Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 5. januar
Hellig Tre Konger kl. 11.30 Hanne Wieland
Søndag d. 12. januar
1. s. e. H3K kl. 10.00
Søndag d. 19. januar
2. s. e. H3K kl. 10.00
Søndag d. 26. januar
3. s. e. H3K kl. 10.00
Søndag d. 2. februar
Sidste s. e. H3K kl. 11.30 Hanne Wieland
Plejehjemsgudstjenester
Friplejehjemmet: Tirsdag d. 7. januar kl. 10.30
Bryghuset: Onsdag d. 8. januar kl. 13.00
Gospelgudstjeneste
Lørdag d. 18. januar kl. 17.00 – konfirmanderne medvirker.

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

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev
Januar 2020

Årets ord
Et nyt år betyder for mange, at vi gør status, ser tilbage på det år, som vi har lagt
bag os, og frem mod det nye, vi står overfor. I år lægger vi ikke bare et år men
også et årti bag os, hvilket fik mig til at se på ”årets ord gennem det sidste årti” –
årets ord kåres af Dansk Sprognævn i samarbejde med P1-programmet ”Klog på
sprog”. Årets ord indkapsler, hvad der har fyldt i den offentlige debat.
Årets ord i 2019 blev ”klimatosse”. Ordet blev sagt af Pia Kjærsgaard, der nok
ikke vidste, at hun ville sætte gang i en bølge på sociale medier, da hun efter
Europa-parlamentsvalget holdt tale, hvor ordet blev brugt første gang. Ordet
bruges både om dem, der kæmper for klimaet og om dem, som mener, at
kampen har taget overhånd – og så kan vi jo være med alle sammen.
I 2018 blev ordet ”Hvidvask” kåret som årets ord. Og det beskriver da også
specifikt et af de store samtaleemner, vi havde det år. Et tema, som vi i fællesskab
kunne fortørnes over.
I 2017 blev det "kvindelandsholdet", der løb med titlen. Det var året, hvor
#Metoo-bevægelsen gik viralt, men ordet Kvindelandsholdet blev altså valgt som
en positiv måde at tale om, at kvinder kan noget, og at de vil noget.
I 2016 blev ordet ”Danskhed” kåret med den begrundelse, at spørgsmålet om,
hvad det vil sige at være dansk, og hvad der er danske værdier, var noget af dét,
der havde indkapslet året, fyldt i debatten og optaget mange.
I 2015 var årets ord ”Flygtningestrømme”. Valget faldt på dette ord, fordi det
genskabte det billede, som mange sikkert havde på nethinden af de mange
flygtninge, der kom gående på motorvejen.
I 2014 tog rigtig mange Danske Banks app ”MobilePay” til os i sådan en grad, at
det blev kåret til årets ord.
I 2013 blev det gode gamle ”Undskyld” kåret til årets ord. Det kom i kølvandet
på bl.a. et endog meget langt pressemøde, hvor Lars Løkke Rasmussen måske
snarere beklagede end egentlig undskyldte.
Årets ord 2012 var ”Stenalderkost” Måske var danskerne begyndt at kigge indad
som en efterve af finanskrisen. Ordet blev betragtet både som en hysterisk trend i
tiden og som et udtryk for en øget bevidsthed og et ønske om at leve mere
oprindeligt.
Årtiets første ord i denne sammenhæng var ”Arabisk forår” fra 2011. Ordet var
fuld af forhåbninger til en lysere fremtid for de nordafrikanske og mellemøstlige
lande. Men her 10 år efter er det som om, at den demokratiske sommer ikke
rigtig indfandt sig.
I kirken kårer vi ikke årets ord, for her er Ordet altid det samme, uanset hvad der
sker, og det Ord blev kød og tog bolig iblandt os. Godt nytår!
Mette Jørgensen

Læsekredsen mødes hver tirsdag eftermiddag fra d. 7. januar. Mere info kan
fås hos Birgit Tjalve på telefon: 61 86 34 83.

Lørdagskoncert d. 4. januar kl. 11.30:
Svend Hvidtfelt Nielsen
Årets første halvtimeskoncert præsenterer altid noget nyt, og denne gang gælder
det komponist, musikforsker og organist Svend Hvidtfelt Nielsen fra Mariendal
Kirke i København, som spiller ny dansk musik af Leif Kayser og Vagn Holmboe.
Kayser ville i 2019 være fyldt 100 år, og af ham spilles ”Suite Caratteristica” fra
1956. Holmboe ville være fyldt 110 år. Hans ”Fabula I per Organo” fra 1972
afslutter koncerten.
Onsdag eftermiddag d. 8. januar kl. 14.30:
”En lille ny tosse i verden” v/ Erik Strid
For 800 år siden løb Franciskanerbevægelsen som en stormvind over Europa. I
Svendborg begynder historien om Frans af Assisi et par skridt fra Sct. Nicolai
kirke ved Klosterplads, hvor franciskanerne byggede et kloster bare ti år efter
Frans’ død. Erik Strid fortæller historien om mennesket Frans og hvad han har
at sige os i dag.
Lørdag d. 18. januar kl. 17.00: Gospelgudstjeneste
Konfirmanderne fra Sct. Nicolai, Sct. Jørgens og Sørup sogne medvirker i et brag
af en gospelgudstjeneste. Alle er velkomne!
Foredrag onsdag d. 29. januar 2020 kl. 19.30:

Moderne kirkebyggeri v/ Benny Grey Schuster

Hvorfor ser kirkerne i dag anderledes ud, og hvad sker der, når vi
moderniserer gamle kirker? Hvilke følelser og holdninger vækker kirkernes rum
og inventar i os? Og gives der mon en særlig luthersk måde at bygge og indrette
kirker på? Benny Grey Schuster er lektor ved Præstehøjskolen (FUV).

