Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Lørdag d. 1. maj kl. 12.00
Konfirmation
Søndag d. 2. maj kl. 10.00
4. s. e. påske
Søndag d. 9. maj kl. 10.00
5. s. e. påske
Torsdag d. 13. maj kl. 10.00
Kristi himmelfart
Søndag d. 16. maj kl. 10.00
6. s. e. påske
Søndag d. 23. maj kl. 10.00
Pinsedag
Mandag d. 24. maj kl. 10.00
2. pinsedag
Søndag d. 30. maj kl. 9.00
Trinitatis

Nyhedsbrev
Maj 2021

Hanne Wieland

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. maj 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. aflysninger og afvigelser fra programmet her.

Verdens igenfødelse!

GENÅBNING – NU MED SANG OG NADVER!

Nok er maj befrielsens måned i Danmark, men i år står samfundets genåbning
også på spring sammen med bøgetræernes knopper… og verden skal fødes igen,
som Grundtvig skriver i sin gamle salme.
I kirken må vi atter synge sammen, konfirmanderne kan dække op til deres store
fest, og snart byder teatre, biografer, koncertsale og spillesteder publikum
indenfor igen. Og endelig bliver det også pinse!
For mange mennesker har corona-nedlukningerne her til lands faktisk haft en
positiv effekt på deres lidt for fortravlede tilværelse. Udtryk som ”det er faktisk
rigtig rart ikke at skulle noget” og ”det er dejligt, der er kommet mere ro på” har lydt i
flæng; men samtidig har mange også følt sig stækkede og indespærrede og har
savnet udveksling, interaktion og fri udfoldelse - hvilket jo også smager lidt af
pinsens temaer.
Nedlukningen tvang os til at udveksle og udtrykke os på andre måder end
vanligt. For mit eget vedkommende skrev jeg fx 12 nye børnesalmer, der
udkommer senere på året. Blandt dem er pinsesalmen ”Flyver ud fra Gud”, der
giver et barnligt, forundret bud på pinsens betydning:

Fra og med Store Bededag holder vi atter gudstjenester i fuld længde med
salmesang og altergang i Sct. Nicolai kirke. Der må nu være max 80 i kirken, og
vi skal stadig holde 2 meters afstand, når vi synger.

Flyver ud fra Gud
Nu kurrer duer allevegne
og jeg har få’t den første fregne,
for solen skinner dagen lang!
Det lyser grønt fra alle skove,
og det er ikke til at sove
for al den fuglejubelsang;
ku-u-ku-du, ku-u-ku-du en due flyver ud fra Gud.
Det klinger fint fra næb og bjælde måske de prøver at fortælle,
at de er til - og det er godt!
Jeg har det lidt på samme måde,
som når man lig’ har løst en gåde,
og man kan læse det med småt:
ku-u-ku-du, ku-u-ku-du en due flyver ud fra Gud.

Aftengudstjeneste tirsdag d. 4. maj kl. 19.30
- en særlig Nicolai tradition
Da frihedsbudskabet lød i radioen via BBC den 4. maj 1945 kl. 20:30, bad
borgerne i Svendborgs centrum spontant præsten ved Sct. Nicolai Kirke om at
holde en gudstjeneste i anledning af befrielsen.
Som sagt, så gjort – og lige siden har man hvert år (bortset fra sidste år) holdt
gudstjeneste d. 4. maj om aftenen. Kom og deltag i den stemningsfulde
gudstjeneste, der markerer glæde og taknemmelighed over fred, frihed og
demokrati!

Går udenfor med åben pande
og mærker pinseduen lande,
den har et kæmpe vingefang.
Jeg gider ikke miste modet,
at være selvopfyldt i ho’det
eller gå glip af denne sang:
ku-u-ku-du, ku-u-ku-du en due flyver ud fra Gud.

Kirken er åben for besøg og lystænding kl. 9-12 tirsdag, onsdag, torsdag og
Rikke Vibeke Birkeholm, kordegn og forfatter

lørdag, medmindre der er handlinger i kirken. Husk mundbind!
.

