Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 4. august
7. s. e. Trinitatis kl. 10.00

Nyhedsbrev

Søndag d. 11. august
8. s. e. Trinitatis kl. 10.00

August 2019

Søndag d. 18. august
9. s. e. Trinitatis kl. 11.30 – Hanne Wieland
Søndag d. 25. august
10 s. e. Trinitatis kl. 10.00 – Hanne Wieland
Søndag d. 1. september
11. s. e. Trinitatis kl. 11.30 - Hanne Wieland

Menighedsrådsmøde
Menighedsrådet holder møde onsdag d. 21. august kl. 17.00.
Mødet er offentligt.
Dagsorden kan se på kirkens hjemmeside.

Kontakt
Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk, tlf. 62 21 12 96
Kirkekontor: Sct. Nicolai Kirkestræde 3, tlf. 62 21 28 54
Kordegn Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk
Åbningstider:
Tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00 samt onsdag kl. 14.00-17.00
Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

NY KORDEGN I SCT. NICOLAI
Pr. 1. august har Sct. Nicolai sogn fået ny kordegn på kirkekontoret:
Rikke Vibeke Birkeholm.
Rikke kommer aktuelt fra en stilling som personregisterfører og
præstesekretær for 5 mindre sogne i Nyborg Provsti og har været i
faget i 10 år. Derudover vil nogen måske også genkende hende som
mangeårig kirkekorsanger ved Vor Frue Kirke, hvor hun har sunget
til gudstjenester, bryllupper og begravelser siden 2002.
Udover arbejdet som kordegn og sanger er Rikke også forfatter til
hundredevis af salmer, børnesange og teaterstykker og har sin egen
lille tekstforfatter- og korrekturlæsningsvirksomhed på
hjemmeadressen.

Kordegn Rikke Vibeke Birkeholm

KIRKEBØNNEN HAR FÅET NY PLADS
”Først og fremmest opfordrer jeg jer til at bede sammen. I skal bede
for alle mennesker og sige tak til Gud. Bed for konger og alle der
har magt, så vi kan leve et stille, fredeligt og ordentligt liv, hvor vi
kan dyrke Gud, vor Frelser”.
Sådan skriver Paulus i sit brev til sin gode ven Timotheus, som
formodes at være leder af en menighed. Forbønnen for
menighedens liv, for menneskelivet og samfundslivet hører altså til
blandt den kristne gudstjenestes ældste elementer.
I en dansk sammenhæng kaldes denne bøn kirkebønnen, fordi den
bedes for den hellige, almindelige kirkes liv og virke i verden; som
et udtryk for den tanke, at det gudstjenestelige fællesskab skal
omfatte og styrke hele den menneskelige tilværelse.
Kirkebønnen er ud over prædiken og faddertiltalen efter dåb stort
set det eneste sted i gudstjenesten, hvor præsten er fri til selv at
formulere indholdet.
Efter reformationen fik kirkebønnen sin klassiske plads mellem
prædiken og nadver. I praksis betyder det, at kirkebønnen - i hvert
fald for mit eget vedkommende – altid har lydt fra prædikestolen.
Men måske er det ikke den rette placering. Når kirkebønnen høres
fra prædikestolen, kan det let betyde, at den opfattes mere som en
bøn der høres, fremfor en bøn, man beder.
Menighedsrådet har givet mig lov til i en prøveperiode at flytte
kirkebønnen til alteret. Alteret er forbønnens plads, og måske vil
kirkebønnen herved fået en lidt mere selvstændig plads - og ikke
som tidligere blot være et ”vedhæng” til prædiken.
Efter 20 år må jeg indrømme, at vanens magt er stor, og jeg har
bestemt ikke vænnet mig til den liturgiske ændring, men jeg agter
at give den en chance.
Menigheden er selvfølgelig meget velkommen til at give sin
mening til kende om denne beskedne ændring. En gang i løbet af
efteråret skal menighedsrådet tage den endelige beslutning om,
hvorvidt kirkebønnen skal forblive på forbønnens plads eller skal
tilbage til prædikestolen.
Sognepræst Mette Jørgensen

