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Velkommen igen Guds engle små
Det var julenat i 1824, Grundtvig sad
længe oppe, han skulle skrive sin juleprædiken, prædikenen til julemorgen. Der var dengang ingen guds
tjenester i kirken juleaften. Han skulle
skrive, men han kunne ikke. Han var
i én af de mange perioder i sit liv, hvor
en dyb depression holdt ham inde i
tungsind og mørke. Han forlod sin
skrivepult og gik rundt i huset, det
stille hus, hvor alle sov.
Han nåede børneværelset, lindede lidt
på døren og kiggede ind. Derinde lå
hans ”puslinger”, de sovende drenge
og smilede sødt i søvne. Måske drømte
de om julemorgen og julegaven, som
man dengang først fik julemorgen.
Grundtvig fortalte senere: ”Så fik jeg
en salme” – julesalmen ”Velkommen
igen Guds engle små”. Han gik tilbage
til sin skrivepult og skrev versene ned,
og julemorgen læste han salmen op i
Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Salmen er et deprimeret menneskes
julesang, som fortæller om juleglæden
på trods og på tværs af alt det, der
gør ondt i livet. Og i salmen optræder

være noget mere diffust. En følelse
af tabt uskyld; at juleglæden aldrig
kan blive så ren, som man følte den i
barndommen. Julesorg er på den måde
en form for vemod over, at tiden går
og aldrig vender tilbage.

ordet julesorg. Salmen slutter med
disse linjer:
Vor Fader i Himlen! Lad det ske!
lad julesorgen slukkes!
Mon ikke de fleste forbinder et eller
andet med begrebet ”julesorg”? Nogle
kan måske nemt sætte ord på, at det
handler om, at julen aldrig bliver
den samme, fordi de har mistet et
elsket menneske, der stod dem nær.
Og der er ingen højtid som julen,
fordi vi på godt og ondt fejrer den
i familiens skød, der minder os om
dem, vi savner. Men julesorg kan også

Juleevangeliet er budskabet om, at
juleglæden og julefreden er stærk nok
til, at julesorgen kan slukkes: ”Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: I
dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren”. Freden
og glæden findes i det budskab; den
fred og den glæde, vi ikke kan skænke
os selv, men som kommer til os,
uforskyldt.
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

Glædelig advent
MJ

MINI-KONFIRMANDER
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Traditionen tro inviteres alle børn
fra 3. klasse fra Ida Holst Skole til
at følge undervisningen for minikonfirmander onsdag eftermiddag i
månederne efter jul.
Mini-konfirmandundervisningen er

et tilbud til børnene, fordi vi gerne
vil give dem et kendskab til kirken
som andet end et smukt gammelt
hus. Børnene vil høre bibelhistorie,
synge salmer og gå på opdagelse i
kirken.

Undervisningen afsluttes hver gang
med en gudstjeneste som begynder
kl. 15.00 i kirken, her er ALLE
velkomne, ikke til at se på, men til
at deltage. Forløbet afsluttes med en
gudstjeneste søndag d. 25. marts.

www.sct-nicolai-kirke.dk

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager
Sct. Nicolai Sogn i Folkekirkens Nød
hjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få mange frivillige til at
give lidt af deres tid og kræfter denne
søndag, så alle sognets borgere får
mulighed for at give mennesker i nød
en håndsrækning.
Nye måder at yde
hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når
kloden hærges af fx klimaforandringer.
I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt
netværk når Folkekirkens Nødhjælp
helt derud og styrker de svageste.
I begyndelsen af november tager jeg
til Nepal for bl.a. at besøge Sabitri

Pariyar, der fik stor glæde af Folke
kirkens Nødhjælp efter jordskælvet i
2015. Sabitri, der er en fattig kasteløs
kvinde, fik et pengebeløb som støtte
i 2015 efter at familiens hus styrtede
i grus under jordskælvet. Hun brugte
en del af pengene på at købe en
symaskine, og i dag sælger hun tøj til
hele landsbyen.
Sæt allerede nu kryds ved 11. marts
Sct. Nicolai Sogn er med ved næste
indsamling 11. marts 2018, og vi
håber at se dig til en hyggelig indsam
lingsdag.

Hansen og Anja Lund Winther
fra menighedsrådet vil gerne være
behjælpelige i dette arbejde.
Meld dig gerne til planlægningen eller
som indsamler hos Bruno Kristensen
på 22 95 08 75 eller
Bruno.smidt.kristensen@gmail.com
På landsplan blev der samlet 14
millioner kroner ind til verdens mest
udsatte. Det er fx nok til at give
80.000 ekstremt fattige familier en
køkkenhave.
Bruno Kristensen
Indsamlingsleder ved Sct. Nicolai Sogn

Sådan melder du dig
Indsamlingen vil blive planlagt i løbet
af de næste måneder og Hans Bak-

JULEHJÆLP
Sct. Nicolai Sogns Menighedspleje
har et mindre beløb til uddeling til
dem, hvis økonomi er trængt, og
som er bosiddende i sognet.
Ved henvendelse til kirkekontoret
udleveres ansøgningsskema. Der vil
primært være tale om en rekvisition
til indkøb af dagligvarer.
Ansøgningen skal være afleveret til
kirkekontoret eller sognepræsten
senest mandag d. 11. december.

www.sct-nicolai-kirke.dk
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musikalske arrangementer
i december 2017

Julegudstjenester
for små og store
Mandag d. 18. december
kl. 10.00 og kl. 11.00
Tirsdag d. 19. december
kl. 13.30
Onsdag d. 20. december
kl. 10.00

Lørdag d. 2. december kl. 11.30
En halv times lørdagskoncert:
Operasanger Jesper Buhl synger juleog adventsmusik sammen med
Sct. Nicolai Barok Ad Hoc Kor ved
Tore Bjørn Larsen. Gratis adgang.

Lørdag d. 9. december kl. 15.00
Eftermiddags-julekoncert med Peder
Most Garden: Garden spiller som altid
et varieret juleprogram - og der er
Lucia-optog.
Gratis adgang

Mandag d. 4. december kl. 17.00
Svendborg Musikskoles årlige julekoncert med indledende tårnblæsning
kl.16.15:
Svendborg Musikskole præsenterer et
alsidigt program, hvor musikskolens
børn og unge vil spille meget forskellige typer af julemusik.
Gratis adgang.

Søndag d. 17. december kl. 17.00
”Vi Synger Julen Ind”:
Traditionen tro samles man sidst på
eftermiddagen den sidste søndag inden
jul, hvor Sct. Nicolai Cantori under
ledelse af Tore Bjørn Larsen synger
med og for på kendte julesalmer.
Kom og vær med!

Torsdag d. 21. december
kl. 10.15 og kl. 16.15
Fredag d. 22. december
kl. 9.30
Mandag og onsdag vil mange af
kirkegængerne være børn fra sognets
vuggestuer, børnehaver og dagplejer,
men alle i alle aldre er velkomne.
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Tirsdag d. 19. december kl. 13.30
Julegudstjeneste for sognets ældre.
Efter gudstjenesten går vi over i
sognehuset, hvor der vil være gløgg,
æbleskiver og julehygge.
Alle er velkomne, og der kan bestilles
kirketaxa.

www.sct-nicolai-kirke.dk

Michala Petri
og Haderslev Drengekor
gæster Svendborg
Lørdag d. 6. januar kl. 11.30
I 2018 går Haderslev Drengekor
ind i en jubilæumssæson, hvor
det efterspurgte kor markerer 10
års virke. Denne milepæl bliver
markeret med nogle koncerter med
den verdenskendte fløjtespiller
Michala Petri.
Normalt giver Haderslev Drengekor
rene korkoncerter, men denne gang er
det med en gæstesolist. Et crossoverprojekt mellem en verdensberømt
musiker og det populære drengekor
vil utvivlsomt vække manges
opmærksomhed - især på grund
af den kvalitet og folkelighed, der

kendetegner både Michala Petris
fløjtespil og korets optræden.
Drengekorets dirigent og stifter,
Henrik Skærbæk Jespersen, udtaler:
”Formålet med dette samarbejde er
at udfordre, inspirere og motivere
sangerne ved at indgå i en professionel
opsætning med en musiker fra øverste
hylde”.

Billet til koncerten kan købes på:
nembillet.dk - eller ved indgangen:
unummererede
pladser á 150 kr.

KORKONCERT
med Vokalensemblet
ARS NOVA
Lørdag den 24. februar 2018
kl. 15:30
“Old World, New World”
- fra den gamle og den nye verden:
Musik fra 1600-tallets Spanien og det
moderne Estland.
Musik fra 1600-tallets Sydamerika
samt det moderne New York.
ARS NOVA Copenhagen, der består
af 12 sangere, blev grundlagt i 1979
og har for længst etableret sig som
et af verdens fineste vokalensembler.
Ensemblets chefdirigent og kunstneriske leder siden 2003 er den
anerkendte engelske dirigent Paul
Hillier. Ensemblet har specialiseret
sig i fortolkningen af renæssancens
polyfone kormusik og ny vokalmusik, der udføres med præcision og
nerve og med en sound, som vækker
opmærksomhed overalt i verden
- og har igennem årene turneret i
mere end 35 lande. Med en årlig
koncertsæson i København og Århus,
adskillige koncerter i det øvrige
Danmark og tilbagevendende turnéer
verden over, er gruppen i dag mere
efterspurgt end nogensinde.
Arrangementet er et samarbejde
mellem Svendborg Kammermusikforening og Sct. Nicolai Kirke.
Billetkøb ved indgangen: kr. 150,Unge under 25 år: kr. 50,-

www.sct-nicolai-kirke.dk
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Den gode historie
LØRDAGSKONCERTER
I DET NYE ÅR
Lørdag d. 6. januar kl. 11.30:
Ved den første lørdagskoncert i det
nye år foreligger en ny årsoversigt
over alle lørdagskoncerter i 2018!
Den første lørdag efter nytår
præsenteres som noget nyt en
koncert i fuld længde med Michala
Petri og Haderslev Drengekor.
I anledning af korets 10-års
jubilæum samles der ind til en
USA-turné, og der tages derfor
undtagelsesvis entré for denne
lørdagskoncert - indtægten går
ubeskåret til drengenes tur.
Billetsalg på nembillet.dk
Unummererede pladser á kr. 150,-

Lørdag d. 3. februar kl. 11.30
Gratis adgang

Når man bladrer sin avis igennem, er
der langt imellem de gode historier
om folkekirken, selv om det kristne
budskab må siges at være den ultima
tivt gode historie.
Men der er en tendens til, at medierne
leverer historier om folkekirken med
et negativt fokus, sikkert nok fordi den
gode historie om kirken ikke sælger
aviser. Eller som journalist Paula
Larrain udtrykker det: journalisterne
fokuserer på hullerne i osten, hvor
vi, der færdes i det kirkelige miljø,
fokuserer på selve osten! På den gode
historie – og dem er der rigtig mange
af. Man behøver blot klikke sig ind på
kirkernes hjemmesider eller endnu
bedre erfare det ved selvsyn. F.eks. i
vores egen kirke, Sct. Nicolai.
Men den gode historie over dem alle
er nu den, der fortælles hver søndag
i kirken, som f.eks. i søndags, hvor
vi var til gudstjeneste i en fyldt kirke,
hvor lille Vilhelm Helge blev døbt.
Efter en prædiken, der på fornemste
vis gjorde teksten nærværende for

kirkegængere anno 2017, var der
nadver. Menigheden sang godt med
på salmerne godt understøttet af
organisten og det velsyngende cantori.
Den gode historie gentager sig
søndag efter søndag, og vi har brug
for den! I vores daglige liv kan man
nemlig godt få det indtryk, at det, der
betyder noget, er emner som vores
pensionsopsparing, friværdien i huset
eller hvor meget vi skal betale i skat.
Men det, som det egentlig drejer sig
om i vores liv, det bliver vi mindet om
til gudstjenesten om søndagen.
Der bliver vi mindet om, hvad der er
det vigtigste, og det har vi brug for at
få at vide igen og igen.
Det ”nye” menighedsråd har nu været
i funktion i et år. Det har været en stor
glæde for os at være med til at skabe
rammerne for, at den gode historie kan
fortælles – både den om søndagen og
alle de andre gode historier.
Vi ses i kirken!
Hans Bak-Hansen

Lørdag d. 3. marts kl. 11.30
Gratis adgang
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Det er nu 16. år med lørdags
koncerter, og der vil altså fortsat
være en halv times musik
kl. 11.30 den første lørdag i hver
måned hele året rundt.

LÆSEKREDSEN

Hver tirsdag mødes en gruppe i sog
nehuset til højtlæsning og hyggeligt
samvær. Gruppen er åben, og alle er
til enhver tid velkomne.
Ved henvendelse til Birgit Tjalve på
telefon 61 86 34 83 vil man altid
kunne få oplyst, hvad der læses, og
hvad der planlægges for fremtiden.

www.sct-nicolai-kirke.dk

De 7 Dødssynder i Sct. Nicolai Kirke
7 klasser/hold af overbygningselever
fra forskellige svendborgskoler arbejder pt. med at lave hvert deres bidrag
over én af de 7 dødssynder, som skal
indgå i en del af en større teaterevent,
som skal opføres i Sct. Nicolai Kirke i
uge 2.
Vi er meget glade for, at menighedsrådet og sognepræst Mette Jørgensen
har besluttet, at vi kan gøre brug
af Sct. Nicolai Kirke til denne teaterevent, hvor ca. 150 elever vil deltage
som aktører.
Teatereventen vil blive opført ved 5
forestillinger i perioden onsdag
den 10/1 til fredag den 12/1 for
overbygningselever fra skoler i
Svendborg Kommune.

Foredrag

Onsdag d. 31. januar kl. 19.30
får vi besøg af Katrine Marie Guldager.
Romanen ”en uskyldig familie” blev
til, fordi Peter Aalbæk spurgte Katrine
Marie Guldager om hun ikke ville
skrive en roman, som han kunne
filmatisere.
Mod et forskud ville han så give hende

Derudover vil der være en aftenforestilling torsdag den 11/1 for alle
andre interesserede, herunder også
menigheden i Sct. Nicolai Kirke.
Nærmere oplysninger følger senere.
Ud over at de 7 dødssynder er et
spændende tema, som bliver flittigt
brugt i skolernes kristendomsundervisning, er det også et dramatisk tema,
som giver store muligheder for visuel
teater. Derudover kan temaet også
bruges til at berøre den nye ”mig selv”kultur, der i disse år breder sig både i
Danmark og i hele den vestlige kultur.

På årets sidste menighedsrådsmøde konstituerede
man sig således:
Hans Bak-Hansen, formand
Ulla Larsen, næstformand
Alice Folke Olsen, kirkeværge
Ole Bøgvad Jensen, kasserer
Sys Wagner, kontaktperson
Anja Lund Winther, aktivitetsudvalg
Birgit Hjeresen, kirkeblad

De bedste hilsner fra projektleder
Torben Hansen

Oplev Esbjerg-evangeliet i
Sct. Nicolai Kirke i uge 4
nogle forskellige benspænd. Et af
dem var, at romanen skulle foregå i
Svendborg, et andet var, at den skulle
have en præst i hovedrollen.
Kom og hør, hvordan samarbejdet
kom i stand og om, hvordan romanen
tog en drejning og pludselig kom til at
handle om noget helt andet.
Der er gratis adgang.
Onsdag d. 14. marts kl. 19.30
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
og oplev et sangforedrag med Jens
Rosendal og Rasmus Skov Borring.
Mere omtale af arrangementet i næste
kirkeblad.

www.sct-nicolai-kirke.dk

Esbjerg-evangeliet kan igen ses i
kirken i dens åbningstid.
Et kæmpe billedtæppe, som er
en kopi af det over 40 meter lange
vægmaleri, som kunstneren Erik
Hagens har malet på en væg i
Esbjerg. Billedtæppet er moderniseret bibelhistorie og danmarkshistorie. Den store fortælling fra
Biblen er sat ind i vores tid og
verden, og det er der kommet
noget underfundigt, humoristisk,
alvorligt, tankevækkende og
provokerende ud af, for Erik
Hagens har et kritisk blik, både på
Biblen og på vor samtid.
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GUDSTJENESTER I SCT. NICOLAI KIRKE
December:
3. 1. s. i advent

10.00

10. 2. s. i advent

10.00

17. 3. s. i advent

Hanne Wieland

10.00

19. Gudstjeneste for ældre

13.30

24. Juleaften

14.30 & 16.00

25. Juledag

10.00

26. 2. Juledag

Hanne Wieland

11.30

31. Julesøndag - Nytårsaftensdag Champagne og kransekage

15.00

Januar:
7. 1. s. e. H. 3. k.

10.00

14. 2. s. e. H. 3. k.

10.00

21. Sidste s. e. H. 3. k.

10.00

28. Septuagesima

11.30

Hanne Wieland

Februar:
4. Seksagesima

10.00

11. Fastelavn

10.00

18. 1. s. i fasten

10.00

25. 2. s. i fasten

10.00

Marts:
4. 3. s. i fasten

Hanne Wieland

11.30

Hvor intet andet er anført, prædiker sognepræsten.

SORGGRUPPE
Det forventes, at en ny sorggruppe starter i det tidlige
forår. Sorggruppen er for dig, som har mistet, og som
trænger til at dele din sorg med andre, som er i samme situation. Gruppen mødes typisk 8 gange med
14 dages interval. For yderligere information kontakt
sognepræsten eller provstisekretær Hanne Eckmann
tlf.: 62 22 50 37.

Gudstjenester på Bryghuset
Onsdag d. 6. december
kl. 13.30
Onsdag d. 3. januar 
kl. 13.30
Tirsdag d. 6. februar 
kl. 13.30

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
Birgit Hjeresen
Næste nr. udkommer
1. marts 2017

