Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 7. november kl. 10.00
Alle Helgens søndag
Med efterfølgende kaffe og brød i sognehuset.
Søndag d. 14. november kl. 10.00
24. s. e. Trinitatis
Søndag d. 21. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 28. november kl. 10.00
Første søndag i advent

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 17. november kl. 17.00 i sognehuset.
Dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside ca. 1 uge før mødet.

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: Kontoret er lukket i uge 44 pga. ferie.

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

Nyhedsbrev
November 2021

Dåb - er det relevant for mig?
Klumme
v/ Lotte Zerlang
Da jeg for seks år siden startede på Teologisk fakultet ved Københavns
Universitet, vidste jeg ikke særlig meget om, hvad dåben indebærer. Jeg er selv
døbt og konfirmeret, men har ikke beskæftiget mig synderligt meget med dåben
sidenhen. I kraft af mit studium har jeg fundet interessen for dåben frem.
Aspekterne omkring fællesskabet i dåben må siges at være det bærende for min
bevågenhed. Den døbte træder ind i det store fællesskab fra det øjeblik, hvor
præsten slår korsets tegn for barnets ansigt og bryst, hvor forældrene bekender
trosbekendelsen, og hvor præsten øser vand tre gange på barnets hoved. Via
disse ritualer bliver den døbte indskrevet i Guds store fortælling. Dåben bliver
således starten på et fællesskab, der bæres af tro, håb og kærlighed gennem
Gud.
Den tro, der tales om i dåben, er en tro, der sætter os fri – i modsætning til
tanken, der fastholder os. Tanken har en grænse, som troen ikke har. Fra det
øjeblik, hvor vi i troen giver slip og indser, at der er noget, der er større end os
selv, da sættes vi fri, fordi tro er at stå i et forhold til Gud.
Det håb, der tales om i dåben, er et håb om, at tillid og fortrøstning vil hjælpe
os gennem kriser i livet. Håbet er en drivkraft, som kan sætte forandringer i
gang, idet håbet er at turde bringe fremtiden ind i nutiden.
Den kærlighed, der tales om i dåben, er dels Guds ubetingede kærlighed, som
overgår alt andet, og som gives til os i gave. Dels er det næstekærligheden
mellem os og vores medmennesker.
For mig personligt er dåben - med alle dens ritualer og ikke mindst fællesskabet
omkring den - yderst relevant. Den giver mig et ståsted og en tryg base, hvorfra
jeg med Gud i ryggen sikkert kan bevæge mig ud i livet.
Lotte Zarlang, teologisk praktikant

Lørdagskoncert d. 6. november kl. 11.30:
Vokalgruppen Fontana synger ”Messe solenelle” fra 1951 af den franske
organist og komponist Jean Langlais (1907-1991) under ledelse af Erik H.A.
Jakobsen og med kirkens organist Tore Bjørn Larsen ved orglet.
Alle Helgens gudstjeneste d. 7. november – med efterfølgende kaffe og brød
i sognehuset. Alle er velkomne.
Foredrag onsdag eftermiddag d. 10. november kl. 14.30 i sognehuset:

”Grå kutter og bare fødder”
Erik Strid giver i drømmeglimt sit bud på, hvordan gråbrødrene i Svendborg
igennem 300 år forsøgte at gøre en forskel for byens spedalske og andre
udstødte, indtil drømmene brast med Grevens fejde, reformation og
modreformation.
Jim Lyngvilds billeder i kirken
I uge 45 (tirsdag til fredag) kan du se tre billeder opstillet, der gengiver Jim
Lyngvilds fotografiske fortolkninger af bibelske fortællinger. Billederne fik
sidste sommer megen medieopmærksomhed, mens de var udstillet i Fåborg
kirke, og står i kirken i forbindelse med et skole-kirkesamarbejde. Eleverne
skal arbejde med ”kunst i kirkerummet”, ”hvad er kirkekunst” og ”hvem
bestemmer, hvad der er passende i et kirkerum”. De tre billeder forestiller: 1)
Kvinden grebet i ægteskabsbrud, 2) Bebudelsen af Jesu fødsel og 3) Jesus på korset.
Menighedsrådet har givet tilladelse til, at billederne må stå i kirken. Hvis der
er kirkelige handlinger i ugens løb, bliver de fjernet.
Koncert søndag d. 28. november kl. 19.30:

”Happy X-mas med Beatsalmer”

Nadver og bøn:
Når koret er til stede 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.
NB: Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn
varetages af medlemmer af menigheden.

Beatsalmer sammenstiller bibeltekster med beatsange i arrangementer for
kirkeorgel, klaver, sang og oplæsning. Det er den 4. koncert i rækken, og
denne gang inviteres alle til fællessang: Syng julen ind med Beatsalmer!

