Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 6. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Søndag d. 13. december kl. 10.00
3. søndag i advent

Hanne Wieland

Søndag d. 20. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Torsdag d. 24. december kl. 13.30, 15.00 og 16.30
Juleaften
Med yderligere 50 udendørs pladser – lyd og storskærm
Fredag d. 25. december kl. 10.00
Juledag
Lørdag d. 26. december
2. juledag. Ingen gudstjeneste. Der henvises til gudstjenesten kl.
10.00 i Vor Frue Kirke på Torvet.
Pladsbestilling på www.pladsikirken.dk
Søndag d. 27. december kl. 10.00
Julesøndag
Torsdag d. 31. december kl. 15.00
Nytårsaften

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

Nyhedsbrev
December 2020

Der er for langt til himlen

Kirken er åben for besøg og lystænding kl. 9-12 tirsdag, onsdag, torsdag og

Advent betyder ”Herrens komme” (fra latin Adventus Domini). Advent er tiden,
hvor vi venter på, at Gud skal komme til os - og vi har grund til at håbe og tro, at
han kommer som barnet i krybben i Betlehem julenat.
Men hvorfor vælger Gud at komme til os? Det gør han, fordi der er for langt til
himlen til, at vi selv kan drage derop, derhen eller hvilken retning, det nu er i.
”Se, din konge kommer til dig” lyder det i evangeliet 1. søndag i advent. Det er
ord til trøst og befrielse. Der er trøst i, at han kommer til os som en af vores egne
og som en af de ringeste af os. Han var sikkert både beskidt og sulten, men
hvordan skulle vi kunne gøre det fint nok, hvis han kom i al sin vælde, på en
stridshest, pyntet med guld og smukke broderier.
Nu er det advent. En tid, vi gerne vil have til at buldre og brage i fest og glæde
som et oprør mod mørkets tåge og ikke mindst corona-restriktionerne, som let
lægger sig over os – og det kan have sin ret. Men vi bør måske i stedet lade tiden
være fin og stille – i rolig fortrøstningsfuld forventning om, at han, der siger, at
han kommer til os, virkelig også kommer. Vi tror, vi venter en mægtig konge,
men vi skal få at se, at det, der kommer, er ganske småt og spædt – ja nærmest
ringe.
Det kan godt være, at der er for langt til himlen for os at gå. Men for Guds
sagtmodige tjener, ham vi kalder Kristus, Guds søn, er vejen aldrig for lang. Han
kommer til os, han rider ind i vores verden og hverdag, og vi skal såmænd bare
tage imod:
”Gør døren høj, gør porten vid – den ærens konge kommer hid”.
Glædelig fin og stille advent!
Sognepræst Mette Jørgensen

lørdag, medmindre der er handlinger i kirken. Husk mundbind!

Det nye menighedsråd har konstitueret sig således:
Formand: Hans Bak-Hansen
Næstformand: Sys Wagner
Kasserer: Ole Bøgvad Jensen
Kontaktperson: Hans Bak-Hansen
Kirkeværge: Anja Winther
Ulla Larsen har valgt at udtræde af rådet, og Søren Vad Møller er indtrådt i
stedet. Derudover er Manduela Riger-Kusk og Anette Strid menige medlemmer.

OBS: Lørdagskoncerten d. 5. december er AFLYST
Mandag d. 7. december kl. 16.00: Musikskolens julekoncert
I år UDEN publikum! Med tårnblæsning fra kl. 15.30. Koncerten livestreames
på youtube.

Søndag d. 20. december kl. 15.00 og 17.00: Julen synges ind
I år har vi af hensyn til Covid-19 restriktionerne været kreative og bedt Sct.
Nicolai Cantori synge julen ind for os. Når vi ikke selv synger, er der nemlig
plads til mange flere i kirken. Der er selvfølgelig stadig fuld garanti for
julestemning midt i juleindkøbene her den sidste søndag eftermiddag før jul!
Det er ikke muligt at forudbestille plads til arrangementet.

Juleaften d. 24. december
gør vi også tingene lidt anderledes end vanligt. Udenfor kirken bliver der opsat
storskærm, lydanlæg, fakkelbelysning og stole, så man også har mulighed for at
sidde udendørs og følge med i julegudstjenesten. Det er ikke muligt at
forudbestille plads. Husk varmt tøj og evt. regntøj/ paraply!
NB:
Der er ingen gudstjeneste i Sct. Nicolai kirke 2. juledag. Der henvises til
gudstjenesten kl. 10.00 i Vor Frue Kirke på Torvet.
Pladsbestilling på www.pladsikirken.dk

