
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 3. april kl. 10.00 
Mariæ bebudelse 
 

Søndag d. 10. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
 

Torsdag d. 14. april kl. 19.00 
Skærtorsdag 
 

Fredag d. 15. april kl. 15.00 
Langfredag 

 

Søndag d. 17. april kl. 10.00 
Påskedag 

 

Mandag d. 18. april kl. 10.00 
2. påskedag 
 

Søndag d. 24. april kl. 11.30 
1. søndag e. påske   Hanne Wieland 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 20. april kl. 17.00 i sognehuset. Dagsorden kan ses ca. 1 uge 
før mødet på hjemmesiden. 
 

Kontakt 
Sognepræst Mette Jørgensen, mjoe@km.dk , tlf. 62 21 12 96.  
OBS: Ferie i uge 17. 
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 

April 2022 
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Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, frelser af din nåde.  
Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis! 
Glædelig påske!                      Mette Jørgensen, sognepræst 
 
 

Lørdagskoncert d. 2. april kl. 11.30 – 12.00 
Trio LucAlex opfører 10 x ”Ave Maria” som optakt til Mariæ bebudelses søndag. 
 

 
 

Påskekoncert onsdag d. 13. april kl. 19.00: 
Dirigent: Sebastian Krahnert. 
Akademiechor Jena og Akademische Orchestervereinigung, Jena 
J. S. Bachs Johannespassion opføres af kor, orkester og solister fra universitetet 
Jena i Thüringen. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Svendborg 
Kammermusikforening, hvis medlemmer har gratis adgang. Gæster fra øvrige 
fynske musikforeninger betaler et mindre gebyr. Unge under udd.: kr. 50. 
Andre: kr. 150.  

        
 

ANDAGTER I FASTETIDEN 
Hver torsdag kl. 16.00 fra d. 3. marts til og med d. 7. april er der ½ times  
andagt i kirken. 
 
 
 
 
 

At forberede sig 
Forberedelse fylder meget i vores liv. Vi forbereder os til rigtig mange ting, ofte til 
flere på samme tid. Forberedelse rummer oftest en for os vigtig faktor, nemlig 
forventningen. Forventningens glæde siges at være den største. Måske er det derfor, 
at vi sjældent eller slet ikke forbereder os på ubehagelige ting. Vi tager nødigt 
sorgerne på forskud, skønt en del mennesker er meget bekymrede. 
Vi forbereder os med største fornøjelse til julen, men næsten ikke til påsken, skønt 
der er afsat en meget længere forberedelsestid forud for påske end jul. Julen kommer 
med sit glade budskab sammen med et nyfødt barn. Skønt vi ved, at nyfødte børn er 
sårbare og udsatte, ønsker vi ikke at få juleidyllen ødelagt ved at komme tilbage og 
høre om barnemordet i Betlehem og flugten til Ægypten; altså at der er kræfter, der 
vil barnet til livs. 
Med påsken er det lige omvendt. Da kommer alt det barske først: Judas’ forræderi, 
tilfangetagelsen, forhøret, torturen, korsfæstelsen, døden og begravelsen. Og som det 
største jubelråb nogensinde bliver Jesus rejst op af døden som den første blandt alle 
døde!!! 
 

Var livet en dans på roser, mon alt da var bedre end nu?  
Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du? 
Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød,  
men kamp for frihed i liv og tro, - thi evig stilstand er død! 
 

Sådan skriver Kaalund i sin sang ”Jeg elsker den brogede verden”, og et sted omme 
bag vores trang til fred og idyl ved vi godt, at hvis forberedelse ikke også rummer 
kampen og kampgejsten, så bliver resultatet pauvert og fladt. 
Vi når ikke til påskemorgens formidable jubel, hvis ikke vi vil kæmpe os gennem 
fasten, den stille uge og især Langfredag. Eftersom vi oplever og erfarer gennem 
komplementære størrelser som eksempelvis lys – mørke, varme – kulde, kærlighed – 
had, kommer vi heller ikke til den store, fantastiske glæde, hvis vi smutter uden om 
den afgrundsdybe sorg. Det koster at smutte over, hvor gærdet er lavest! Vil du målet, 
kræver det, at du klarer strabadserne på vejen dertil. 
 

Ak, min Gud, jeg bør ej dølge, at min synd foruden tal  
jo var med dig hen at følge ind i dommens hus og sal. 
Mine synder dommen skrev og dig hen til døden rev,  
og når på din dom jeg grunder, ser jeg alt mit segl derunder. 
 

Den erkendelse, som Kingo her udtrykker, må vi have del i - dels for at kunne forstå, 
at de mennesker, der råbte ”Korsfæst!”, ikke er en anden kategori mennesker, end vi 
selv - dels for at kunne mærke styrken i glæden over, at den sprængning af dødens 
lænker, som skete påskemorgen, også kan blive os til del i troen på Jesus Kristus. 
 
 

 

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


