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TAG PÅ TORVET I SVENDBORG
og tag hjem med Luther (-øl) i bagagen

I anledning af fejringen af 500-året for reformationen,
er der blevet specialfremstillet en Luther-øl.
Den har du mulighed for at smage og købe lørdag d.
17. juni mellem kl. 8.00 og 14.00.
Øllen vil blive solgt fra en salgsbod på torvet, og her

har du også mulighed for at blive klogere på Luther og
hans tanker og betydning.
Fra Vor Frue Kirkes klokkespil vil organist Povl Chr.
Balslev sørge for den rette reformationsstemning.

”En mand, der hed Martin”

2

Svendborg Provsti markerer fredag
den 8. september og lørdag den 9.
september Martin Luther-året med en
særlig teaterkoncert. Teaterkoncerten
”En mand, der hed Martin” opføres
fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 15:00.
Marianne Kjær har skrevet og instru
eret og Tore Bjørn Larsen har valgt
salmer, komponeret og arrangeret.
Ligesom han styrer kor og selv er hele
orkestret.
Skuespillerne Lars Simonsen og Tina
Kruse Andersen spiller Martin Luther
og hans kone Katharina von Bora.
Sanger Simon Mott Madsen spiller
Luthers evige fjendebillede af Paven.
Laura Teglhøj, Lars Bo Jensen, Simon
Kabel, tre sydfynske teatertalenter, ses
som parrets yngste datter Margarete
og de sydfynske Luther-elever Eric og
Hans.
Sct. Nicolai Cantori giver Luthers
udvalgte salmer vellyd, og de syd
fynske katolikker i 1500-tallet gives
stemme, krop og sjæl af teateramatører
fra Svendborg Fritidsteater og senior
scenen.

Forestillingen begynder udenfor
kirkedøren, hvor publikum kommer
med på rejsen gennem højdepunkter
og musik i Martins liv. I tilfælde af
regn, er der selvfølgelig en plan B.
Inde i kirken udspiller sig - i familie
højde - scener og musik omkring
manden og reformatoren.

Det er en kærlighedshistorie
En hustru, datter, elever, modstandere
og tilhængere af den komplekse
mand i krig og kærlighed, arbejde og
privatliv, fra vugge til grav. Den Martin
Luther, som kom til at betyde så meget
for mennesker, samfund og kirke også i dag.
gang
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”Det var en gave, da Svendborg Provsti
gav mig opgaven: En ring omkring
mit teaterarbejde her i byen er sluttet
netop i Sct. Nicolai Kirke.
Det var her, en fordums sognepræst for
over 40 år siden bad mig instruere Pär
Lagerkvists ”Barabbas”.
Her forelskede jeg mig i lydmanden
og byens teateramatører. Forelskelsen
holder stadig gennem Svendborg Fri
tidsteater, Svendborg Børne & Ung
domsteater, sommerspil, seniorteater,
museumsspil, kirkegårdsspil, kor og
drama og svendborgere i alle aldre,
som spiller teater i meget seriøs leg.
Professionelle skuespillere sammen
med unge teatertalenter, sangere,
musikere og gæve teateramatører er
for mig selve Himlen. Nu får jeg lov
til igen at lave teater i den smukke
Sct. Nicolai Kirke - i min by - om et
spændende emne.
Tak for det”!
Marianne Kjær

Luthers nøgle
pestramte, griske biskopper, bønder,
munke, gamle og syge, præster,
bogtrykkere, sværdkæmpere, sangkor,
stemningsskaber og sågar Fanden selv.
Disse mange frivillige kommer fra
de enkelte sogne, også Sct. Nicolai
Sogn skal gerne stille med en flok
beredvillige frivillige. Vi kan dårligt
få for mange frivillige. Jeg vil derfor
opfordre til, at man noterer sig datoen
OG fredagen før, den 29. september
til øvedag, i sin kalender, hvis man
har lyst til at deltage. På øvedagen
skal man ikke være med hele dagen,
men møde på et bestemt tidspunkt,
der oplyses senere, når alle poster og
opgaver er fordelt.
Jeg har overværet spillet i Ringe

Lørdag den 30. september deltager
konfirmanderne fra samtlige kirker
i Svendborg Provsti i et storstilet
rollespil, der hedder ”Luthers nøgle”.
Spillet ledes af to professionelle
rollespilsudviklere og foregår i
Sct. Jørgens Parken og tæller 600
konfirmander, der skal spille af to
omgange.
Udover 600 konfirmander deltager
100-150 frivillige, som spillet
ikke kan fungere og tænkes
foruden. De frivillige har allehånde
praktiske opgaver, som trafikvagter,
kaffebryggere, teltopsættere,
kappesyersker, madansvarlige,
samaritter eller de frivillige kan
få opgaver i spillet og skal spille

Provsti som har spillet i mange år,
her fortalte de frivillige, at det var en
kæmpe oplevelse at være med. Det var
en oplevelse at se de unge mennesker
gå op i spillet, og det var en givende
oplevelse at være med i et stort
kirkeligt fællesskab, der rækker ud
over sognegrænsen.
Hvis nogen har lyst og tid til at være
med til at få denne store oplevelse, må
man meget gerne kontakte sognepræst
Mette Jørgensen: mjoe@km.dk eller
telefon: 62 21 12 96. På nuværende
tidspunkt ved vi endnu ikke hvilken
opgave man får, men meld jer endelig
til. Det er sjovt!
Se mere på www.luthers-noegle.dk

Tanker om begreberne lykke og tid
Danskerne er verdens lykkeligste folk.
Det har man i hvert fald kunnet læse
om i aviser og blade. Samtidig kan man
også læse om et stigende antal diagno
ser med depression og angst og terapeu
tisk søgen efter meningen med livet.
Det virker absurd, at der kan laves statistik og opgørelser over lykkebegrebet.
For i grunden er der vel ingen, der
præcist kan definere, hvad lykke er.
Her kunne man jo øse af fortidens visdom ved at lytte til den kristne, romer
ske filosof Augustin, der omkring 354.
efter Kristi fødsel talte om ”det gyldne

øjeblik”. ”Det er der kun, når vi er
der, for så aldrig at være der mere.”
Det handler dermed om nærvær og
samvær.
Hvis jeg med baggrund i dette skulle
forsøge at nærme mig, hvad lykke
kunne være, så er det vel netop ”de
gyldne stunder”, jeg oplever i nærvær
med andre mennesker. Jeg har for
nogle år siden formuleret i digtform,
hvilke meningsfyldte forhold, der –
uden at være udtømmende – må være
plads til i ”de gyldne stunder”.


Ole Bøgvad Jensen

www.sct-nicolai-kirke.dk

Tid til at være
Tid til at plante
Tid til at gro
Tid til at høste
Tid til at tro
Tid til at øve
Tid til at tøve
Tid til at vove
Tid til at sove
Tid til det nære
Tid til de kære
Tid til at lære
Tid til at være
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De 95 teser
Fejringen af Lutheråret er allerede nu
i gang i stift og sogne, her på Fyn, det
være med foredrag, film, Luthermad,
Lutherkage og -øl.
Her i Sct. Nicolai Sogn (som det læses
andetsteds i bladet), vil fejringen
kulminere hen over sommer/efterår.		
				
Reformationen:
Hvad var det lige der fandt sted 31.
oktober 1517 i Wittenberg?
Blev teserne slået op på kirkedøren?
Det diskuteres meget blandt forskere
og historikere, om Luther nu også
stod der med hammer og søm.
Hvis teserne blev slået op hin dag, har
det kun været et fåtal af befolkningen,
der har været i stand til at læse dem,
for de var uden tvivl forfattet på latin.
Overlevet har de på den ene eller
anden måde.
Her i Danmark havde vi nok ikke talt
dansk i dag, hvis det ikke havde været
for Luthers katekismus.

Tilbage til teserne - kan vi genkende
noget fra dem, i det liv vi lever i dag.
Døm selv.
23. Hvis nogen kan få eftergivelse af
alle syndestraffe overhovedet, så kan
den sikkert kun gives til de allerfuldkomneste, det vil sige de allerfærreste.
28. Det er sikkert og vist, at når
pengene klinger i kisten, kan profitten og havesygen øges, men kirkens
forbøn er alene afhængig af Guds
bønhørelse.
62. Kirkens sande skat er det
højhellige evangelium om
Guds herlighed og nåde.
63. Men denne skat er
naturligt nok særdeles
afskyet, fordi den gør de første til de
sidste.

nok højt værdsat, fordi den gør de
sidste til de første.

64. Afladens skat derimod er naturligt

Birgit Hjeresen

SORGGRUPPE

Alle sogne i Svendborg Provsti står
bag tilbuddet om at kunne deltage i
en sorggruppe.
Det gratis tilbud er for alle voksne,
der føler et behov for at dele deres
sorg med andre, der er i en lignende
situation. Det er af mindre vigtighed,
hvornår man har mistet og hvem.
Fælles for sorggruppedeltagerne er,

Luther vil glæden, ikke fordømmelsen.

at de føler det er tungt at komme
videre i livet, at de mangler nogen at
dele deres sorg med.
Det forventes at næste gruppe starter
op efter sommerferien.
Flere informationer fås hos sogne
præsten eller provstisekretær Hanne
Eckmann på tlf. 62 22 50 37 eller
mail: hae@km.dk

www.sct-nicolai-kirke.dk
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LØRDAGSKONCERTER
i juni, juli og august
Musik ved middagstid

Den 3. juni kl. 11.30:
Pinselørdagskoncert med
Sct.Nicolai Cantori under ledelse af
Tore Bjørn Larsen
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INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL
2017 i SVENDBORG - et lille jubilæum

finder sted i Sct. Nicolai Kirke, hvor fem internationale orgelsolister præsenterer det nyrenoverede og udvidede orgels mange
nye muligheder - denne gang ovenikøbet med forskellige gæsteinstrumentalister i 2017-tema-serien ”ORGEL PLUS”
( = + et ekstra instrument):

I. ONSDAG den 2. August kl. 20.00:

Den 1. juli kl. 11.30:
En halv times orgelmusik ved
Niels Koll, organist i Bregninge
Kirke på Tåsinge

Mirjam Meinhold & Wieland Meinhold, Tyskland
(sopran, blokfløjte & orgel)
”MOZARTIANA” - udelukkende musik af
vidunderbarnet fra Østrig

Den 5. august kl. 11.30-12:30:
Indgår i ”Svendborg Internationale
Orgelfestival 2017”
(se programfolder for hele festivalen
i våbenhuset ultimo juni - og
bemærk: forlænget koncert).

II. TORSDAG den 3. August kl. 20.00:
Uwe Steinmetz & Daniel Stickan, Tyskland
(saxofon & orgel)
”SAX & ORGEL” - udtryksfuld åndelig musik, der
danner bro mellem orgel og jazz

III. FREDAG den 4. August kl. 16.30:
Der er som altid fri adgang til
lørdagskoncerterne, og alle er
velkomne til en kort musikalsk
stund før eller efter weekendens
indkøb!

Anton Linnerhed & Claes Holmgren, Sverige (cello
& orgel)
”FRA BRODERLANDET” - svensk musik af 2
Visby-organister blandet med klassikere

IV. LØRDAG den 5. August kl. 11.30-12.30:
Oliver Nordahl & Henrik Skærbæk Jespersen,
Danmark (obo & orgel)
”DANSK & TYSK” - et blandet program med en
østjysk solo-oboist og en sønderjysk domorganist

V. SØNDAG den 6. August kl. 20.00:
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Semjon Kalinowsky, Tyskland & Erik HildebrandtNielsen, Danmark (viola & orgel)
”SMÆGTENDE”- et varieret program med en tysk
boende ukrainer og en københavnerboende jyde
Liv i min by
Kend byen - og dens historie.

Vær OBS på de forskellige klokkeslæt - særlig fredag!
Der er som altid FRI ADGANG, og alle er velkomne!

www.sct-nicolai-kirke.dk

KALENDER FOR SCT. NICOLAI KIRKE
Juni:
11. Trinitatis søndag

10.00

18. 1. s. e. trin.

10.00

25. 2. s. e. trin.

Hanne Wieland

10.00

Juli:
2. 3. s. e. trin.

11.30

9. 4. s. e. trin.

10.00

16. 5. s. e. trin.

11.30

23. 6. s. e. trin.

10.00

30. 7. s. e. trin.

Line Nissen

11.30

6. 8. s. e. trin.

Hanne Wieland

10.00

13. 9. s. e. trin.

Hanne Wieland

11.30

20. 10. s. e. trin.

Hanne Wieland

10.00

August:

27. 11. s. e. trin.

10.00

September:
3. 12. s. e. trin.

10.00

10. 13. s. e. trin.

10.00

Gudstjeneste på Bryghuset
Onsdag d. 7. juni

13.30

Tirsdag d. 5. september

13.30

Hvor intet andet er anført, er det sognepræsten der prædiker.

Menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 21. juni kl. 17.00
og onsdag d. 23. august kl. 17.00
Møderne er offentlige og afholdes
i sognehuset.
Dagsordenen kan ses på kirkens
hjemmeside i ugen op til.

Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste i Sct. Nicolai
Kirke og møder i Sognehuset kan
bestilles ved henvendelse til kirkekontoret eller direkte til TAXA
på Tlf. 70 10 21 22

www.sct-nicolai-kirke.dk

Sct. Nicolai Kirke
Gerritsgade 5
www.sct-nicolai-kirke.dk
Åben alle dage kl. 9-16

Kirkekontoret
Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Tlf. 62 21 28 54
amim@km.dk
Kontortid: tirsdag og torsdag
kl. 10.00 - 14.30
onsdag og fredag
kl. 12.30 - 14.30
Kordegn: Mia Møberg
Menighedsrådets formand
Hans Bak-Hansen
Kullinggade 4E, 2. sal
Tlf. 29 89 22 42
Kirkeværge
Alice Folke Olsen
Kyseborgstræde 1, 2.
Tlf. 62 21 79 29
Sognepræst
Mette Jørgensen
Sct. Nicolai Gade 2B
Tlf. 62 21 12 96
Træffes bedst kl. 11-12
alle dage undt. fredag
mjoe@km.dk
Organist og korleder
Tore Bjørn Larsen
Græskæmnervej 20
Tlf. 62 22 38 85
tore.bjorn@larsen.dk
Kirketjener
Hanne Ellermann
Spodsbjergvej 151
5900 Rudkøbing
Tlf. 23 49 21 41
Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste i
Sct. Nicolai Kirke og møder
i Sognehuset kan bestilles ved
henvendelse til kirkekontoret
eller direkte til TAXA på
Tlf. 70 10 21 22
Ansvarshavende redaktør
Ole Bøgvad Jensen
Næste nr. udkommer
1. september 2017

