Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 31. maj
Pinsedag kl. 10.00
Mandag d. 1. juni
2. Pinsedag kl. 11.30 – Hanne Wieland
Søndag d. 7. juni
Trinitatis søndag kl. 10.00
Indvielse af ny grøn messehagel
Søndag d. 14. juni
1.søndag efter trinitatis kl. 10.00
Lørdag d. 20. juni
Konfirmation kl. 9.30 og 11.00
Søndag d. 21. juni
2. søndag efter trinitatis kl. 10.00
Lørdag d. 27. juni
Konfirmation kl. 9.30 og 11.00
Søndag d. 28. juni
3. søndag efter trinitatis kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 24. juni kl. 17.00 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
OBS: Kirkekontorets åbningstider fra d. 26/5:
Tirsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00 samt efter aftale

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev
Juni 2020

Til himlen
I 74 dage var kirkedøren låst for gudstjeneste, hvilket mig bekendt aldrig før er
sket. De seneste måneder har ord som ”aflyst” og ”udsat” fyldt rigtig meget.
Konfirmationer, vielser og dåb er blevet udsat, og dem, vi har måttet sige farvel til,
er blevet bisat og begravet med kun de allernærmeste tilstede.
Kr. Himmelfartsdag blev kirkedøren endelig låst op, så vi igen kunne fejre
gudstjeneste sammen. Og Kristi Himmelfartsdag er en mærkelig højtidsdag. Det
handler om en afsked og om en, der forsvinder. Men det er ikke sorgfuldt, det er
glædeligt. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til
himlen. Sådan ender Menneskesønnens gang på jorden: Han farer til himmels og
er ikke længere bundet til tid og sted. Han farer til himmels for at kunne være os
nær, uanset hvor vi befinder os. Hvor Jesus som Guds søn på jorden var bundet til
en krop, der kun kunne være ét sted ad gangen, så bliver han som den
himmelfarne til en Guds søn, der kan være os alle nær på én og samme tid, ja,
endda til alle tider.
Men selv om det med himlen måske ikke skal tages bogstaveligt, så synes jeg nu, at
det er godt, at vi har en helligdag i vores kirkeår, som bærer ordet ”himmel” i sig.
For himlen hvælver sig jo over os, uanset hvordan vores dage er. Og hvor vi end
er, så er den altid lige over vores hoveder, himlen.
I dette corona-forår er det som om, den har været mere blå, end den plejer. Solen
har skinnet de fleste dage. Himlen har været så blå, så blå. Færre fly har trukket
streger over dens bue. Forureningsstatistikker har været for nedadgående. Den ene
farverige solnedgang har afløst den anden.
Jeg ved godt, at himmelhvælvingen sådan naturvidenskabeligt set er et synsbedrag.
Himmelbuen findes ikke i den forstand, at vi støder på den, hvis vi rejser ud i
universet. Men med alle vores sanser oplever vi alligevel, at den er der,
himmelhvælvingen. Himlen gør noget ved os. Man kan være krumbøjet af
bekymringer og nedtrykt af besværligheder, og så kommer man ud og løfter
blikket og ser himlen, blå og fin eller fuld af nattens stjerner – og pludselig
trækker man vejret friere. Pludselig mærker man, at man er omfavnet af noget, der
er stort. Pludselig bliver man sat på plads og finder sin rette størrelse, man
mærker, at man er lille, og at der er noget, der er meget større end mig.
Måske har vi dvælet ved solnedgangen eller ved det blå himmelhvælv på dage,
hvor vi længtes efter, at alting skulle være, som det var før. Og måske løfter vi
stadig blikket op mod forårshimlen på dage, hvor uroen rammer os, fordi vi ikke
ved, hvornår og om alting bliver normalt igen.
Jeg tror, at himlen er ét af Guds ansigter på jorden. Og at den hvælver sig over os
som et kærligt blik, der ser på os og hjælper os med at finde vores rette størrelse.
Mette Jørgensen

Lørdag d. 6. juni kl. 11.30 – 12.00

Lørdagskoncert - AFLYST
Søndag d. 7. juni kl. 10.00

Indvielse af ny grøn messehagel
Sct. Nicolai Kirke besluttede i begyndelsen af 2019, at Svendborgs ældste sognekirke
trængte til en ny grøn messehagel. Dan Jeppesen, der bl.a. er kendt som kasserer i
støtteforeningen for Demensbyen i Svendborg, tilbød sin hjælp med at forsøge at skaffe
penge til projektet og ansøgte Fonden for Fynske Bank, som velvilligt stillede 40.000 kr.
til rådighed. Kirken stod selv for restfinansieringen.
Det er den erfarne tekstilkunstner Sanni Schmidt, som har designet og vævet
messehagelen. Hun har vævestue og atelier i Svendborg og er i sin tid uddannet
tekstilformgiver fra vævestuer i København og fra Designskolen Kolding. Hun er
desuden en spændende og original billedkunstner.
Sanni Schmidt har ladet sig inspirere af tre velkendte ord fra kærlighedens højsang (1.
Kor. 13), som altid indgår i nadveren, nemlig tro, håb og kærlighed – symboliseret ved
korset, ankeret og hjertet. Hver tråd i messehagelens smukke billedvævning består af 5-7
af de allertyndeste silketråde i specielle, udvalgte nuancer, der får overfladen til at minde
om en sitrende havoverflade. Sct. Nicolai Kirkes nære tilknytning til havet og de
søfarende fremgår således tydeligt af den nye messehagel. Den har allerede nu vakt stor
begejstring blandt de få, der har set den blive til.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde et glas bobler og hilse på kunstneren.

Torsdag d. 18. juni

Sogneudflugt - AFLYST

