Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 1. september
11. s. e. trinitatis kl. 11.30 - Hanne Wieland
Søndag d. 8. september
12. s. e. trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 15. september
13. s. e. trinitatis kl. 10.00 – Benjamin Sloth Jensen*
Søndag d. 22. september
14. s. e. trinitatis kl. 10.00
Søndag d. 29. september
15. s. e. trinitatis kl. 10.00 - HØSTGUDSTJENESTE
*) Tag godt imod vores praktikant cand. theol. Benjamin Sloth
Jensen, som i efteråret er praktikant i Sct. Nicolai sogn! Benjamin
går på pastoralseminariet i København og skal som et led i sin
uddannelse i 5 ugers praktik her. Meningen er, at han skal gøre sig
klar til at kunne søge embede i den danske folkekirke. Benjamin
vil være her to uger i september og igen tre uger i november.
Plejehjemsgudstjenester:
Tirsdag d. 10. september kl. 10.30 på Svendborg Friplejehjem
samt kl. 13.00 og 13.45 på Bryghuset.

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 18. september 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: Sct. Nicolai Kirkestræde 3, tlf. 62 21 28 54
Kordegn Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk
Kirkekontorets åbningstider:
Tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00 samt onsdag kl. 14.00-17.00
Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk
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SCT. NICOLAI CANTORI:

NORDIC SINGERS

Korstart torsdag den 5. sept. kl.17:00
Sct. Nicolai Cantori vil i
Sct. Nicolai Cantori vil i kommende sæson arbejde med større
kommende sæson arbejde med
værker, hvor vi også skal samarbejde med både orkester og
større værker, hvor vi også skal
solister. For optagelse i koret kontaktes korleder Tore Bjørn
samarbejde med både orkester og
Larsen, enten på tlf./sms: 2084 3514 eller mail:
solister. For optagelse i koret
tore.bjorn.larsen@hotmail.com
kontaktes korleder Tore Bjørn
Larsen, enten på tlf./sms: 2084
3514 eller mail:
tore.bjorn.larsen@hotmail.com

Læsekredsen er startet op igen.
Har du lyst til at være med i et hyggeligt og muntert fælleskab og samtidig få læse litteratur højt, så er du velkommen. Læsekredsen mødes hver
tirsdag eftermiddag. Yderligere information kan fås hos Birgit Tjalve på
telefon: 61 86 34 83.
Lørdagskoncert i Sct. Nicolai Kirke d. 7. september kl. 11.30:

”Den glemte musik”
Karina Agerbo, blokfløjte, og Ole Worm,
klaver, har fundet musik frem, som er
ved at gå i glemmebogen. Ved denne
lørdagskoncert spiller de en række
ukendte værker for blokfløjte og klaver
fra midten af det 20. århundrede af
komponister som Gordon Jacobs,
Lennox Berkeley og Herbert Murril.
Der er fri entré, og alle er velkomne.
Onsdag eftermiddag d. 11. september kl. 14.30
Fællessang – årstidens sange og salmer - under ledelse af Tore Bjørn
Larsen. Visse sange er udvalgt på forhånd, men ønsker er også velkomne.
Undervejs får vi kaffe + kage. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Lørdag den 14. september kl. 19:00 er der korkoncert med ”Nordic
Singers”, der består af sangere fra hele Norden samt De Britiske
øer. Koret ledes af tidligere organist ved Marstal Kirke på Ærø,
Kevin Duggan. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Onsdag d. 25. september kl. 19.30:

1989 – 2019: Kirken stod bag Berlinmurens fald
Foredrag med freelance-korrespondent
Lasse Soll Sunde. En række meget ihærdige
aktivister og dissidenter udgjorde drivkraften bag de enorme omvæltninger, der for
30 år siden fik Berlinmuren til at falde.
Aktivister organiserede modstanden gennem
de østtyske kirker, som derfor kom til at spille
en afgørende rolle, da protesterne i Leipzig
og Berlin tog til hen over efteråret 1989.
Journalist Lasse Soll Sunde har mødt en række af de vigtigste
oprørere fra 1989-revolutionen, og vi kommer tæt på både de
oprørske præster og dem, som senere blev politikere og
samfundstænkere. Fri entré.
Søndag d. 29. september fejrer vi høstgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kaffe og morgenbrød i sognehuset samt
foredrag v/pibemager Manduela Riger-Kusk - en af kirkens
nærmeste naboer, som i sit værksted i baghaven skaber
verdensberømte piber. Manduela fortæller om det gamle håndværk
og tager os en tur med til VM i piberygning.
Konfirmandundervisningen
for skoleåret 2019/2020 begynder i uge 39. Alle tilmeldte har
forinden modtaget et brev om forløbet. Konfirmationsdatoerne i
2020 er d. 8. og 9. maj.

