Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 1. marts
1. søndag i fasten kl. 10.00
Søndag d. 8. marts
2. søndag i fasten kl. 11.30 Hanne Wieland
Søndag d. 15. marts
3. søndag i fasten kl. 10.00 Hanne Wieland
Søndag d. 22. marts
Midfaste kl. 10.00
Søndag d. 29. marts
Mariæ bebudelse kl. 10.00 samt
Børnegudstjeneste kl. 14.00 med minikonfirmanderne.
Plejehjemsgudstjenester
Friplejehjemmet: Tirsdag d. 3. marts kl. 10.30
Bryghuset: Tirsdag d. 3. marts kl. 13.00

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 18. marts kl. 16.30 i præstegården. Mødet er offentligt, og
dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside 1 uge før mødet.

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
Onsdag kl. 14.00–17.00

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev
Marts 2020

Læsekredsen mødes hver tirsdag eftermiddag til oplæsning af romaner og

Maria, snart er det forår!
Maria snart er det forår
det tøver i buske og træer
i havens krukker med liljer
der venter på mildere vejr
og spurve pusler i hækken
med første kuld unger på vej
Maria naturen venter
den venter og tier med dig

Maria Herren er med dig
han blir til den yderste dag
når tvivlen lurer ved døren
og englen er fløjet herfra
han er der hver gang du ængstes
og beder for dem du har kær
han venter belyst af mørket
og våger og er dig nær

Maria mennesker længes
på kryds og på tværs og på skrå
mod solen og haver med stier
som man kan forelske sig på
og børn der trives og aldrig
skal mangle det daglige brød
Maria! et sted at leve
og dø en almindelig død

Maria himlens veninde
dit forår er brusende hvidt
en solsort synger mod solen
på naboens gule stakit
og barnet under dit hjerte
er fyldt af Guds hellige ånd –
det største og alt det mindste
forenet til ét i hans hånd

Lisbeth Smedegaard Andersen har her digtet en salme, som er let at synge
på Birgitte Buurs iørefaldende melodi. Det er snart forår, og selv om
vinteren har været ualmindelig mild, så længes de fleste af os nok efter
solens lys og længere dage - at naturen begynder at vise, hvilken kraft og
skønhed, der står på spring. Men salmen er også en bebudelsessalme; sidst
i marts skal vi fejre Mariæ bebudelse, hvor Maria af en engel får besked
om, at hun skal være mor til Guds søn, verdens frelser.
Vers 2 og 3 beskriver måske de tanker, Maria gør sig, da hun med englens
sagte tale får at vide, at hun skal føde et barn; og endelig kan ordene vel
også forstås som menighedens forsøg på at overbevise Maria om, hvor
vigtigt det er, at hun tager opgaven på sig. Sidste vers slutter i altings
glæde, Maria siger ja til opgaven – og det understreges afsluttende, at
barnet, som Maria bærer under sit hjerte, både er menneske og Gud.
Salmen, der står i 100 salmer, vil blive sunget ved gudstjenesterne i marts.
Sognepræst Mette Jørgensen

hyggeligt samvær. Mere info kan fås hos Birgit Tjalve på telefon: 61 86 34 83.

Lørdagskoncert d. 7. marts kl. 11.30-12.30:
OBS: Forlænget koncert. Musik fra den danske senromantik med tenor David
Danholt og Jørgen Ellegård Frederiksen, orgel.

Onsdag eftermiddag d. 11. marts kl. 14.30:
Fællessang - vi synger årstidens sange og salmer. Nogle er valgt i forvejen og
andre vælger vi undervejs. Kirkens organist Tore Bjørn Larsen akkompagnerer.

Foredrag onsdag d. 18. marts kl. 19.30:
"Forløsning under narkose"
v/ Lektor i etik og religionsfilosofi David Bugge, Århus Universitet.
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed.
Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes
”forløsning under narkose”, hvor der intet ydes fra det menneskes side, der
frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den
uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af
mennesket. Foredraget forudsætter ikke, at man har læst Blixen.

Børnegudstjeneste søndag d. 29. marts kl. 14.00:
Årets minikonfirmander afslutter deres forløb i foråret med en børnegudstjeneste for alle.

OBS - HUSK: Skærtorsdagsmiddag
Traditionen tro fejrer vi Jesu sidste måltid med fællesspisning efter aftengudstjenesten Skærtorsdag d. 9. april kl 19.00, og der er lam på menuen.
Tilmelding og kontant betaling senest d. 27. marts til kirkekontoret.
Pris kr. 100,- (kan også betales på dagen).

