Nyhedsbrev
Maj 2019
Gudstjenester i maj
4. maj

kl. 19.30

5. maj

2. s. e. påske

kl. 10.00

12. maj

3. s. e. påske

kl. 11.30 Hanne Wieland

17. maj

konfirmation

kl. 10.00 & 12.00

19. maj

4. s. e. påske

kl. 10.00

26. maj

5. s. e. påske

kl. 11.30 Hanne Wieland

30. maj

Kristi himmelfartsdag

kl. 10.00 Hanne Wieland

2. juni

6. s. e. påske

kl. 11.30

Atter Ostinato i Sct. Nicolai Kirke
Lørdag den 4. maj kl. 11.30 fortsætter den koncertrække, der har fået
overskriften Ostinato. På programmet er der denne tredje gang tre tyske
orgelværker: En passacaglia af den protestantiske Johann Sebastian Bach
og to passacagliaer af den katolske Josef Rheinberger - en mindre og en
længere.
- Heldigvis er musik grænseoverskridende! Så denne "økumeniske"
halvtimeskoncert byder således altså på både et kendt stykke barokmusik
og to romantiske værker. Til netop det sidste formår de nye orgeltoner i
Sct. Nicolai Kirkes orgel nu at give et retfærdigt og stilrigtigt
klangbillede.
Kom og lyt til de bløde klange!
Det er Sct. Nicolai Kirkes egen organist Tore Bjørn Larsen, der sidder ved orglet, og der er som
altid gratis adgang til alle lørdagskoncerter.

4. maj-gudstjeneste
Lørdag den 4. maj kl. 19.30
Da frihedsbudskabet lød i radioen via BBC den 4. maj 1945
bankede borgere i Svendborg på sognepræstens dør og bad ham
afholde en gudstjeneste som markering af befrielsen. Som sagt så
gjort – og lige siden har vi hvert år holdt gudstjeneste denne
historiske aften.
Gudstjenesten markerer glæde og taknemmelighed over fred, frihed og demokrati.

Onsdag eftermiddag
Onsdag den 8. maj kl. 14.30 er der foredrag i Sct. Nicolai Sognehus, hvor formanden for
ældrerådet Bent Rasmussen fortæller om sin erfaring med arbejdet i Ældrerådet.
Interesse og engagement kendetegner Ældrerådets arbejde. Alle politiske beslutninger, som
inddrager ældre, skal gennem Ældrerådet, som består af 12 valgte medlemmer. Bent Rasmussen har
mange års erfaring i det lokale arbejde, men har også i en del år arbejdet som formand for Danske
Ældreråd. En vidende og erfaren herre.
Gratis entré

Sogneudflugt
Torsdag den 13. juni
Årets sogneudflugt går i år til Vestfyn. Her skal vi besøge
Vor Frue Kirke, som er Fyns næststørste kirke. En
romansk teglstenskirke som nævnes første gang 1295, men
det formodes at der har været en tidligere kirkebygning af
træ. Vi skal også i Assens besøge ”Ernsts Samlinger” –
med guidet rundvisning i en imponerende samling af
sølvgenstande. Museet fremstår i dag som sølvfabrikanten Frederik Ernsts private bolig.
Frokosten spises på Gl. Brydegård tæt på Hagenskov Slot, og herefter går turen til Horne, hvor vi
skal se Horne Kirke og på hjemturen drikker vi kaffe ved havnefronten i Fåborg.
Turen koster 200 kr. Det dækker alle udgifter undtagen drikkevarer til frokosten.
Der er afgang fra Svendborg kl. 10.00 og vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen.
Tilmelding til kirkekontoret er nødvendig.

Konfirmation
Navnene på årets konfirmander vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. maj kl. 17.00
Mødet er offentligt og foregår i sognehuset, dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside ugen før.

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

