
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 7. august kl. 10.00 Hanne Wieland 
8. søn. e. Trinitatis  
 
Søndag d. 14. august kl. 11.30 Hanne Wieland 
9. søn. e. Trinitatis    (ingen altergang) 
 
Søndag d. 21. august kl. 10.00 
10. søndag e. Trinitatis 
 
Søndag d. 28. august kl. 10.00 
11. søndag e. Trinitatis 
 

                          
 
Menighedsrådsmøde: Onsdag d. 10. august kl. 17.00 i 
sognehuset. Dagsorden kan ses ca. 1 uge før på hjemmesiden. 
 

Kontakt: 
Sognepræst Mette Jørgensen, mjoe@km.dk / tlf. 62 21 12 96.  
OBS: Ferie i uge 30-32, hvor embedet passes af Hanne Wieland: 
hawi@km.dk / tlf. 6222 2242   
Kirkekontor og sognehus: Sct. Nicolai Kirkestræde 3  
tlf. 62 21 28 54/ mail: sanktnikolaj.sognsvendborg@km.dk  
Kirkekontorets åbningstid i uge 31 - 43: 
Mandag kl. 11.00 - 13.00  
Vikarierende personregisterfører Peder Rønnow Pedersen: prp@km.dk  
 

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk 

Nyhedsbrev 

August 2022 
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19. INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL: 
 

Onsdag d. 3/8 kl. 20.00: Etienne Walhein, Belgien 
”De allerstørste” – orgelværker af Bach, Mozart, Brahms, Liszt og Franck 
 

Torsdag d. 4/8 kl. 20.00: Kåre Nordstoga, Norge 
”Norsk, fransk og Bach”  
 

Fredag d. 5/8 kl. 16.30: Sara Musumeci, Italien 
”Stor europæisk musik” - italiensk romantik samt Bach og Liszt. 
 

          
 

Lørdag d. 6/8 kl. 11.30: Mads Granum, Danmark 
”Fra jazzens verden” - improvisationskoncert. 
 

Søndag d. 7/8 kl. 20.00: Piotr Rachon, Polen 
”Polsk og italiensk samt Festlige klokker” – Walther og Vierne samt polske og 
italienske komponister.  
 
Koncerterne er som altid gratis, og alle er velkomne. 
 
 
 

FREMTIDENS NYHEDSBREV 
Dette er det sidste nummer af Sct. Nicolai sogns Nyhedsbrev. Fra og med 
september vil du i stedet omkring d. 1. i hver måned modtage det 12-siders 
indstik Kirkenyt sammen med Ugeavisen, som er husstandsomdelt. Kirkenyt er 
et annoncerings-samarbejde mellem 7 sogne i Svendborg Provsti, som vi glæder 
os meget til. Hvert sogn får en hel side til rådighed i et blad, der også kommer til 
at rumme redaktionelt stof og forhåbentlig vil give os alle et godt overblik over 
kirkelivet i Svendborg. 
 
 

 
 

Nyt fra kordegnen                                            v/ Rikke Vibeke Birkeholm 

Efteråret kommer af sig selv 
Ahornbladenes ravgule hænder 
kærtegner den trætte, kolde jord, 
lander på et rustent grønt gelænder. 
I dugdråben dannes en regnbueprik, 
bagerst i mørket den milde måne: 
et natligt og blegt, absorberende blik 
 

(Uddrag af Rikke V. Birkeholms: ”Efteråret kommer af sig selv in: Fynske stemninger, 2021) 
 

Det er stadig højsommer, skønt efteråret allerede ligger og lurer under horisonten, 
nu hvor lysets aftagen mærkes, og vi har fået stjernehimlen tilbage i bytte for de 
lyse nætter. For de lys- og varmeafhængige kan efteråret betyde truende 
vintermørke og dalende energi; for andre, som plages af varmen og indolensen, 
det stik modsatte: revitalisering og arbejdsomhed. Vi lever under den samme 
himmel, men påvirkes vidt forskelligt af årstiderne og de rutiner, der følger med.  
Uanset hvad tror jeg, det en gang i mellem er sundt at bryde vanen og 
trummerummen og gøre noget helt andet, end man plejer. I år har jeg for 
eksempel (som udpræget sommermenneske) tænkt mig at forlænge sommeren!  
Og menighedsrådet har været så rare at bevilge mig 3 måneders orlov, som jeg  
skal tilbringe i Spanien med min mand. 
Det betyder for Sct. Nicolai Sogn, at kirkekontorets åbnings- og telefontid samt 
visse arbejdsgange bliver ændret i august, september og oktober. Peder Rønnow 
Pedersen vil vikariere som personregisterfører og holde kontoret åbnet hver 
mandag kl. 11-13, når han ikke passer sit andet kordegnearbejde i Munkebjerg 
sogn. Kordegnens øvrige arbejdsopgaver løses i orlovsperioden i fællesskab af 
menighedsråd og medarbejdere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efteråret opføder sig selv: 
generobrer rodens nærområde. 
Jordbærdybet stikler ud i krat;  
væv på væv af sky ernæringstråde. 
I dugdråben dannes en regnbueprik, 
bagerst i mørket, den milde måne: 
et natligt og blegt, absorberende blik. 
 

SCT. NICOLAI SOGN I AUGUST – SEPTEMBER – OKTOBER: 
 

Kirkekontorets åbningstid:  
Mandage kl. 11.00 – 13.00 
Personregisterfører (ferie uge 33+34): Peder Rønnow Pedersen prp@km.dk  
Hjemmeside: Yrsa Kirkegaard sumiwife@hotmail.com 
Annoncering/indstik: Mette Jørgensen og Tore Bjørn Larsen 
mjoe@km.dk / tore.bjorn.larsen@gmail.com  
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