Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 5. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Søndag d. 12. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Hanne Wieland
Søndag d. 19. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Fredag d. 24. dec. kl. 14.00, 15.00 og kl. 16.00
Juleaften
Lørdag d. 25. december kl. 10.00
Juledag
Søndag d. 26. december kl. 11.30
2. juledag
Hanne Wieland
Fredag d. 31. december kl. 15.00
Nytårsaften – med bobler og kransekage bagefter
Søndag d. 2. januar kl. 10.00
Hellig Tre Kongers søndag

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.
NB: Kirkekontoret er lukket i uge 52 pga. ferie.

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

Nyhedsbrev
December 2021

”Vær velkommen, Herrens år”
Klumme…
Ingen nytårsaften uden at der synges eller nynnes med, når DRs pigekor synger ”vær
velkommen, Herrens år” – men ej heller en første søndag i advent, uden at vi i kirken
synger ”vær velkommen, Herrens år”. To salmer i salmebogen hedder det samme, den
ene er en adventssalme, den anden en nytårssalme. Begge er skrevet af Grundtvig.
I 1849 var Danmark i krig – treårskrigen mod Slesvig-Holsten, der ville have deres egen
fri forfatning. Grundtvig havde to sønner med i krigen. I eftersommeren 1848 blev der
våbenstilstand. Det brugte den ene af Grundtvigs sønner, Svend, på at søge orlov for at
arbejde videre på et værk, han havde påbegyndt, før krigen brød ud: Udgivelsen af de
gamle, danske folkeviser. Her var han stødt på en gammel nytårsvise med 10 vers. Han
viste den til sin far, og den gamle salmedigter satte sig straks for at give den gamle vise
nyt liv. Allerede 1. søndag i advent 1849 offentliggjorde Grundtvig således en ny festsalme skrevet over den gamle nytårsvise – og adventsalmen ”Vær velkommen, Herrens
år” så med sine 4 vers dagens lys.
Salmen bevæger sig både gennem døgnet og gennem kirkeåret. Bevægelsen angives
med ordene ”Julenat”, ”Påskemorgen” og ”Pinsedag”; gennem døgnet fra nat over
morgen til dag og gennem kirkeåret fra jul over påske til pinse. I det sidste vers slås alle
”Herrens dage”/alle søndage sammen; siden den første jul, den første påske og den
første pinse bringer Guds velbehag os nu glæde hver søndag.
I salmen spiller Grundtvig på tre modsætningspar - tilværelsens modsætninger, kunne
vi kalde dem:
v. 1: Lys/mørke: ”Julenat, da vor Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets skød”.
Julenat skinnede lyset i verdens mørke, og mørket greb det ikke.
v. 2: Liv/død: ”Påskemorgen, da Herren opstod, da livstræet fæsted i graven rod”.
Påskemorgen brød livet frem af graven, livstræet voksede frem af døden; det levende
håb får sin livskraft fra Jesu opstandelse.
v. 3: Kraft/svaghed: ”Pinsedag, da Guds ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor
skrøbelighed”. Helligånden er Guds kraft, der netop udfolder sig fuldkomment i vores
skrøbelighed.
Den 30. december 1849 så endnu en ny salme dagens lys med titlen ”Vær velkommen,
Herrens år” - nu i form af Grundtvigs nytårssalme, der også er skrevet over en gammel
nytårsvise. Med baggrund i tidens krig og ufred virker det stærkt, at Grundtvig i denne
salme forkynder, at Gud er sandhedens Gud, nådens Gud og fredens Gud. Med
salmen vil Grundtvig sige, at den, der kan gå ind i det nye år, både det kirkelige og det
verdslige, i troen på en sådan Gud, ikke behøver at ængstes.
Glædelig advent!
Mette Jørgensen

Lørdagskoncert d. 4. december kl. 11.30:
Händels Messias (juledelen) opføres af vokalensemblet Fyen og musikere fra
Odense Symfoniorkester under ledelse af Susanne Krogh Thesbjerg.
NB: Forlænget koncert, max 100 personer i kirken, så kom i god tid!

Julekoncerter i kirken:
MUSIKSKOLEN
Mandag d. 6. december kl. 17.00 afholder Svendborg musikskole sin årlige
julekoncert med tårnblæsning fra kl. 16.15. Husk corona-pas!
PEDER MOST GARDEN
Lørdag d. 11. december kl. 15.00 afholder Peder Most Gardens sin årlige
julekoncert med Lucia-optog. Husk corona-pas!
KÆLLINGEKOR OG FYRAFTENSKOR
Tirsdag d. 14. december kl. 19.00 synger Kællingekoret og Fyraftenskoret
deres fælles julekoncert. Husk corona-pas!
VI SYNGER JULEN IND
Søndag d. 19. december kl. 17.00 synges julen ind med Sct. Nicolai Cantori
under ledelse af Tore Bjørn Larsen.
OBS: Max 100 personer i kirken, så kom i god tid!
Der er gratis adgang til alle koncerterne.
ÆLDREGUDSTJENESTE OG JULEHYGGE
Tirsdag d. 21. december kl. 14.30 er der julegudstjeneste og efterfølgende
julehygge med gløgg og æbleskiver i sognehuset.
JULEHJÆLP Find og udfyld skemaet på kirkens hjemmeside eller kom forbi
kontoret i åbningstiden. Ansøgningsfrist er d. 9. december. Der gives hjælp i
form af rekvisitioner til indkøb i Føtex.
NB: Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn
varetages af medlemmer af menigheden.

