
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Torsdag d. 1. april kl. 19.00   
Skærtorsdag   Nadvergudstjeneste 
Fredag d. 2. april kl. 15.00 
Langfredag   Liturgisk andagt 
Søndag d. 4. april kl. 10.00 
Påskedag    Altergang kl. 10.45 
Mandag d. 5. april kl. 11.30 
2. påskedag   Hanne Wieland 
Søndag d. 11. april kl. 10.00 
1. s. e. påske   Altergang kl. 10.45 
Søndag d. 18. april kl. 10.00 
2. s. e. påske   Altergang kl. 10.45 
Søndag d. 25. april kl. 9.00 
3. s. e. påske  
Fredag d. 30. april kl. 10.00 
St. Bededag   Altergang kl. 10.45  
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 21. april kl. 17.00 i sognehuset 

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: 
Kontoret er pt. corona-lukket. Telefontid tirsdag + fredag kl. 10-12.  
Der kan endvidere træffes aftale med kordegnen via mail.  
 

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk 
Hold øje med evt. aflysninger og afvigelser fra programmet her. 

Nyhedsbrev 

April 2021 
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                                                modelskibe, at kreatørerne ud over kanoner, mandskab osv. har lavet 
mikromodeller af f.eks. køer og grise, men helt unikt på ‘vores’ skib er desuden 
en lille kylling. Det har Fritz Jørgensen aldrig set før. Mon sømanden drømte 
om hønsekødssuppe?  
Betydning for sognet  
Man kender ofte ikke savnets natur, før end det viser sig. Det er vidunderligt, at 
der er taget kærlig hånd om kirkeskibet. Endnu bedre at det nu er tilbage på sin 
plads - symbolet på tro, håb og tryghed. Mange har i de sidste måneder siddet 
om søndagen til højmesse og savnet det. For det er jo kirkeskibets symbolik - 
den sikre skude med Jesus ved roret, som ønsker at få os alle sikkert i havn.  
                  Rie Jakobsen 
 

                                           

Påskevandring: Oplev påsken til fods! Tag én du holder af i hånden og gå på 
påskevandring (ca. 3 km). Start ved træstubben på plænen bag Sct. Nicolai kirke 
og bliv ført med gennem påskens dramatiske begivenheder og samtidig rundt i 
byen. Turen går til Assistens kirkegård og videre omkring Sct. Jørgens parken, 
før den atter ender ved flagstangen foran Sct. Nicolai kirke. Der er i alt 8 
poster, og på hver post får du en præcis rutebeskrivelse. Fra Palmesøndag og til 
og med 2. påskedag. 
Fra Palmesøndag og til og med 2. påskedag vil påskedugen ligge i kirkens skib. 
 

Kirken er åben for besøg og lystænding kl. 9-12 tirsdag, onsdag, torsdag og 
lørdag, medmindre der er handlinger i kirken. Husk mundbind og max 5 
personer ad gangen!  
 

. 
 

Nyrenoveret kirkeskib – Gud er vort Haab! 
 
Takket være i alt 37 lokale skippere har Sct. Nicolai Kirke i over 175 år været 
udstyret med kirkeskibet “Gud er Vort Haab”.  
Restaureringen  
15. marts i år kom skibet igen trygt i havn under hvælvingerne i Sct Nicolai 
Kirke efter et par måneders fravær. Skibet har været igennem en grundig 
restaurering af Fritz Jørgensen - en erfaren herre, som kan skrive tæt på 200 
restaureringer af kirkeskibe samt 12 nybyggede ditto på sit cv. Da kirkeskibet 
oprindeligt ankom til kirken i juni 1845, foregik det med pomp og pragt, 
hornmusik og en folkerig procession med kirkeskibet rullende på en vogn, som 
den danske tradition byder. Grundet den nuværende pandemi måtte den store 
folkelige festlighed desværre her i 2021 udelades, men Fritz Jørgensen gjorde 
alligevel sit til at ære traditionen ved at trække skibet på sin lille ladvogn fra 
værkstedet på Frederiksøen op gennem Svendborgs brostensbelagte stræder til 
Sct. Nicolai Kirke, hvor sognepræst Mette Jørgensen, medlemmer af 
menighedsrådet og håndværkere stod klar til at genindsætte det smukke skib 
“Gud er Vort Håb” i kirkerummet.  
Hvorfor kirkeskibe? 
Traditionen med kirkeskibe peger i forskellige retninger, men ét er sikkert - de 
velhavende kunne donere altertavler, mens de tapre, fattigere søfolk kunne 
donere deres husflidsarbejde begået enten under deres ofte farefulde liv til havs 
eller trygt hjemme på land. Til Gud, til deres familie, til deres kirke. Kirkeskibet 
er bl.a. symbolet på rejsen fra jorden til himlen. Helt unikt er Danmark det 
eneste land i verden, som fortsat sætter kirkeskibe op både i eksisterende og 
nyopførte kirker.  
Kirkeskibet i Sct. Nicolai Kirke  
Formentlig er kirkeskibet lavet omkring år 1800 og har tilbragt sine unge år i en 
privat skipperbolig under fugtige kår. I 1844 går 37 skippere i sognet imidlertid 
sammen om at istandsætte den fine model. Navnene på giverne fremgår af et 
dokument fundet i en forseglet flaske under restaureringen og er nu i kirkens 
arkiv. Det ét meter lange kirkeskib er sidenhen blevet restaureret ad flere 
omgange, senest i 1947. Det er en kopi af et tremastet orlogsskib med plads til 
200 besætningsmedlemmer, og modellen er sågar udstyret med krudt til de 2 x 
17 kanoner! Det oprindelige skib har formentlig været følgebåd til den danske 
handelsflåde, som sejlede på Østen i starten af 1800-tallet. Det ses ofte på  
 
     
  


