Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 1. november kl. 10.00 og kl. 15.00 (andagt)
Allehelgens søndag

November 2020

Søndag d. 8. november kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 15. november kl. 11.30
23. søndag efter Trinitatis

Nyhedsbrev

Hanne Wieland

Søndag d. 22. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Plejehjemsgudstjeneste:
Onsdag d. 3. november kl. 10.30 på Friplejehjemmet

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 18. november 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

SKIFTEDAG OG BEDELAUG
Første søndag i advent d. 29. november er ikke bare starten på et nyt kirkeår; et
nyvalgt menighedsråd tager også hul på en 4-årig periode, hvor de skal være med
til at skabe rammer og indhold for kirkelivet i Sct. Nicolai sogn. I vores sogn har
to menighedsrådsmedlemmer besluttet at stoppe:
Gitte Hjeresens aktive år i menighedsrådet har bl.a. omfattet sæde i kirkegårdsbestyrelsen og udvalget for menighedsplejen, som blandt andet står for uddeling
af julehjælp. Som den aktive kvinde, Gitte er, har hun også i en årrække været
frivillig i sognehuset ved afvikling af arrangementer. En stor tak til Gitte for
engagement og trofasthed!
Alice Folke Olsen har siddet i menighedsrådet i 20 år og har derudover i den
seneste periode også været formand for kirkegårdsbestyrelsen samt kirkeværge og
stået i spidsen for vedligeholdelse af kirkens bygninger - og ikke mindst sørget for,
at præsten bor godt!
Udover sit store engagement i menighedsrådet har Alice i en årrække været ansat
som ”kirkesanger uden sangerfunktion” – en titel, vi ofte har smilet over. De
fleste kirkegængere vil dog vide, at Alices funktion har været at bede ind- og
udgangsbøn og assistere ved altergang hver søndag, mens hun har overladt det til
koret at synge for på salmesangen. En stor tak skal lyde til Alice for et uvurderligt,
loyalt og værdifuldt arbejde i og omkring Sct. Nicolai kirke.
Med Alices farvel følger også, at hendes mand Peter Folke Olsen har valgt at
stoppe som kirkens bygningskyndige. Derfor også en stor tak til Peter for at holde
et ualmindeligt vågent øje med vores gamle bygninger.
Menighedsrådet har nu besluttet, at ind- og udgangsbønnen i fremtiden skal læses
af et medlem af menigheden. Ind- og udgangsbøn er HELE menighedens bønner;
de læses altså på menighedens vegne og udtrykker dermed, at gudstjenesten er
HELE menighedens sag. Indgangsbønnen er en bøn og tak for, at vi kan samles i
kirken for at høre evangeliet og lovsynge den Gud, vi tror på, og i alle forhold kan
lægge det, som måtte tynge eller glæde vores hjerte, frem for Gud.
Udgangsbønnen er en bøn og tak for evangeliets glædelige budskab og for
sakramenterne (dåb og nadver) – det hele til glæde og håb, som vi skal bære med
os ud i den hverdag, der ligger og venter, så vi får mod til at leve vores liv til glæde
og gavn.
ER DET MON DIG? – kunne du have mod og lyst til at indgå i et ”bedelaug”

ER DET MON DIG?
Kunne du have mod og lyst til at indgå i et ”bedelaug” og dermed forpligte
dig på at læse ind- og udgangsbøn på aftale søndage? Hvis det er noget for
dig, så meld dig endelig til sognepræsten. Alle interesserede vil blive inviteret
til et møde, hvor vi i fælleskab øver teksten og fordeler søndagene mellem os.
HUSK: Gudstjenestens er ikke præstens, men menighedens!
Sognepræst Mette Jørgensen

Kirken er nu åben for besøg og lystænding kl. 9-12 tirsdag, onsdag, torsdag
og lørdag, medmindre der er handlinger i kirken. Husk mundbind!

Allehelgens-andagt søndag d. 1. november kl. 15.00
For alle pårørende, der har mistet i årets løb. Sognets bisatte og begravede vil
blive læst op.

Lørdagskoncert d. 7. november kl. 11.30: AFLYST
Adventshygge d. 29. november
Efter gudstjenesten er der bobler og kransekage i våbenhuset, hvor vi siger tak
til de afgående medlemmer af menighedsrådet.

JULEHJÆLP
Også i år kan der søges om julehjælp i Sct. Nicolai sogn. Hjælpen forventes
uddelt i uge 50 og består i en rekvisition til Føtex på et beløb til indkøb af
mad. Ansøgningsskema fås på kirkekontoret eller downloades fra
hjemmesiden (på forsiden under ”Nyheder”). Ansøgningsfrist d. 1. dec.

