SKOLE FOR KIRKE OG TEOLOGI
SÆSON 2018-2019
Ved døren i kirkens sydskib er
der pt. udstillet et maleri af Sct.
Nicolai Kirke.
(I våbenhuset ligger postkort, som
man er velkommen til at tage et
eksemplar af)
Kunstneren skriver følgende om
maleriet:
Jeg har længe været fascineret af
kirkerummet - Det er et fredfyldt
sted med ro til besindelse, men
samtidig er kirken et tungt
arkitektonisk monument.
Historisk set var den et symbol
på en overnaturlig styrke, som
mennesker måtte tro på og bøjede
sig for. Måske er det i dag noget
andet, der gør sig gældende.
Kirken som rummeligt monument
og præsten med indsigt i livet
- møder det enkelte menneske.
Jeg har forsøgt at fortolke
kirkens funktion ved at
skildre kirkebygningen i
et formbrud.
Formen nedbrydes, nye
opstår, mens selve kirken
består.

Emnet for temadagene i sæsonen
2018 – 2019 er kirkens indflydelse
på det danske samfund. Der er
ingen tvivl om, at vores land ville
have set meget anderledes ud, hvis
kristendommen ikke på mange måder
havde sat dagsordenen. Derfor har vi
inviteret nogle kyndige mennesker til
at belyse dette emne for os i sæsonens
temadage.
I efteråret kommer professor
Ditlev Tamm, der fortæller om
kristendommens betydning for vores
retsvæsen samt dr. phil. Charlotte
Appel, der fortæller om ”Skolen som
kirkens datter”. I foråret kommer
historikeren ved Svendborg Museum,
Sarah Smed, og fortæller om kirken og
forsorgen og sognepræst Henny Kvist

Billedkunstner,
Jakob Svolgaard Musaeus
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holder temadag om kristendommens
indflydelse på vores sundhedsvæsen.
Der er også 2 på hinanden følgende
studiekredse i efteråret og 2
studiekredse i foråret af hver 3
mødedage.
I efteråret holder sognepræst
Johanne Sloth studiekreds over
salmedigteren Brorson. Indvandrerog flygtningepræst Jesper Hougaard
Larsen holder studiekreds over
”Religiøse strømninger i tiden”.
I foråret kan man beskæftige sig
med ”Musikalske strømninger/
meloditraditioner gennem tiden”, en
studiekreds som holdes af organist
Povl Chr. Balslev. Derefter kan
man deltage i en studiekreds om
”Dødehavsrullerne” ved dr. scient.
Kaare Lund Rasmussen.
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Mødetider og steder samt priser
og tilmeldingsfrister kan man se
i folderen, der ligger i alle kirker
– man kan også gå ind på www.
skoleforkirkeogteologi.dk

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

Onsdag d. 6. juni

13.30

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skole for Kirke og
Teologi

Onsdag d. 5. september

13.30

Gudstjenester på Bryghuset

Menighedsrådsmøder
Onsdag d. 20. juni

17.00

Onsdag d. 22. august

17.00

Møderne er offentlige og afholdes i sognehuset.
Dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside i ugen op til.
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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. september 2018
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”Vi elsker vort land”
Det regnede altid Sankt Hans aften,
da jeg var barn. Men uanset regnen,
så samledes alle i den lille landsby, jeg
voksede op i, omkring sankthansbålet.
Vi så til, at bålet blev tændt og midsommervisen sunget. Det var før diskussionen om, hvilken melodi der var den rigtige, Drachmanns eller Shu-bi-duas. Vi
fik røg i øjnene, og der var ingen heks
på toppen og ingen servering af hverken pølser eller sodavand og ingen indbudt taler, og sådan har det altid været,
der hvor jeg kommer fra. Man så bålet,
snakkede med naboerne og børnene legede i udkanten af det hele, og efter lidt
tid gik man hjem til aftenkaffen, og så
var det blevet rigtig sommerferie.
Jeg tror ikke, vi nogen sinde tænkte
over, hvorfor vi samledes til bål, at der
skulle være noget som helst, der havde
med kirke at gøre i det, men vi blev måske indirekte klar over, at traditioner er
værd at opretholde og værne om. At det
at gøre det samme hvert år, på den samme måde på samme tid, det er der en
stor værdi i, som mennesker kan hvile i.

Vi fejrer stadig Sankt Hans, og måske
ved vi godt at Hans, det var Johannes
Døberen, ham der gik rundt ude i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til
syndernes forladelse, og at han var Jesu
slægtning, men det vigtigste ved at samles til bål den 23. juni om aftenen det er
måske alligevel, at vi holder fast i noget,
vi har nedarvet og ønsker at give videre,
en tradition for fællesskab, for at samles
om noget, vi kan mærke betyder noget
for os.
Og det er det, vi gør, når vi går i kirke.
Hvad enten vi nu ynder at komme der
jævnligt til gudstjeneste, eller vi kommer til højtider og familiebegivenheder
som dåb, konfirmation, vielse og begravelse, så mærker vi, at vi træder ind i
en tradition, der har været der før os og
som vi skal værne om, så den kan gives
videre til nye generationer. Vi skal ikke
først opfinde den dybe tallerken forfra,
når vi går i kirke, vi kan sætte os roligt
ned i tillid til, at her råder der en ganske bestemt orden, tradition, her er der
ritualer, der kan bære både i den høje-
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16.

Torsdag den 7. juni kl. 20.00
ste lykke og i den dybeste sorg, her bliver vi føjet ind som led i en lang kæde,
der strækker sig gennem historien.
Johannes Døberen var også led i en
kæde, men han blev kædens sidste led,
han sluttede den lange række af profeter, som vi kan møde gennem hele Det
gamle Testamente. De bad, de bed og
de lokkede for at få Guds udvalgte folk
til at gå ad Guds rette stier, men til sidst
gav Gud op. De ville jo ikke lytte, de
genstridige udvalgte. Og så sendte han
ikke en profet, men sin egen søn, Jesus
Kristus. Gud gav ikke op på den måde,
at han sagde, så kan det også være lige
meget, så må de sejle deres egen sø, nej,
han gav op på den måde, at han sendte
det allerbedste han havde, han sendte
sig selv i sin søns skikkelse for én gang
for alle at give det budskab kød og
blod, at du og jeg er udvalgt, set, villet,
elsket som Guds eget barn.

I sommertiden kaldes søndagene ved
navn efter Trinitatis, treenighedens
navn, det er tiden hvor kirkens symbolske farve er grøn, som vækst, som
påmindelse om, at selvom Jesus blev
slået ihjel på et kors langfredag, så stod
han op, og ordet om ham går ud over
den hele vide verden, hvor mennesker
føjes ind i den tradition, der hedder
kirkens liv, dåb, nadver, gudstjenestefællesskab og tradition.
Lad os føjes ind som led i kæden, lad
os give gode traditioner videre, både
for at samles til Sankt Hans-bål og for
at samles i kirken, døren er åben, det
lever og gror derinde.

HUSK: KORKONCERT med
Filharmonisk Kor (Odense
Symfoniorkesters Kor)
- under ledelse af deres nye
dirigent Morten Heide
Musik af Niels W. Gade,
C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann,
Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Edvard Grieg og Ludvig Norman.
Der er gratis adgang.

LØRDAGSKONCERTER
i juni, juli og august
og september:
Musik ved middagstid

INTERNATIONALE
ORGELFESTIVAL 2018
i SVENDBORG
finder sted i Sct. Nicolai Kirke, hvor fem internationale organister præsenterer det nyrenoverede
og udvidede orgels mange nye muligheder:

I. ONSDAG den 1. august kl. 20.00:
Guy Poupart, Norge:
”NY & GAMMEL MUSIK”
- musik fra hér og dér med organist fra
Luxembourg bosat i Norge
II. TORSDAG den 2. august kl. 20.00:
Christopher Wrench, Australien:
”BESØG FRA DOWN UNDER”
- musik af klassikere og nyklassikere
som Mendelssohn og Hindemith

EXTRA medvirken ved gudstjenesten den 17. juni kl. 10:00

Lørdag den 7. juli kl. 11.30:
”ORGANOEDIA - ad missam
lectam”- orgelmesse af Zoltán
Kodály ved Tore Bjørn Larsen

Guy Poupart

Christopher Wrench

III. FREDAG den 3. august kl. 16.30:
Etienne Walhain, Belgien: ”FRA BACH
TIL BRAHMS FRA BELGIEN”
- og transkriptioner af klaver- og orkestermusik af bl.a. Prokofiev

MJ

RØDOVRE KORSKOLE
er et velsyngende børnekor bestående
af ca. 25 musikalske drenge og piger
fra 3. klasse og opefter.
Koret, som er dannet i et samarbejde
mellem Rødovre Musikskole og Islev
Kirke, medvirker til koncerter,
gudstjenester og store lokale
begivenheder mange gange om året,
og ledes af sanglærer Iben Vestergård
og organist Jonas Hunt i fællesskab.

Sangerne fra korskolen har optrådt i
Tivoli, Roskilde Domkirke og Billund
Kirke og mange andre steder.
Dette er deres første besøg i
Svendborg, hvor de medvirker ved
højmessen i Sct. Nicolai Kirke.
Repertoiret er først og fremmest flerstemmig musik af nulevende danske
komponister.
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IV. LØRDAG den 4. august kl. 11.30-12.30:
Gunnar Idenstam, Sverige:
”EN ALTERNATIV ORGELOPLEVELSE”
- transkriptioner og improvisation med en
orgelvirtuos i verdensklasse
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Etienne Walhain

Gunnar Idenstam
Foto: Jan-Olav Wedin

Udførlig
programfolder
forefindes i
våbenhuset
ultimo juni.
Der er som altid
FRI ADGANG,
og alle er
velkomne!

V. SØNDAG den 5. august kl. 20.00:
Richard Brasier, England:
”DEN STORE ORGELMESSE ”
- en englænder spiller udelukkende fra
Bachs Clavierübung III
Vær OBS på de forskellige klokkeslæt - særlig
fredag! - og den forlængede lørdagskoncert!

Lørdag den 2. juni kl. 11.30:
Sct. Nicolai Cantori - kirkens
eget kor - ved Tore Bjørn
Larsen opfører: Louis Vierne:
Messe solennelle i cis-mol

Richard Brasier
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Lørdag den 4. august
kl. 11.30-12:30:
Indgår i ”Svendborg
Internationale Orgelfestival
2018” - fjerde ud af fem
koncerter i træk (se programfolder for hele festivalen i
våbenhuset ultimo juni - og
bemærk: forlænget koncert)
Lørdag den 1. september
kl. 11.30:
Besøg fra Sønderjylland:
Rebekka Munch Sode-Larsen
(violin) og Kristian Lumholt
(orgel) spiller romantisk musik

Der er som altid fri adgang
til lørdagskoncerterne,
og alle er velkomne til en kort
musikalsk stund før eller efter
weekendens indkøb!
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