Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 2. august kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
Søndag d. 9. august kl. 11.30
9. søndag efter trinitatis

Hanne Wieland

Nyhedsbrev
August 2020

Hanne Wieland

Søndag d. 16. august kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
Søndag d. 23. august kl. 9.30 og 11.00
Konfirmationer
Søndag d. 30. august kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
NB: Sognepræst Mette Jørgensen har ferie i uge 30-31-32
I denne periode henvises til Hanne Wieland tlf. 62 21 31 33 eller
mail: hawi@km.dk

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 26. august kl. 17.00 i sognehuset. Mødet er offentligt, og
dagsorden kan ses ca. 1 uge før 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 efter aftale

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Bagerst i haven

HUSK: Orgelfestivalen er AFLYST i år pga. covid-19

Bagerst i haven der sidder jeg tit
kikker på blomster og blade
tænker på livet og det der blev mit
det jeg engang skal forlade
søger dig, Herre, men himlen er stum
havet ved intet at sige
måne og stjerner er tavse derom hvor er dit sted og dit rige?
findes der sangfugle dér, hvor du er
Svaler der kvidrer ved morgen?
græder du stadig for dem du har kær
mindes du angsten og sorgen?
husker du nætter med rullende tog
tungt gennem mørket derude?
var du den natsværmevinge der slog
blødt mod min oplyste rude?
yderst på bænken – her sidder jeg lidt
skjult bag ved grene og kviste
beder i stilhed for det der blev mit
dem som jeg frygter at miste
fuglene kvidrer i hassel og pil
her er det sted du vil være
lyse din fred her hvor livet bliver til
midt i det kendte og nære.
Lisbeth Smedegaard Andersen 2011

Der afholdes valg til menighedsrådet tirsdag, den 15. september 2020.
Forud for selve valget afholder menighedsrådet i Sct. Nicolai et

Orienteringsmøde
onsdag, den 12. august 2020 kl. 19.00
i sognehuset
Her vil menighedsrådet fortælle om arbejdsopgaverne i de forløbne fire år.
Menighedsrådet er Sct. Nicolai kirkes ledelse og har mange forskellige
opgaver. Overordnet set skal rådet forsøge at skabe gode rammer for det
kirkelige liv i Sct. Nicolai.
Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter, der skal være i kirken og
sognehuset (koncerter, foredrag, udflugter og meget andet), værner om
kirkens kulturværdier og er arbejdsgiver for kirkens ansatte.
Tænker du på at stille op til menighedsrådet og give noget godt videre, har
du en god chance for at få afklaret evt. spørgsmål på orienteringsmødet
den 12. august.
Der opstilles ikke kandidater på orienteringsmødet. Det sker først på
valgforsamlingsmødet i september.
Velkommen til orienteringsmøde den 12. august!
Hans Bak-Hansen, formand

