
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

 
Søndag d. 6. februar kl. 10.00  Mai Bjerregaard (FTS) 
Sidste søndag e. H3K – med fællesspisning bagefter 
 

Søndag d. 13. februar kl. 10.00 
Septuagesima 
 

Søndag d. 20. februar kl. 10.00 
Seksagesima 
 

Søndag d. 27. februar kl. 10.00  Hanne Wieland 
Fastelavn  
 
 
 
 
 
 
 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 16. februar 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. 
 

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 
Hold øje med evt. aflysninger og afvigelser fra programmet her. 

Nyhedsbrev 

Februar 2022 
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Foredrag med Mikael Jalving: "Først Gud, så menneske" 
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.30 i sognehuset. 
Gud er nok det mest ualmindelige, der findes, og meget svær at begribe. 
Gud minder os om vor grundlæggende lighed, herunder alt det, der betinger og 
begrænser hver og én og vores samlede virke, ligesom Gud er en påmindelse om, 
hvor skrøbelig vor civilisation i grunden er. Mikael Jalving undersøger i sit 
foredrag spændingen mellem den ualmindelige Gud og de almindelige 
mennesker. 
Mikael Jalving (f. 1968), er historiker, skribent og forfatter til flere bøger.  
 

Lørdagskoncert d. 5. februar kl. 11.30: 
Korsang ved kyndelmisse med Sct. Nicolai Cantori v/Tore Bjørn Larsen. 
 
International gudstjeneste  
Søndag d. 6. februar kl. 10.00 holder Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde 
gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Gudstjenesten indeholder både kendte 
elementer fra højmessen, Taizésange på dansk og engelsk, samt læsninger og 
fadervor på deltagernes sprog.  
Efter gudstjenesten er der tid til samtale i sognehuset  
over mad fra nogle af deltagernes oprindelseslande.   
 
Onsdag eftermiddag d. 9. februar kl. 14.30: 
FTS i Svendborg - hvad er det for noget?  
 

v/ Mai Bjerregaard Andersen, præst i FTS, Kirkens Korshær og Svbg. Arrest. 
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) er Svendborg provstis arbejde 
blandt flygtninge og indvandrere med det mål at fremme folkelig og kirkelig 
integration på tværs af nationalitet og tro. Et arbejde, som har eksisteret i 3 år, 
og som består af sprogcafé, international mødregruppe, legegruppe for de lidt 
større børn, kultur- og familieaktiviteter, religionsdialog, internationale 
gudstjenester, kristenfamiliegruppe, dåbsoplæring og hvad vi ellers finder på. 
Aktiviteter som alle i høj grad bæres af frivillige, der i november 2021 fik 
Svendborg Kommunes frivilligpris. Alle er velkomne. 
 
 
 
 
 
OBS: Der må for tiden være højst 100 personer i kirken ved gudstjenester og 

Min svage tro 
”Min farmor var troende”- sådan begynder forfatteren Jens Chr. Grøndahl sin lille bog 
om tro. 
Det vidste han bare fra barnsben, ikke fordi hun talte særlig meget om det, det var der 
bare ligesom i hverdagen, en hverdag, der var enkel og ligetil, nærmest beskeden. En 
hverdag, hvor hun ikke fyldte så meget, nærmest som om hendes livsmål var at fylde 
mindst muligt. Men hun havde et stort rum til andre mennesker. Hun vidste, at det at 
låne hinanden øre er, hvad vi mennesker kan gøre for hinanden.  
 

Barnebarnet Jens Chr. så, hvordan troen åbnede farmorens hjerte - også for 
mennesker, som alle andres hjerter lukkede sig i for med et smæld.  
Engang sad familien og gøs over en avisartikel om en ung mand, der var blevet morder. 
Så frygteligt et menneske han var, kunne de hurtig blive enige om. Farmoren var længe 
tavs, indtil hun ligesom forsonende sagde: ”Men han har nu noget kønt hår”. I 
bakspejlet tænker Jens Chr. Grøndahl, at den bemærkning måtte hænge sammen med, 
at farmoren var kristen, altså at hun var et troende menneske – hænge sammen med 
den ånd, hun indåndede sammen med cigaretterne, og som åbnede store rum i hende 
for andre. Der er altid noget godt at sige om dette Guds menneske, som alle andre har 
travlt med at dømme.  
Alt dette tænker Jens Chr. Grøndahl mange år senere, mens han reflekterer over sin 
egen tro – sin svage tro som han kalder den. 
 
Som voksen mente han ikke, han var et troende menneske; nok var der nogle bibelske 
fortællinger, som vakte genklang i ham, men det slog han hen med forklaringen om, at 
han var vokset op i en kultur, hvor evangeliet var - omend usynligt - tilstede.  
Men i sit andet ægteskab lod han sine børn døbe, fordi hans kone mildt, tålmodigt og 
insisterende forlangte, at sådan skulle det være. Og på samme milde, insisterende måde 
viste hun ham også ind i kirken til gudstjeneste. Der opdagede han, at kristendommen 
har mere at sige om os, end vi har om den. Og så skrev han bogen ”Min svage tro”. Jeg 
ved ikke, om han har spurgt som disciplene: Giv os en større tro! Med Jesus’ drillende 
svar om, at hvis de havde tro som et sennepsfrø, kunne de flytte bjerge. Det, Jesus i 
virkeligheden nok siger,MIN er, at tro ikke er noget, man kan have, man kan ikke 
engang have en svag tro, man kan i virkeligheden slet ikke sige ”min” om tro. Tro er 
ikke noget, man har, tro er noget, der har én. Tro er dette usynlige, der former én, 
puffer én afsted i retning af andre samtidig med, at man kan læne sig ind i den både 
frem og tilbage. Troen er en usynlig fremtidssikring, at man tør fremtiden. Så at læne 
sig tilbage i troen er ikke at gå baglæns, men med troen i ryggen at gå forlæns i fast 
tillid til det, der håbes på i overbevisning om det, der ikke kan ses.   

Mette Jørgensen 
 

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

 


