Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 6. juni kl. 10.00
1. søndag e. Trinitatis
Søndag d. 13. juni kl. 10.00
2. søndag e. Trinitatis
Søndag d. 20. juni kl. 10.00
3. søndag e. Trinitatis
Søndag d. 27. juni kl. 10.00
4. søndag e. Trinitatis

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 16. juni 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 stadig 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. aflysninger og afvigelser fra programmet her.

Nyhedsbrev
Juni 2021

Sommeren er smuk og ukontrollerbar
Prøv at huske de første dage og uger i foråret 2020, hvor alt lukkede ned.
Hvordan det ene benspænd efter det andet ramte os. Alt blev forandret, i
kirkens kalender stod der overalt ”aflyst” eller ”udskudt på ubestemt tid”. Det
var hårdt at vænne sig til, og det affødte mange frustrationer og spekulationer men vi endte med at acceptere. Det var jo nødvendigt.
Som ugerne og månederne gik, begyndt jeg og mange andre også at tale om, at
det måske trods alt besvær og de mange udfordringer også var en smule sundt
at opleve, hvordan mennesker faktisk ikke har styr på verden. Hvordan vi
moderne mennesker lever i en illusion om, at tilværelsen og dens tilskikkelser
kan kontrolleres.
Vi er på vej ud af cornona-nedlukningen; efterhånden bliver mere og mere igen
muligt og tilladt, og det store samtaleemne er, om man har fået sit vaccinestik.
Alt tyder på, at vi er på vej mod mere normale tilstande.
Jeg sidder her ved tastaturet en onsdag formiddag.
Det skulle forestille at være en sommeruge, men temperaturen er langt under
middel, og det regner, hvilket passer meget dårligt med min plan om en runde
golf sidst på dagen. For et par dagen siden kunne min bil ikke starte, fordi jeg
havde glemt at fylde benzin på den. I går skulle jeg købe en fødselsdagsgave,
men bogen, jeg ville give, var udsolgt. Humøret var på ingen måde højt, for
hvad angår min egen lille hverdag, var den helt ude af kontrol.
Vi mennesker har en trang til at kontrollere tilværelsen, planlægge og beherske
verden og vores tid – og jo mere vi lader os lede af den trang, desto mindre gør
vi livet. Det skulle jeg – trods nylig coronalærdom – åbenbart lige mindes om i
denne uge. Tak, skæbne!
Livet er ikke en vare, møjsommeligt bestilt efter ønsker med bestemte
specifikationer. Nej, livet er en vidunderlig gave, som i sin natur er
ukontrollerbar. En morgengave fra Skaberen selv. Givet helt frit og gratis, af
nåde. Og prøv at tænke efter: Mange af de smukkeste øjeblikke er dem, der
bare opstår. Uforudset. Uplanlagt. Ukontrolleret. De bryder igennem vores
panser af planlægning. Berører os. River os med. Så giv dog slip, menneske, og
lad livet ske med dig!

Derfor: Tak til den søde mand, der havde en fyldt reservedunk i bagagerummet,
tak til den søde boghandler, der gav mig et godt alternativ - nu vil jeg tage
regntøj på og gå en tur med min hund; golf kan jeg jo altid spille. Og så vil jeg
ønske alle en fortsat god sommer – med skønne, ukontrollerbare oplevelser.
Mette Jørgensen

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.

18. internationale Orgelfestival 2021
Med alle tænkelige corona-forbehold forventes det at afholde flg. 5
orgelkoncerter:
I. ONSDAG den 4. August kl. 20.00
Martin Schmeding, Leipzig, Tyskland
II. TORSDAG den 5. August kl. 20.00
James Hicks, New Jersey, USA
III. FREDAG den 6. August kl. 16.30
Robert Bennesh, Sverige
IV. LØRDAG den 7. August kl. 11.30
Henrik Sørensen, Danmark
V. SØNDAG den 8. August kl. 20.00
Ondrej Valenta, Tjekkiet
Der er fri adgang til alle koncerterne.

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

Nuværende retningslinjer:
Vi må stadig være max. 8o personer i Sct. Nicolai kirke, og der må synges!
Kirkekontoret er stadig corona-lukket.

