Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 3. januar kl. 10.00
Hellig Tre Konger
½ times andagt uden salmesang
Søndag d. 10. januar kl. 11.30 – Hanne Wieland
1. s. e. H3K
Søndag d. 17. januar kl. 10.00
2. s. e. H3K
Søndag d. 24. januar kl. 10.00
Sidste s. e. H3K
Søndag d. 31. januar kl. 10.00
Septuagesima

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 20. januar 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:
Tirsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00 samt efter aftale

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

Nyhedsbrev
Januar 2021

Samfundssind
2020 er nu lagt bag os, et år der vil skrive sig ind i historien som noget helt
særligt. Et år med Melodi Grand Prix uden publikum og med håndbold-EM uden
mennesker i hallen. Med låste kirkedøre midt i højtiden. Med hjemmeskole,
hjemmearbejdspladser og utallige skærm-møder på Skype og Teams. Et år, hvor vi
har været meget færre kroppe nær, end vi plejer. Et helt igennem usædvanligt år.
Der var nye ord nok for Dansk Sprognævn at vælge imellem, da de skulle kåre
årets ord. De kunne have valgt superspreder eller albuehilsen. Kontakttal eller
smitteapp. Social boble eller mundbind. Håndsprit - eller slet og ret ordet pandemi.
Men ordet, de valgte, var samfundssind.
Og se, det er der en egen prædiken i. For samfundssind det er det, som vi viser,
når vi giver afkald på det, vi gerne vil, til hinandens bedste. Når vi afstår fra
berøring, selv om vi har lyst til at give hånd. Når vi bliver hjemme i stedet for at
mødes. Når vi overholder retningslinjer, også når vi synes, at de ikke helt giver
mening.
Der er noget håbefuldt i, at sprognævnet valgte netop dette ord. Der er brug for at
vise samfundssind; ikke kun når corona raser, men i det hele taget. Og når vi viser
samfundssind, så går vi i hans fodspor, som kom til verden julenat, og som otte
dage senere fik navnet Jesus. Det navn, som betyder Gud frelser. Om ham siger
Paulus, at vi skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.
For Jesus regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav alligevel
afkald på det og tog en tjeners skikkelse på - og blev mennesker lig.
Det er altså det sind, som vi opfordres til at have over for hinanden – det sind,
der giver afkald på sin ret, til bedste for den anden. Så det er altså ikke bare
statsministeren eller dronningen, der appellerer til samfundssind. Bibelen gør det
også. Vi skal give afkald, lyder det.
Og afkald har vi sandelig givet. På nærvær. På fællesskab. På berøring og
håndtryk.
Foran os ligger ukendt landskab. Og i 2020 blev vi i særlig grad mindet om, at det
virkelig er sådan, det er. Det kan nok gøre en sjæl eller to urolig og bange. Men
Gud kom i julen til vores verden med løftet til os om, at Gud har hånden under
os. Selv når alting ramler, kan vi ikke ramle ud af Gud.

Så lad os i Jesu navn tag i mod det Herrens år 2021.
Må det blive et år, hvor virus aftager.
Må det blive et år fuldt af samfundssind.
Må det bliver et år, hvor vi måske endda til sidst kan begynde at give hinanden
hånden igen.
Må det aldrig igen komme så vidt, at kirkedørene bliver lukkede.
I Jesu navn: Godt nytår!
Sognepræst 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!

Lørdagskoncert d. 2. januar kl. 11.30: AFLYST
KYNDELMISSE-FESTIVAL
Vor Frue og Sct. Nicolai kirke mødes i år i et samarbejde om en kyndelmissefestival, der består af to koncerter hvert sted og en samlet musikgudstjeneste i
Vor Frue kirke på selve dagen. Den første koncert i Sct. Nicolai kirke er:

Lørdagskoncert den 30. januar kl.11:30:
Fløjtesonater af J. S. Bach
Jan Aagaard, tværfløjte, Astrid Schick, cello, og Tore Bjørn Larsen, cembalo.
Denne lørdag fremføres Sonate nr.4 i C-dur og Sonate nr.5 i e-mol (BWV 1033
og BWV 1034). Ind imellem de to sonater opføres en ”Allemande” fra Bachs
”Suite nr.1 i G-dur” for solo violoncello (BWV 1007).

Der er gratis til adgang til samtlige koncerter i festivalen.
Pladsbestilling er ikke mulig i Sct. Nicolai kirke.

