Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 2. februar
Sidste s. e. H3K kl. 11.30 Hanne Wieland
Søndag d. 9. februar
Septuagesima kl. 10.00
Søndag d. 16. februar
Seksagesima kl. 11.30
Søndag d. 23. februar
Fastelavn kl. 10.00
Søndag d. 1. marts
1. søndag i fasten kl. 10.00
Plejehjemsgudstjenester
Friplejehjemmet: Tirsdag d. 4. februar kl. 10.30
Bryghuset: Tirsdag d. 4. februar kl. 13.00

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 26. februar kl. 16.30 i sognehuset. Mødet er offentligt, og
dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside 1 uge før mødet.

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
Februar 2020

Læsekredsen mødes hver tirsdag eftermiddag til oplæsning af romaner og

KYNDELMISSE
Vi er på den tid af året, hvor vi med Steen Steensen Blicher synger ”kyndelmisse
slår sin knude, overmåde hvas og hård”. Kyndelmisse har fra gammel tid
markeret vinterens midte, idet vinteren af praktiske grunde ansås for at gå fra 1.
november til 1 maj. På landet skulle man nemlig ved kyndelmisse helst have
halvdelen af foderet tilbage fra høsten, hvis der skulle været nok, til de nye
afgrøder kom frem.
Det er også her ved kyndelmisse, at vi normalt synger ”Her vil ties, her vil bies”.
Vinteren kan være en hård periode at komme igennem. ”Trange tider langsomt
skrider” og ”Dagene længes, vinteren strenges”, synger vi. Men som mange taler
om, så har det endnu ikke rigtig været vinter i år. Forhåbentlig kan det nås
endnu. Frost og sne er med til at skabe kontraster og variation i årets gang og
lyser op i en ellers mørk tid, og frosten kan skabe forventning og glæde ved
tanken om, at vinteren efterfølges af forår.
Kyndelmisse betyder, at dagene længes, at lyset får mere og mere magt, hvilket er
forudsætningen for, at foråret kan komme. Kyndelmisse signalerer med andre
ord lys i mørket.
Men nu er lys i mørket ikke kun noget, vi kender fra naturen; det kan også
opleves i overført forstand. Når vi har svært ved at finde den røde tråd og
meningen i vores tilværelse, når livet opleves som trængt og svært, når modgang,
sygdom, ensomhed og sorg gør det mørkt omkring os - også selv om det er midt i
juni, hvor naturens lys er stærkest - kan vi pludselig opleve at se et glimt af lys for
enden af afmagtens tunnel; bare en sprække, nok til at tænde håbet om, at der er
mere end det fortvivlende og smertefulde mørke.
For der er en revne i alt, hvor lyset kan komme ind. Vi skal turde tro og håbe, at
der er sprækker og revner i mørket, at der er et andet og stærkere lys end det,
solen bringer os. Dette håb og denne tro findes i den kristne forkyndelse: ”Jeg er
verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” –
siger Jesus om sig selv.
Alt hvad Jesus siger og gør peger på, at vores liv ikke står og falder med os selv, og
at vi aldrig kan komme så langt ud i fortvivlelsens mørke, at han ikke kan nå os
med sit ord. Han har selv været i det dybeste mørke, men det er også ham, der
besejrede det og forkyndte med sin opstandelse, at livet kan vende, at vi igen kan
opleve lyset, selvom alt forekommer mørkt og ufremkommeligt.
Evangeliet forkynder et håb og en tro på, at mørket ikke er det sidste, men at der
altid er revner og sprækker, som lader lyset komme til os igen. Vi bæres oppe af
livets Gud, for han er verdens lys, og den der følger ham, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.

Mette Jørgensen

hyggeligt samvær. Mere info kan fås hos Birgit Tjalve på telefon: 61 86 34 83.

Lørdagskoncert d. 1. februar kl. 11.30:
Musik til kyndelmisse med Duo
Askou /Andersen. Violinist Hanne
Askou og norskfødte akkordeonist
Frode Andersen har begge et
alsidigt virke i dansk musikliv og
har udgivet flere cd’er sammen.

Onsdag eftermiddag d. 12. februar kl. 14.30:
Hospicechef Marianne Horstmann fortæller om hospice-udviklingen i
Danmark, om hospice i Region Syddanmark og hverdagen på Hospice
Sydfyn.

Foredrag onsdag d. 26. februar kl. 19.30:
Kirkelige retninger – hvad betyder de i dag?
Vækkelserne i sidste halvdel af 18-tallet splittede den danske kirke op i
forskellige kirkelige retninger. Det blev vigtigt, om præsten var missionsmand,
højkirkelig, grundtvigsk eller tidehvervsk, og der var menigheder, som forstod
sig selv ud fra disse betegnelser. Men hvordan har vi det med hinanden nu?
Er vores forskellige kirkelige ståsteder vigtige, eller betyder de ikke noget
længere? Johanne Sloth, sognepræst i Bjerreby og Landet, fortæller om det
kirkelige landskab dengang og nu.

Evensong lørdag d. 29. februar kl. 16.00:
med Syngedrengene fra Assens
under ledelse af Finn Pedersen.
En klassisk evensonggudstjeneste efter engelsk
tradition.

