Sct. Nicolai Kirke
Nyhedsbrev januar 2019
Gudstjenester i januar
6. januar

Helligtrekongerssøndag

kl. 10.00

13. januar

1. s. e. helligtrekonger

kl. 10.00

20. januar

2. s. e. helligtrekonger

kl. 10.00

27. januar

3. s. e. helligtrekonger

kl. 11.30
Hanne Wieland

Lørdagskoncert
Lørdag den 5. januar kl. 11.30
Den første halvtimeskoncert efter nytår præsenterer altid noget nyt, og denne gang er det Thomas
Berg-Juul, organist ved Haderslev Domkirke, der gæster kirken med musik af den tjekkiske
komponist Petr Eben.
Lørdagskoncerterne går ind i sin 17. sæson, og der vil altså fortsat være en halv times musik kl.
11.30 den første lørdag i hver måned hele året.
Der er som altid gratis adgang til alle lørdagskoncerter.

Gospelgudstjeneste
Lørdag den 19. januar kl. 17.00
Kom og oplev en anderledes gudstjeneste. Konfirmanderne fra Sørup, Sct. Jørgens og Sct. Nicolai
deltager aktivt med gospelsang, der får taget til at lette.

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 23. januar kl. 17.00
Mødet er offentligt og foregår i Sognehuset, dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside ugen før.

Herrens veje
Onsdag den 16. januar kl. 19.30
Foredrag med sognepræst Søren
Hermansen, der har været teologisk
konsulent på DR-serien Herrens veje.
Herrens veje er en DR-TV-serie om tro.
Den foregår i Folkekirken og i det
moderne danske samfund, hvor
forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind
i hinanden. Hovedpersonen er provst.
Han har to sønner, der begge skulle have trådt videre i familiepræsteskoene, men tilværelsens hjul
drejer. Sæson 2 begyndte i efteråret 2018 og er nu afsluttet.
Serien har allerede vundet en del priser bl.a. som Bedste Tv-serie 2017 i Danmark. Endvidere fik
Lars Mikkelsen i efteråret 2018 den fornemmeste pris, en Emmy, en TV-serie kan få. Han fik den
for sin præstation som Provst Johannes Krogh.
Sognepræst Søren Hermansen har været med som hovedkonsulent for serien siden foråret 2015.
Arbejdet har bestået i at være den præstelige sparringspartner for forfatterteamet med Adam Price i
spidsen. Desuden har Søren Hermansen haft samarbejde med skuespillerne Lars Mikkelsen og Ann
Eleonora Jørgensen og instruktørerne med konceptuerende-instruktør Kaspar Munk i spidsen.
Vi skal høre om processen og se klip fra serien.
Foredraget foregår i Sct. Nicolai Sognehus, Sct. Nicolai Kirkestræde 3 og der er gratis entré.

Kirkeblad
Menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke har besluttet ikke længere at udgive et husstandsomdelt
kirkeblad. Det betyder, at gudstjenester, koncerter og andre arrangementer fremover vil blive
annonceret på kirkens hjemmeside (www.sct-nicolai-kirke.dk), i nyhedsbreve som ligger i
våbenhuset og i Ugeavisen.

Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk, 62 21 12 96
Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

