helt fra middelalderen frem til musik fra vor tid; Musik
skrevet til Guds ære.
Skt. Nicolai Kantori synger også koncerter
samt større korprojekter, med og uden orkesterledsagelse, og har optrådt både i ind- og

udland. Ved disse lejligheder indkaldes andre
af Bornholms engagerede, frivillige sangere og
former ”Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor”.
Koncertkoret under ledelse af organist Ilona
Lobmayer har i de sidste tre år opført festlige
værker af bl.a. Esterházy, Pergolesi, Tillai, Franz
Liszt, Bach, Buxtehude. Koret medvirkede til
Skt. Nicolai Kirkes Jubilæumskoncert den 26.
maj, hvor Jørgen Messerschmidt dirigerede sin
Jubilæumskantate komponeret i anledningen
af kirkens 100 års jubilæum.
Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor glæder sig til,
sammen med deres ungarske organist, Ilona
Lobmayer, at optræde i Budapest til september
2018.
Hvis du er i gymnasiealderen eller opefter
og har lyst til at synge i Skt. Nicolai Kirkes Koncertkor, er du velkommen til at kontakte organist Ilona Lobmayer på mail:organist.sctnico@
gmail.com eller tlf. 5119 3495.

Skt. Nicolai - Nyt
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Skt. Nicolai Kirke
Lørdag den 6. oktober kl. 16.00

Efterårskoncert
Sorø Klosterkirkes Drenge- og Mandskor
under ledelse af organist Merethe Lammert Køhl Hansen
Sorø Klosterkirkes Drenge- og Mandskor er oprettet i 2012 og består af korskole, drengekor og
mandskor. Repertoiret er klassisk korsang fra
tidlig musik til nyt. Koret har f.eks. sunget Faurés Requiem, Schuberts Messe i G og samarbejdet med komponisten og jazzbassisten Jimmi
Roger Pedersen om Kyndelmisse/Natkirke
med værket LYSET. Senest har koret specialiseret sig i evensong/aftensang efter anglikansk
forbillede. Derudover er repertoiret danske
sange, salmer og engelsk kormusik mm.

Skt. Nicolai - Nyt
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Koret har siden sin start været medvirkende
ved festgudstjenester, evensong og koncerter i
Sorø Klosterkirke og har også lavet koncerter
flere steder, heriblandt en korrejse til Lübeck,
Flensborg, Paris og senest i England, med
fokus på den traditionsrige evensong.
Til koncerten i Skt. Nicolai Kirke kan man
høre danske sange og salmer samt motetter.
Gratis entré

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: Peter Sode
Tlf: 5695 3848
www.roenneim.dk

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

Indre
Missions
hus syder
af aktivitet

EVANGELISK LUTHERSK
MISSIONSFORENING
Tværstræde 3, Rønne
Formand: P. A. Kjøller
Tlf: 5695 9680

de samles her.
KFUM og KFUK
På BornholmNogle gange
Østergade 59, 3700 Rønne
og
Tlf: 2010 6946sammen
andre

gange

Formand
hver for sig.
Dorte Andreas Kristoffersen,
Nogle gange i
e-mail: formand@bornholmkfum-kfuk.dk
lytten til unwww.bornholm-kfum-kfuk.dk
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dervisningen
Kredsdag
KLUB KOM IND:
om hvem JeSøndag den 16. kl. 16.00
Søndag 9. kl. 14.00
En klub for alle
mellem
ca
Møde v/Åbne døre
Høstfest. Taler: Palle Kure
susungeer,
andre
13 og 17 år.
Tirsdag den 25. kl. 19.30
Af Jørgen Bloch
gange
rundt
Vi mødes hver torsdag fra kl 19
Fællesmøde hos LM
Søndag 16. kl. 19.00
OKTOBER
til 21, undtagen
og på
omi ferier
i private
Søndag, den 23. kl. 16.00
Møde. Taler: Simon Madsen
02: 19.00 Bibelundervisning i
helligdage.
I Indre Missions
Efterårsfest
Gudhjem.
hjem
til
studie
Kontakt: Kell Olsen
Søndag, den 30.
Tirsdag 25. kl. 19.30
09: 19.30 Møde. Lasse
HusMunk
på ZahrtOnsdag
fra
kl.
16
til
17.30
og
drøftelse
af
bibelske
tekMobil
nr.
2327
9429.
Høstfest på Bækkely
med Indre Mission og
13: 14.30 Senioreftermiddag.
mannsvej Fælles42
er med
detBirger
lyden
afsærskilt
lidt program
størrei Rytterster. Et af de nyere og meget
Pe- Se
Knud Henning Hansen ELM. Sangaften
lever
en dersen
aktiv
knægten
og Poul
Lykke
Nielsen
16: 19.30 Bibelkreds
i hjemmene
børn
der
spreder
sig i lokaler- spændende tiltag er Mat23: 19.30 Møde. del af sognearne.
Nu
er
det
børneklubben
thæusaftner. Vi begynder kl.
OKTOBER 2018
14.30
30: 19.30 Gave og festaften.
bejdet i Lørdag
Sct.29. kl.
Spiren
der fylder
huset.
Søndag
den 7. Her 18 med at spise sammen, og
Seniortræf. Taler:
Jens Kaltoft
Palle Kure
Nikolai kirke.
Fællesmøde
på Peterskolen
med
er lederne de eneste
voksne.
klokken
19.30 er der et oplæg
OKTOBER
NOVEMBER
Arbejdet er baseret på
fri- De fortæller ELSBspændende på 20 – 25 min. om et aktuelt
(Evangelisk luthersk Samråd på
06: 19.30 Bibelkreds i hjemmene Tirsdag 2. kl. 17.00
villig
og dækker
Bornholm)
Fællesmødebibelfortællinger
med spisning
08: 19.00arbejdskraft,
Årsmøde i Åkirkeby
og skaber emne.
Se program i Rytterknægten
Peter Techow
10: 14.30aldersspektret.
Senioreftermiddag. PåTaler:
hele
bagengageret
aktivitet
for børneHerefter er der mulighed
Søndag den 14. kl. 16.00
Peter
Åge Bak
grund
af
Jesu
og
apostlenes
ne
i
halvanden
time.
for
at drøfte emnet i grupper.
Møde
Søndag 7. kl. 14.00
13: 19.30 Møde. Peter Techow.
ord
om,Messy
at Jesus
Tirsdag
kl. 19.30Samtalen er et meget vigtigt
ELSB-stævne. Peterskolens
hal.
20: 16.30
Churcher den eneste
Når klokken
bliverden1930.onsBibeludervisning
21: 19.00
Bibelundervisning
i os i leder
formår
at bringe
dag, er det cyklerne
der fyl- element denne aften, og den
Søndag 21. kl. 10.00
Snogebæk
vende
fællesskab
med
Gud,
dermed
opmorgenbrød
på parkeringspladsen,
plejer også at være livlig. Det
NOVEMBER 2018
Møde. Indledes
27: 19.30 Fællesmøde i ELM
og at han er den eneste
Søndag
den 4. kl. 16.00 er ikke en forudsætning at du
mm.der for nu samles
teenagerne.
kan give os evigt liv, er det MusikanlæggetMøde
bliver
ofte
Lørdag
den 10. kl.
19.30 ved en hel masse om kristenLørdag 27. kl. 14.30
FASTE ARRANGEMENTER
vores
mål at skabe de bedste
tændt, og med
godt
er det, v/Jens
at dommen
Hedemølle-aften
Dam
Seniortræf. Sangeftermiddag
for at deltage, men
rammer
for at vi som mennedentæt
18. kl.på
16.00det kunne vel tænkes at du
Poul Lykke Nielsen
BØRNEKLUB
naboerne ikke Søndag
bor for
Møde
Onsdagkan
kl. 16.00
– 17.30Jesus og leve
sker
møde
huset. Men Tirsdag
når den
klubben
27. kl. 19.30vil komme til at vide en hel
NOVEMBER
sammen
med
ham.
med IM og LM
Tirsdag 6. kl.
17.00
TEENKLUB
begynder,
er Fællesmøde
teenagernes
deli mere bagefter. Det er
Tværstræde
Fællesmøde med spisning
Onsdag
kl. 19.00
– 21.00
Hver
torsdag
formiddag
koncentration
fanget.
Nogle
alene Jesus der kan gøre os
V/Jørgen Kjøller Petersen
Taler: Peter Hauge Madsen
udenfor
skoleferierne, samles
unge entusiastiske teenledere vis på livet og forberedt på
UNGDOMSMØDE (IMU)
der
enkl. større
gruppe mødre
Kvindebedemøde
Lørdag-søndag
10-11 at engagere
Tirsdag
19.30
formår
denne al- evigheden.
1. tirsdag i md. kl. 19.00
Årsmøde i Peterskolens hal.
og fædre med deres mindste.
dersgruppe,
i
gode
sociale
Det kræver ikke medlemsTaler: Kristian Andersen
Når klokken nærmer sig
10, aktiviteter, og i Cafe
levende
Elmer bibel- skab at deltage i arrangemengenlyder huset af gladSøndag
sang18. kl.
Hver
fredag kl. 14-16.30 ter, og alle er velkommen.
14.00
undervisning,
så teenagerne
og børn og voksne derMøde
hop- ikke er uvidende om, hvem Programmet for husets aktiBibelstudiegrupper
per og danser til flere af
san-24. kl.
Jesus
erkl. 10.00
Hver andendet
torsdag
Lørdag
14.30 er, og hvorfor
viteter ligger fremme i kirken
gene. Kort efter er der ganske
i ulige uger.
Seniortræf. Adventsfest
vigtigt, at vi lever
vores liv eller fås hos indremissionær
Taler: til
Filip Oehlenschläger
stille, for nu lytter børnene
sammen med ham.
Jørgen Bloch på 5695 0934
Gåture
bibelfortælling. Lidt senere
er27. kl. 19.30
onsdag
kl. 10.00 eller på www.bornholm.im
Tirsdag
Tirsdag aftenHver
er de
voksnes
fra missionshuset
Fællesog
med Indre Mission og
der legetøj, glade børn
aften. Både ungdomsarbejdet
og finde Rønne under lokalt
i Tværstræde 3
ELM, hos ELM, Tværstræde 3,
snakkende forældre overalt.
og det egentlige voksenarbej- arbejde.
Rønne
SEPTEMBER
04: 19.30 Bibelkreds i hjemmene
08: 14.30 Senioreftermiddag.
Jens Borg Spliid
11: 19.30 Åbne Døre
18: 16.30 Messy Church.
25: 19.30 Fællesmøde hos LM.

SEPTEMBER
Tirsdag 4. kl. 17.00
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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
AUGUST

OKTOBER

NOVEMBER

26. august
(13. søndag efter trinitatis)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou

7. oktober
(19. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Johannes Gregers Jensen
(Kirkekaffe)

3. november
11.30: Ulla Skou
		Børnegudstjeneste

SEPTEMBER
2. september
(14. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen
(OBS! Ingen Kirkekaffe)
12.15: 	Peter Hauge Madsen,
Ulla Skou,
	Henriette Ry Nielsen og
Jørgen Bratskov
	Konfirmandopstartsgudstjeneste
9. september
(15. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen
16. september
(16. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

10. oktober
(Onsdagsgudstjeneste)
17.00: En sognepræst
14. oktober
(20. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Peter Hauge Madsen
21. oktober
(21. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Ulla Skou
28. oktober
(22. søndag efter trinitatis)
9.00: Ulla Skou
10.30: Peter Hauge Madsen

11. november
(24. søndag efter trinitatis)
9.00: Henriette Ry Nielsen
10.30: Johannes Gregers Jensen
14. november
(Onsdagsgudstjeneste)
17.00: En sognepræst

25. november
(Sidste søndag i kirkeåret)
9.00: Johannes Gregers Jensen
10.30: Ulla Skou
16.00: Henriette Ry Nielsen
Lysgudstjeneste

30. september
(18. søndag efter trinitatis)
9.00: Peter Hauge Madsen
10.30: Henriette Ry Nielsen

Nr. 3. 2018
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5. november
19.00: 	Biskop Peter Skov-Jakobsen
Landemodegudstjeneste

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

23. september
(17. søndag efter trinitatis)
10.30: Alle Sognets præster
Høstgudstjeneste

Skt. Nicolai - Nyt

4. november (Alle helgens dag)
10.30: Henriette Ry Nielsen
(Kirkekaffe)
14.00: 	Ulla Skou og Peter Hauge
Madsen
På Kapellet

NÆSTE NUMMER

- udkommer i uge 47. Deadline: fredag den 19. oktober

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

Tor

23. aug 13.00

Sted
Præstegaardsladen

Kirkens Dagligstue, derefter hver torsdag

Fre

24. aug 20.00

Skt. Nicolai Kirke

Sommerkoncert v/Professor Henry Fairs

Tir

4. sep

Skt. Nicolai Kirke

Babysalmesang, nyt hold begynder

Man

10. sep

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds ”Kirkens tilblivelse og første år”

Tir

11. sep

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Tor

20. sep

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften/ Mission blandt hårde drenge

Søn

23. sep

10.30

Skt. Nicolai Kirke

Høstgudstjeneste m/efterfølgende kirkefrokost

Søn

23. sep

19.30

Skt. Nicolai Kirke

Sensommerkoncert

Tir

2. okt

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Det nye menneske”

Lør

6. okt

16.00

Skt. Nicolai Kirke

Efterårskoncert

Tir

9. okt

16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

10. okt

17.00

Skt. Nicolai Kirke

Onsdagsgudstjeneste

Lør

13. okt

10.00

Skt. Nicolai Kirke

Dåbsgudstjeneste

Søn

21. okt

12.00

Sognegården Rønne Syd

Sognefrokost

Man

22. okt

15.30

Sognegården Rønne Nord SNYK, derefter hver mandag

Man

22. okt

18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds ”Kirkens tilblivelse og første år”

Tor

25. okt

19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften/ når nogen dør

Søn

28. okt

12.00

Præstegaardsladen

Menighedsmøde m/let frokost

Lør

3. nov

11.30

Skt. Nicolai Kirke

Gudstjeneste for de mindste

Søn

4. nov

14.00

Kapellet

Allehelgensgudstjeneste

Man

5. nov

19.00

Skt. Nicolai Kirke

Landemodegudstjeneste v/biskop Peter Skov-Jakobsen

Tir

6. nov

19.00

Præstegaardsladen

Studiekreds ”Det nye menneske”

Tir

13. nov 16.10

Skt. Nicolai Kirke

Småbørnssang

Ons

14. nov 17.00

Skt. Nicolai Kirke

Onsdagsgudstjeneste

Man

19. nov 18.30

Sognegården Rønne Nord Studiekreds ”Kirkens tilblivelse og første år”

Ons

21. nov

Skt. Nicolai Kirke

Afslutningskoncert på salmesangsprojektet

Tor

22. nov 19.30

Præstegaardsladen

Sogneaften/ Barnets blå hus

Søn

25. nov 12.00

Sognegården Rønne Syd

Sognefrokost

Søn

25. nov 16.00

Skt. Nicolai Kirke

Lysgudstjeneste

Hverdagsgudstjenester:
Lunden: Kl. 10.45 hver mandag
Sønderbo: Kl. 11.00 tre onsdage hver måned. Se opslag på Sønderbo
Kystparken: Kl. 10.30 følgende tirsdage: 4. sept., 2. okt. og 6. nov.
Hospitalet: Se opslag på hospitalet

Skt. Nicolai - Nyt
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Eftertanker
Konfirmation 1965
Af menighedsrådsformand Johnny Winther Holbech

I forbindelse med Skt. Nicolai
Kirkes nylige 100-års jubilæum,
nævnte jeg ved et par lejligheder
noget om konfirmationsforberedelsen i 1965, hvor jeg blev konfirmeret i kirken.
Derfor er jeg blevet bedt om at
skrive noget om konfirmationsforberedelsen den gang. Ved nærmere eftertanke skulle jeg måske ikke have sagt ja, fordi der
i og for sig ikke er så meget igen at berette om,
idet alt som jeg husker det foregik helt efter bogen, både i den ene og anden henseende. Der
er således ingen anekdoter og særlige interessante hændelser jeg kan komme i tanker om.
Konfirmationsdagen var for mit vedkommende fastsat til den 26. september 1965. Den
gang var der så mange børn i 7. klasserne i
Rønnes skoler, at der var konfirmationssøndage både forår og efterår. Hvor mange vi var, der
blev konfirmerede den dag, husker jeg ikke,
men vi fyldte godt op i kirken med en bænk til
hver ned af midtergangen. Umiddelbart kunne
det jo her have være været mig en hjælp, hvis
jeg havde kunnet finde konfirmationsbilledet,
der blev taget i kirkens kor foran alteret.
Jeg var naturligvis nervøs på konfirmationsdagen. Dengang var man som ung ikke vant til
at være så eksponeret, som jeg vil tro nutidens
konfirmander er det. Men alt gik selvfølgelig
helt som det skulle.
Konfirmationsforberedelsen var begyndt i
løbet af foråret, og blev genoptaget efter skolesommerferien. Den gang var der ikke sognegårde hverken i Rønne Syd eller Nord, så selve
undervisningen foregik oppe på kirkens søndre pulpitur. Det var ikke meget anderledes end
almindelig klasseundervisning, og pulpituret

er ikke ulig et mindre auditorium. Alene undervisningslokalets begrænsninger gav naturligvis
ikke de samme pædagogiske muligheder som
vore præster har i dag for at sørge for at give
de kommende konfirmander en god oplevelse,
og ikke mindst indlevelse i kristendomsundervisningen som forberedelse til konfirmationen.
Dertil var det der vel stadig kaldes A/V-hjælpemidler overhovedet ikke til rådighed. Bortset fra
generalprøven i kirken foregik det hele oppe på
søndre pulpitur.
Undervisningen var indlagt i skoleskemaet,
men således at vi kommende konfirmander
måtte bevæge os fra Åvangsskolen ned i kirken.
Hvorvidt vi var mere eller mindre opmærksomme end nutidens modtagere af konfirmandundervisning, skal jeg ikke kunne sige. Det kan da
godt være, at der en gang imellem var lidt uro
på den bagerste række, men jeg husker ikke noget særligt herom.
I 1965 var Jørgen Fabricius blevet præst i Rønne, og han tilførte nok lidt af hvad man kalder
et friskt pust, så jeg husker konfirmationsundervisningen som både indholdsrig og interessant.
Han stod nederst ved pulpiturets første bænk
og fortalte og gestikulerede, og forsøgte at få en
dialog i gang med os kommende konfirmander.
Jeg synes at han gjorde det rigtig godt, og jeg
var også glad for senere at have ham som lærer
i dannelsesfaget oldtidskundskab i gymnasiet.
I forbindelse med Skt. Nicolai Kirkes 100-års
jubilæum var det også for mig en stor glæde at
være med til at udgive et jubilæumsskrift, som
indeholder et genoptryk af det af Jørgen Fabricius forfattede jubilæumsskrift fra 50-års jubilæet
i 1968, hvortil vi i menighedsrådet har tilføjet
nogle afsnit om de seneste 50 år.

Forsidebilledet
Nyeste luftfoto af Skt. Nicolai Kirke og omgivelser
Foto: Per Frost

