
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 5. september kl. 10.00 
14. søndag e. Trinitatis 
 

Søndag d. 12. september kl. 10.00 
15. søndag e. Trinitatis 
 

Søndag d. 19. september kl. 10.00 
16. søndag e. Trinitatis 
 

Søndag d. 26. september kl. 14.00 
17. søndag e. Trinitatis  Hanne Wieland 
  
 
 
Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 22. september 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. 
 

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  
Der kan endvidere træffes aftale med kordegnen via ovenstående mail.  
 
 

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

Nyhedsbrev 

September 2021 
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Lørdagskoncert d. 4. september kl. 11.30: 
½ times orgelmusik v/ Jakob Hedegaard, organist ved Ollerup og Kirkeby 
kirker.  
Korkoncert søndag d. 5. september kl. 15.00: 
Panumkoret under ledelse af Jon Hollesen. Programmet består af nye og 
gamle sensommersange og folkeviser. Koret har vundet flere internationale 
korkonkurrencer, og repertoiret spænder bredt.   
                                                                      
Foredrag onsdag d. 29. september kl 19.00: 
”At lade tvivlen komme troen til gode” 
- en aften med forfatter Jens Christian Grøndahl. Foredraget tager udgangs-
punkt i bogen "Min svage tro" udkommet på forlaget Eksistensen. Jens vil 
fortælle om sit forhold til kristendommen fra han var barn til i dag og 
undervejs inddrage sit forfatterskab i indkredsningen af, hvordan kirken og 
evangelierne med tiden er blevet mere nærværende for ham personligt - og i 
det, han skriver. Alle er velkomne.  
 

 
 
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: 
Alle restriktioner vedr. afstandskrav og forsamlingsloft er nu ophævet i 
kirken. 
NB: Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn 
varetages af medlemmer af menigheden. 
 
  

At blive lille nok 
De fleste af os har sikkert fulgt med i den bekymrende udvikling, som har fundet sted i 
Afghanistan de seneste måneder. Det fik mig til at vælge Iben Krogsdals salme ”Vi 
finder fred i kirken” som den salme, vi skal slutte gudstjenesterne med i september: 
 
 
 
     
  
 

Hos Krogsdal er kirken ”et sted der ånder 
roligt uden grænser”. Men freden er ikke 
magt-baseret, heller ikke i den forstand, at 
vi selv får magt; tværtimod bliver vi små i 
kirken, for den ”åbner kroppen for det 
dybe, hvor ingen af os råder over svaret”. 
Den sandhed, vi møder, kan ikke bruges 
imod andre, ”fordi den aldrig helt er 
åbenbaret”. Vi er altid kun på vej. Kirken 
er et ”ikke-fundamentalistisk sted” 
Salmen gør det klart, at troen ”bliver ved 
med at spørge” og derved at udfordre. 
Troen er ikke så meget et bestemt 
læreindhold, men en relation og en 
rystelse, en evig ”forstyrrelse af vores egne 
små kredsløb”. Den giver ikke fred, men 
”vild opstandelse.”  
Men hvordan skal det så forstås, at ”Vi 
finder fred i kirken”? Svaret er, at der i 
kirken er én fred: Den fred, der følger af, at 
vi bliver mindre i det store gudsbillede. 
Troen er den befrielse at blive lille nok til 
at mærke, at vi alle findes i det uendeligt 
større. 
Det er altså ikke sikkerhedens fred eller 
den bedrevidendes fred, men en tilstand, 
hvor vi bliver set, bliver til som mennesker 
og skænkes en ny begyndelse. 
  
  Mette 
Jørgensen, sognepræst 
 

Vi finder fred i kirken 
et sted der ånder roligt uden grænser 
hvor livets lys er tændt og brænder stille 
for alle os der falder 
for alle os der kalder 
og gjorde visse ting vi ikke ville. 
 

Vi bliver små i kirken  
et sted der åbner kroppen for det dybe 
hvor ingen af os råder over svaret 
hvor ingen sandhed brænder 
som magt i vores hænder 
fordi den aldrig helt er åbenbaret 
 

Vi bliver til i kirken 
et sted med ny begyndelse til alle 
med mild og vild opstandelse ved bordet 
hvor vin og brød fortæller 
så er det nu det gælder 
gå ud og tag Guds kærlighed på ordet.  
 
 Troen er den befrielse at blive lille nok til at mærke, at vi alle findes i det uendeligt 

større. 
Det er altså ikke sikkerhedens fred eller den bedrevidendes fred, men en tilstand, hvor 
vi bliver set, bliver til som mennesker og skænkes en ny begyndelse.  
    Mette Jørgensen, sognepræst 
 Præstens nye teologiske praktikant Lotte Zarlang er for tiden i 5 ugers praktik i Sct. 
Nicolai Kirke. Hun bor til daglig i Skårup med sine 2 store børn samt en labrador, og 
har tidligere undervist på den lokale skole i 9 år. Lotte kan godt lide tanken om, at vi 
med Kierkegaards ord skal finde den sandeste version af os selv - i kontrast til nutidens 
fokus på at være den bedste version af sig selv. Altså at vi bare skal være os selv uden at 
skulle leve op til andres forventninger om hele tiden at skulle være lidt bedre end de 
andre. Kom meget gerne forbi og tal med Lotte, mens hun er i praktik - fx søndag d. 
5. september, hvor hun skal prædike!  
 


