Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Lørdag d. 5. september kl. 9.30 og 11.00
Konfirmationer

Nyhedsbrev
September 2020

Søndag d. 6. september kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
Søndag d. 13. september kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Søndag d. 20. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste

Søndag d. 27. september kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis

Hanne Wieland

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 23. september 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

Sangen har vinger!
Stille og roligt er hverdagen ved at indfinde sig, og der vil nu igen være
arrangementer i sognehuset. Men coronaen har som bekendt ikke sluppet
os helt endnu.
Kirken er fortsat kun godkendt til 80 personer; til gengæld må vi synge.
Skal vi gøre plads til flere, kræver det, at vi afholder gudstjeneste og
kirkelige handlinger uden salmesang.
Den fælles salmesang er en for mig at se uundværlig, når vi samles i kirken,
uanset om det er til gudstjeneste, konfirmation, dåb, bryllup, bisættelse
eller begravelse. Salmesangen er en grundpille i den lutherske gudstjeneste.
Under nedlukningen af Danmark i foråret blev højskolesangbogen måske
overraskende en af de mest solgte bøger, fordi vi oplevede og erfarede, at
det at synge sammen har en værdi. Fællesang skaber fælleskab, og vi bliver
glade af at synge sammen, fordi fællessangen løfter os:
”.. og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang, så
højt i sky det klinger” (DDS 10,2)
Altså, sangen er iflg. Grundtvig vores mulighed for at flyve. Hos Grundtvig
er fugle og engle i familie, ikke kun fordi de har vingerne til fælles, de har
også sangen til fælles – de udtrykker sig i sang. Og her kommer mennesket
ind, for vi ”som fugle og engel” kan svinge os fri af det, som tynger og
binder os til jorden og vende os mod himlen og lyset, når vi synger.
Derfor giver jeg ikke køb på salmesang.
Sognepræst Mette Jørgensen

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00: Valgforsamling

Der afholdes VALG TIL SCT NICOLAI MENIGHEDSRÅD tirsdag den
15. september 2020 kl. 19.00 i sognehuset, Sct. Nicolai Kirkestræde 3.
Vær med til at gøre en forskel for dit lokalsamfund, for fællesskabet i Sct
Nicolai sogn og for din lokale kirkes liv og mød op til valgforsamling, hvor
du både kan stille op til valget og være med til at forme det nye
menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet
samt sognebåndsløsere kan deltage. Mød op og brug din stemme!
Sct Nicolai sogns menighedsråd

Læsekredsen mødes atter hver tirsdag kl. 14.30
Sct. Nicolai Cantori starter op igen torsdag d. 3. sept. kl. 17.00
Nye interesserede kan henvende sig til Tore Bjørn Larsen på tlf. 2084 3514

Foredrag onsdag d. 16. september kl. 19.30: ”Et liv i frihed”
Tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune, Jette Seidenschnur, fortæller
om sin tid som Jehovas vidne. I 33 år levede hun som et rettroende vidne,
bundet af et utal af forbud og regler. Men efterhånden voksede drømmen
om frihed. På trods af store familiemæssige omkostninger ved bruddet
nyder hun i dag tilværelsen som prisbelønnet fotograf.

Konfirmationer:
Søndag d. 20. september kl. 10.00
fejrer vi årets høstgudstjeneste. Traditionen tro synger vi alle de kendte og
elskede høstsalmer – måske vi i år har et særligt behov for at sige Gud tak?
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og rundstykker i sognehuset.

De sidste konfirmander bliver konfirmeret her i starten af september, og de
nye konfirmander starter undervisningen i uge 39. Frem til efterårsferien
ligger undervisningen om eftermiddagen efter skoletid. Efter efterårsferien
ligger undervisningen om morgenen. Alle konfirmander får direkte besked
med alle praktiske informationer. Konfirmationerne i 2021 ligger St.
Bededag d. 30. april og lørdag d. 1. maj.

