Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 7. februar kl. 10.00
Seksagesima

+ Altergang 10.45

Søndag d. 14. februar kl. 10.00
Fastelavn

Hanne Wieland

Søndag d. 21. februar kl. 11.30
1. søndag i fasten

Hanne Wieland

Søndag d. 28. februar kl. 10.00
2. søndag i fasten

+ Altergang 10.45

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 17. februar 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
Februar 2021

Sprækker af lys
"Kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård." Sådan synger vi i en

gammel sang af Steen Steensen Blicher. Kyndelmisse betragtedes fra gammel tid
som midvinter - vinterens midte - idet man regnede med, at vinteren gik fra
1.november til 1.maj; ved kyndelmisse skulle man nemlig helst have halvdelen af
forrådet tilbage, hvis der skulle være føde nok, indtil de nye afgrøder kunne
høstes.
Det er også nu, vi har tradition for at synge salmen "Her vil ties, her vil bies" i
kirkerne. I denne salme bliver vinteren betragtet som en hård periode at komme
igennem: "Trange tider langsomt skrider", hedder det i en verselinje, der passer alt
for godt på denne coronatid. Men kyndelmisse betyder også, at lyset får mere og
mere magt i naturen, hvilket er forudsætningen for forårets komme –
kyndelmisse signalerer med andre ord lys i mørket.
Nu er lys i mørket ikke blot et fænomen i naturen. Lys i mørket er også noget, vi
kan opleve i overført forstand. Når vi har svært ved at finde den røde tråd og
meningen med det hele, når vi føler, livet er trængt og svært, og alt forekommer
os ufremkommeligt, så kan vi alligevel pludselig opleve at se glimt af lys for enden
af afmagtens tunnel. Bare en sprække, men nok til at tænde håbet om, at der er
mere og andet end fortvivlelsens mørke i vente.
"There is a crack in everything/ That's how the light gets in", synger Leonard
Cohen. "Der er en revne i alt. Det er sådan, lyset kommer ind".
Vi skal turde tro på, at der er revner og sprækker i mørket, at der også er et andet
og stærkere lys end solens. At noget bærer os og holder os oppe ganske uanset,
hvad vi måtte komme ud for. Og det finder vi i den kristne forkyndelse.
"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have
livets lys", siger Jesus om sig selv.
Det, han var, og det, han fortalte, peger på, at vores liv ikke står og falder med os
selv, og at vi derfor aldrig kan komme så langt ud i fortvivlelsens mørke, at han
ikke kan nå os med sit ord. Jesus har selv været der. Han oplevede selv tomheden
og gudsforladtheden i de påskedage, der endte med, at han hængende på korset i
afmagt udbrød: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?"
Men han besejrede også mørket og opstod igen som et mægtigt billede på, at livet
kan vende, og at vi igen kan opleve lyset, selvom alt forekommer mørkt og
meningsløst.
.

Evangeliet forkynder et håb og en tro på, at mørket ikke er det sidste, men at
der altid er revner og sprækker, der lader lyset komme igennem til os igen.
Vi bæres oppe af livets Gud - ikke mindst, når vi i afmagt kaster alt over på
ham. Han er verdens lys; og den, der følger ham, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.
Mette Jørgensen

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

KYNDELMISSE-FESTIVAL: AFLYST
Lørdagskoncert den 6. februar kl.11:30: AFLYST
Onsdag d. 24. februar kl 19.30:

”At lade tvivlen komme troen til gode” –
foredrag med forfatter Jens Chr. Grøndahl

Foredraget tager udgangspunkt i en kommende lille bog skrevet til forlaget
Eksistensens serie “Kristendommen ifølge …”. 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 både personligt og i det, han skriver.

Gudstjenester og nadver:
Efter søndagsandagterne d. 31/1, 7/2 og 28/2 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.

