Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 6. oktober
16. s. e. Trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 13. oktober
17. s. e. Trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 20. oktober
18. s. e. Trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 27. oktober
19. s. e. Trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 3. november
Allehelgen kl. 10.00 + kirkekaffe
Plejehjemsgudstjenester
Tirsdag d. 1. oktober kl. 10.30 på Friplejehjemmet
Onsdag d. 2. oktober kl. 13.00 på Bryghuset

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 23. oktober kl. 17.00 i sognehuset. Mødet er offentligt, og
dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside.

Kontakt
Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk
tlf. 62 21 12 96
Kirkekontor og sognehus: Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Kordegn: Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk
tlf. 62 21 28 54
Kirkekontorets åbningstider:
Tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00 samt onsdag kl. 14.00-17.00

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev
Oktober 2019

Ny dåbssalme
Præst Niels Johansen har skrevet et ny dåbssalme. Hans fortrolighed
med dåbsritualet og hans møde med forældre, der bærer deres barn til
dåben, er tydelig i salmen.
Billedet af jord og himmel, der mødes, er så fint tilpas åbent, at også
den, der ikke har nogen klar opfattelse af, hvad der sker i dåben, kan
synge med. Bønnen om, at vi får mere, end vi selv kan præstere, svarer
meget godt til ønsket om mere end en navnefest. Og bønnen er enkel;
der bedes om et godt liv for
1. Når jord og himmel mødes
dåbsbarnet - et ønske, alle forældre
i døbefontens vand,
naturligt har for deres barn. Dåben
så beder vi med glæde
er et valg, men i mange familier er
om mere, end vi kan:
der også tale om en tradition, og
At du får gode dage
det siges så fint med udtrykket ”ad
og vokser op i fred,
slægters søndagsvej”. Selve
kan klare, hvad du møder,
korstegnelsen for ansigt og bryst
klædt på med kærlighed.
står for mange helt centralt i
ritualet, og derfor nævnes den i
2. Vi bærer dig til dåben
salmen. Tidligere var det
ad slægters søndagsvej.
almindeligt, at ingen kendte
Med korset, hjertets mærke,
barnets navn før ved dåben, hvilket
velsigner Jesus dig.
betød, at dåben også var stedet,
Og vi slår kreds, du lille,
hvor barnet fik sit navn. Men her
fortæller ham dit navn.
har barnet allerede navn, og i
Vi ser i glimt Guds rige.
dåben siges navnet også til Jesus, så
Nu er du i hans favn.
han ved, hvem barnet er og kan
tage det i favn - helt i tråd med
3. Så beder vi da sammen
læsningen fra Matthæus: ”Og han
med ham dit Fadervor,
(Jesus) tog dem i favn og lagde
og i vort hjertes amen
hænderne på dem”.
er alt, hvad vi forstår.
Til dåbsritualet hører også, at der
De lys, som vi nu tænder,
sluttes med Fadervor. I Nicolai
vil alle brænde ned,
kirke beder vi den som fællesbøn,
men lyset fra Guds himmel
og salmen slutter da også med
er tændt i evighed.
henvisningen til Fadervor, som nu
ved dåben er blevet barnets bøn.

Salmen er enkel og viser vej gennem ritualet og skaber en letforståelig
fortolkning af, hvad der sker, når et barn døbes. Lad os håbe, der snart
kommer nogle børn, der skal døbes, så vi kan få afprøvet denne nye salme.
Werner Knudsen har sat melodi til den fine tekst.
Sognepræst Mette Jørgensen

Læsekredsen mødes hver tirsdag eftermiddag. Har du lyst til at være med i et
hyggeligt og muntert fælleskab og samtidig få læse litteratur højt, så er du
velkommen.
Yderligere information kan fås hos Birgit Tjalve på telefon: 61 86 34 83.

Lørdagskoncert d. 5. oktober kl. 11.30:
Serien "OSTINATO" fortsættes med orgelmusik af Johann Sebastian Bach og
Tore Bjørn Larsen, der også sidder ved tangenterne.

Onsdag eftermiddag d. 9. oktober kl. 14.30:
Tobak til tiden v/ Adam Wagner
Mac Baren er en af Svendborgs store og gamle
virksomheder, og så er det oven i købet en af de
få tilbageværende pibetobaksfabrikker i verden. I
dette foredrag berettes om baggrunden for denne
virksomhed, som stadig er familieejet og lokalt
forankret, samtidig med at den er aktiv på det
globale marked og fremstiller verdenskendte
tobaksmærker. Ja, i dag er Mac Baren snarere en
koncern med flere aktiviteter under sig, men
tobakken er dog stadig det vigtigste, og det var da
også med tobakken, at det begyndte i 1826, da
Svend Bønnelycke slog sig ned som en af flere
i byen.i Halberg-slægtens eje, hvilket
tobaksspindere i byen. I 1887tobaksspindere
kom virksomheden
den har været lige siden. Eftermiddagen byder således på både tobaks-,
Svendborg-, virksomheds- og slægtshistorie – alt sammen ledsaget af nye og gamle
billeder.
Adam Wagner er historiker og har for Svendborg Museum skrevet bogen ’Tobak
til tiden. Mac Baren – en virksomhed i Svendborg’ (2014).

