
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 
Søndag d. 7. marts kl. 10.00  
3. søndag i fasten 
Altergang kl. 10.45 - Kristian Bunkenborg prædiker 
 
Søndag d. 14. marts kl. 10.00 
Midfaste 
Altergang kl. 10.45 
 
Søndag d. 21. marts kl. 10.00 
Mariæ bebudelse  
Altergang kl. 10.45 
 
Søndag d. 28. marts kl. 10.00 
Palmesøndag 
Altergang kl. 10.45 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 24. marts 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. corona-aflysninger og afvigelser fra programmet 
her. 

Nyhedsbrev 

Marts 2021 
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 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! 
 
Gudstjenester og nadver:  
Efter søndagsandagterne er der mulighed for at gå til alters i kirken. Af hensyn 
til udluftning i kirkerummet bedes man efter andagten gå udenfor et øjeblik. 
Nadveren starter kl. 10.45.  
 

Foredrag onsdag d. 17. marts 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. 
 
Praktikant Kristian Bunkenborg: 
Som en del af pastoralseminaret bliver aspirerende præster sendt ud i en 
praktik, hvor de skal stifte bekendtskab med embedet og med tilværelsen som 
præst i den danske folkekirke. Det er blevet mig forundt at gennemføre denne 
praktik i Sct. Nicolai kirke. Jeg er selv vokset op i Svendborg, og det er med stor 
glæde, spænding og forventning, at jeg vender tilbage til Danmarks Have efter 
en lang række år på stenbroen i København. Med en teologisk kandidatgrad i 
bagagen og ydermere bebyrdet med en PhD om Søren Kierkegaard håber jeg at 
kunne yde et bidrag til det kirkelige liv på Sydfyn. 
                                                             

En mærkelig tid 
 
Vi er blevet mærkelige af isolationen. Jeg har mærket forandringerne både på mig 
selv og på andre. Det fremmedartede i mødet med venner og familie og med nye 
bekendtskaber. Vi er blevet mærkbart mere mærkelige. Den første afkodning af 
signaler. Stikker din ven hænderne helt om bag ryggen eller rækker hun måske en 
albue tøvende frem? Åbner hun armene vidt op og indbyder til et kram? Tidligere 
normer og koder er blevet sat til side, og vi må famle os frem. Det mærkelige 
fortsætter i samtalen. Den hurtigtsnakkende har savnet sit publikum i en sådan 
grad, at han nu savner sans for at stoppe op. Den stille type kan næsten ikke kæde 
længere rækker af ord sammen og må holde tænkepauser. 
 
I Biblen spiller isolationen en rolle som kontrasten til det ordnede liv i byerne. 
Man drager bort fra fællesskabet og møder tomheden i ørkenen. I fortællingen 
om udvandringen fra Egypten ser vi et eksempel på den kollektive isolation, hvor 
et helt folk må forlade sig på forsynet og tålmodigt traske videre gennem ørkenen. 
Denne ørkenvandring med slutpunkt i det forjættede land er dog ikke kun 
transitorisk. Den bliver til en kollektiv erindring, og den bliver til en påmindelse 
om den lidelse og usikkerhed, der kan komme over ethvert menneske og ethvert 
folk. 
 
Vi mærker nu, at dagene er blevet længere, og at solen er taget til i styrke. Ethvert 
forår kommer med løfter om udfrielse fra vinterens kulde og indesluttethed. På 
mange måder bringer netop dette forår håb om en langt mere vidtrækkende 
optøning, når både isen og isolationen bryder op. Det forjættede land er næsten 
inden for rækkevidde. Så nært, at vi næsten kan fornemme duften af mælk og 
honning. 
 
Isolationen kommer til at have vidtrækkende konsekvenser. Den har sat mærker 
på de unge, der ikke har haft adgang til hinanden og deres spirende identiteter 
uden for familien. Den har sat mærker på de ældre, der har lidt under savn og 
ensomhed. Man kunne håbe, at den også har sat mærker i form af en kollektiv 
erindring. Man kunne håbe, at den også har efterladt en omtanke for de 
ensomme og en anerkendelse af vores afhængighed af hinanden på godt og ondt. 
     
            Praktikant Kristian Bunkenborg 
 
 

Som en del af pastoralseminaret bliver 
aspirerende præster sendt ud i en 
praktik, hvor de skal stifte 
bekendtskab med embedet og med 
tilværelsen som præst i den danske 
folkekirke. Det er blevet mig forundt 
at gennemføre denne praktik i Sct. 
Nicolai kirke. Jeg er selv vokset op i 
Svendborg, og det er med stor glæde, 
spænding og forventning, at jeg vender 
tilbage til Danmarks Have efter en 
lang række år på stenbroen i 
København. Med en teologisk 
kandidatgrad i bagagen og ydermere 
bebyrdet med en PhD om Søren 
Kierkegaard håber jeg at kunne yde et 
bidrag til det kirkelige liv på Sydfyn. 
 

 


