
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 3. juli kl. 11.30 Hanne Wieland 
3. søndag efter Trinitatis  
 

OBS: På grund af Landsstævnet kun kørsel og parkering med gyldig 
tilladelse. Læs mere på: www.svendborg.dk/l2022-trafik 
 

Søndag d. 10. juli kl. 10.00 
4. søndag efter Trinitatis 
 
Søndag d. 17. juli kl. 11.30 
5. søndag efter Trinitatis 
 
Søndag d. 24. juli kl. 10.00 
6. søndag efter Trinitatis 
 
Søndag d. 31. juli kl. 11.30 Hanne Wieland 
7. søndag efter Trinitatis  

                                           
Kontakt 
Sognepræst Mette Jørgensen, mjoe@km.dk , tlf. 62 21 12 96.  
OBS: Ferie i uge 26 samt 30-31 
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.  
 

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk 

Nyhedsbrev 

Juli 2022 

mailto:mjoe@km.dk
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Lørdagskoncert d. 2. juli kl. 11.30:  
Virtuos orgelmusik fra Østrig  
 

 
 

Her venter et festfyrværkeri af orgelvirtuose værker spillet af Wolfgang Capek fra 
Augustinerkirche i Wien. Vægtige komponistnavne står på nodepulten: J. S. 
Bach, W. A. Mozart, César Franck og Louis Vierne. Wolfgang Capek har gæstet 
Danmark et utal af gange - således også Sydfyn og Svendborg. 
Det bliver en stor oplevelse, og alle er velkomne til en kort musikalsk stund før 
eller efter weekendens indkøb.  
OBS: På grund af Landsstævnet kun kørsel og parkering med gyldig tilladelse. 
Læs mere på: www.svendborg.dk/l2022-trafik 
 
 

KIRKESKOLE  

19 år med orgelbrus i Sct. Nicolai kirke 

Sct. Nicolai kirke danner i august atter rammen om en orgelfestival med friske 
pust fra den store verden. Er man til orgelbrus, er der noget at glæde sig til. 
I år er det den nittende internationale orgelfestival, der afholdes i Svendborg,  
og der bliver således atter sat fokus på orglet med 5 koncerter, hvor markante og 
særdeles anerkendte solister medvirker: 
 

ONSDAG d. 3. AUGUST kl. 20:00 
Etienne Walhain, Vallonien, Belgien:  
”DE ALLERSTØRSTE KOMPONISTER” 
- Bach, Mozart, Brahms, Liszt og César Franck. 
 

TORSDAG d. 4. AUGUST kl. 20:00 
Kåre Nordstoga, domorganist i Oslo, Norge:  
”NORSK, FRANSK og BACH ” 
- og 200-års fødselaren César Franck. 
 

FREDAG d. 5. AUGUST kl. 16:30  
Sara Musumeci, Sicilien, Italien:  
”STOR EUROPÆISK MUSIK” 
- italiensk romantik flankeret af Bach og Liszt.  
 

LØRDAG d. 6. AUGUST kl. 11:30 
Mads Granum, København, Danmark:  
”FRA JAZZENS VERDEN” 
- improvisationskoncert med udgangspunkt i rytmiske genrer. 
 

SØNDAG d. 7. AUGUST kl. 20:00 
Piotr Rachon, domorganist i Warszawa, Polen:  
”POLSK og ITALIENSK afluttes med FESTLIGE KLOKKER” 
- Walther, Vierne samt polske og italienske komponister. 
 

En udførlig programfolder forefindes gratis i kirkens våbenhus, og der er er fri 
entré til alle koncerter i Sct.Nicolai kirke. Alle er velkomne! 
     

Organist Tore Bjørn Larsen 
 

 
 
 

Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn varetages 
af medlemmer af menighedens bedelaug. 
 

 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg Provsti byder i efteråret 
velkommen til en ny sæson. Der afholdes 5 tema-lørdage, hvor man 
fordyber sig i et emne og spiser frokost undervejs, og som man kan 
tilmelde sig samlet eller enkeltvis. Derudover afholdes også 3 
studiekredse. Programmet er varieret og berører så forskellige kirkelige 
og teologiske emner som pilgrimsvandring, Bob Dylans tekstunivers, 
moderne kirkebyggeri, kristenforfølgelse, tilgivelse, liturgi, barokpoesi og 
den russisk-ortodokse kirke. Pris pr. temadag kr. 150; for alle 5 temadage 
kr. 500. Pris pr. studiekreds: 300 kr. Tilmelding og betaling skal ske til 
Svendborg provsti. Se programmet på hjemmesiden: 
www.svendborgprovsti.dk 
 


