
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 1. august kl. 11.30   
9. søndag e. Trinitatis  Hanne Wieland 
 

Søndag d. 8. august kl. 10.00 
10. søndag e. Trinitatis  Hanne Wieland 
 

Søndag d. 15. august kl. 10.00 
11. søndag e. Trinitatis 
 

Søndag d. 22. august kl. 10.00 
12. søndag e. Trinitatis 
 

Søndag d. 29. august kl. 11.00   
Konfirmation 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 18. august kl. 17.00 i sognehuset.  
Dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside ca. 1 uge før mødet. 
 

Kontakt 
Sognepræst Mette Jørgensen, mjoe@km.dk , tlf. 62 21 12 96. 
Sognepræsten har ferie i uge 30 og 31. Vikarierende sognepræst Hanne 
Wieland kan i denne periode kontaktes på tlf. 62 21 31 33 / 
hawi@km.dk  
 
Kirkekontor og sognehus: Sct. Nicolai Kirkestræde 3  
Kordegn Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk , tlf. 62 21 28 54 
Kirkekontorets åbningstider: 
Tirsdag + fredag kl. 10.00 - 13.00 samt efter aftale.  
OBS: Kontoret er ferielukket uge 32, 33 og 34. 
 

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

Nyhedsbrev 

August 2021 
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                                                 hånd. Og vi kan synge, at livets Gud er god og under os en lykkedag på jorden. 
Fortsat glædelig sommer!                                   Mette Jørgensen, sognepræst 
 

18. internationale Orgelfestival d. 4. - 8. august 
I. Onsdag d. 4. August kl. 20.00  
Martin Schmeding, Tyskland  
II. Torsdag d. 5. August kl. 20.00  
James Hicks, USA  
III. Fredag d. 6. August kl. 16.30  
Robert Bennesh, Sverige  
IV. Lørdag d. 7. August kl. 11.30  
Henrik Sørensen, Danmark  
V. Søndag d. 8. August kl. 20.00  
Ondrej Valenta, Tjekkiet 
Der er fri adgang til alle koncerterne. Se folderen i våbenhuset. 
 

          
 

Nadverritualer: Når koret er tilstede ved gudstjenesten, benyttes 
nadverritual C som vanligt. Ellers benyttes som forsøg i denne periode ritual 
B. Ritualet er trykt på en seddel, der kan rekvireres hos kirketjeneren. 
 

Nuværende retningslinjer: Vi må være 8o personer i kirken til 
gudstjeneste og 150 ved koncerter! 
 
 

 Den lange lyse sommerdag 
 

Den lange lyse sommerdag 
af solen gennemglødet 
så smukt forvandlet til en smag 
af kærlighed i brødet: 
Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden! 
 

Jeg rører barken på et træ, 
jeg hører bølgebruset, 
jeg ser et barn med skrabet knæ 
i løb henover gruset: 
Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden! 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø, 
og tankerne herinde 
er flygtige som tidselfrø 
på sommeraftenvinde: 
Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden! 
 

Her har jeg da mit liv og bor 
den korte lyse sommer, 
mens hvedekornet kærligt gror, 
og himmeriget kommer: 
Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden! 
 Lars Busk Sørensen 1992 

Det er præstens pligt og privilegium at vælge salmer til søndagsgudstjenesten. 
For mig er det let at ”falde i” og vælge salmer, jeg selv holder meget af og som 
er kendte af menigheden - og som alle derfor let kan synge med på. 
Men fornyelse forsøger jeg også at have for øje. Fra ”100 salmer” – 100 nyere 
salmer, som menighedsrådet har besluttet gerne må anvendes, har vi her i 
sommeren sunget Lars Busk Sørensens salme ”Den lange lyse sommerdag”.  
En let og lys sommersalme med en undertone som af smerte. 
Sansningen af en lykkedag; at røre ved træets bark, der vidner om, at der er 
lagt endnu en årring til træets vækst; at lytte til bølgeslaget, tilværelsens evige 
grundrytme bag ved alt det flygtige. Men også det livsbekræftende i at se et 
legende barn, der kommer løbende med skrammer på de bare knæ.  
I vers tre melder livets flygtighed sig dog for alvor. Vi ved godt, at vi en dag skal 
dø; alligevel under Gud os en lykkedag på jorden, for evangeliet forkynder, at 
Gud har fastsat nogle grundvilkår for os, som vi ikke nødvendigvis forstår. At 
livet rummer både lykke såvel som smerte, men at bag, foran, over og under os 
kan vi hvile i en grundløs og grænseløs kærlighed. 
Derfor må vi tro, at himmeriget kommer, at Gud vil føre dette flygtige menne- 
skeliv frem til en fuldendelse, som vi ikke forstår, men trygt lægger i Guds 


