
   Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke  
 

Søndag d. 6. marts kl. 10.00 
Første søndag i fasten 
 

Søndag d. 13. marts kl. 10.00 
Anden søndag i fasten 
 

Søndag d. 13. marts kl. 14.00 
Børnegudstjeneste med minikonfirmander 
 

Søndag d. 20. marts kl. 10.00 
Tredje søndag i fasten 
 

Søndag d. 27. marts kl. 11.30 Hanne Wieland 
Midfaste 
 
 
 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 23. marts kl. 16.30 i Præstegården. 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.  
OBS: Kontoret har lukket i uge 11 pga. ferie. 
 

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

Nyhedsbrev 

Marts 2022 
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Lørdagskoncert d. 5. marts kl. 11.30 – 12.30 
Jesper Buhl (sang) og Tore Bjørn Larsen (klaver) uropfører kunstkoncerten  
EGO SUM QUI SUM med fotos af Halfdan Bjørn Haugbøl. 

  
 

Sangeftermiddag onsdag d. 9. marts kl. 14.30  
Vi synger foråret ind i sognehuset med Tore Bjørn Larsen ved flygelet. Alle er 
velkomne. 
 

Børnegudstjeneste søndag d. 13. marts kl. 14.00 
Forårets 2 hold minikonfirmander afslutter deres forløb med en gudstjeneste i 
børnehøjde. 
 

Teaterfortælling i kirken tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 
André Andersen SOLO opfører sammen med sine 2 medspillere Pernille 
Stockfleth og Aske Ebbesen teaterfortællingen ”Menneskesønnens sidste dage” 
for unge/voksne. Arrangementet er en prøveforestilling og varer ca. 1 time, og 
der er gratis entré. 
 

Salmesangsforedrag onsdag d. 23. marts kl. 19.30 i sognehuset: 
 

 
 
 
 
 

Vi skærer ikke fra, men lægger til! 
  
Askeonsdag, onsdagen efter fastelavns søndag, indleder fasten. Fastetiden 
varer indtil påske. Helt tilbage til kirkemødet i Nikæa i år 325 blev det 
besluttet, at fasteperioden skulle vare 40 dage med henvisning til Jesus, der 
fastede i ørkenen i 40 dage og 40 nætter og blev fristet af djævlen. 
 
Fasten har historisk set betydet, at man afholdt sig fra fast føde. I dag tolkes 
det mindre stringent, men der er gennem de senere år igen kommet fokus på 
det at afholde sig fra noget, skære ned eller helt undvære i en periode. Det 
kan være kød, alkohol og søde sager; men også mobiltelefon, internet eller 
anden forbrug – mulighederne er mange. Tanken med for en tid at give 
”afkald” på noget er, at man derved giver plads til noget andet, giver rum og 
tid til fordybelse og eftertanke. 
Fastetiden er en fordybelsestid, tænkt til bøn, bibellæsning, stilhed og 
meditation. 
 
På stiftets hjemmeside www.fyensstift.dk/fyn-faster-og-fester er der masser af 
inspiration at hente til fasten, fx med kødløse opskrifter / ”hverdagsbønner” 
til hele fastetiden. 
 
Andagter i fastetiden  
Hver torsdag fra d. 3. marts til og med d. 7. april afholder vi korte, enkle 
fasteandagter i Sct. Nicolai kirke kl. 16.00.  Andagterne sætter en genkendelig 
liturgi som ramme for fordybelse, eftertænksomhed og bøn. Alle er hjerteligt 
velkomne. 

Sognepræst Mette Jørgensen & organist Tore Bjørn Larsen  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

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

”LUTHERSKE SALMER FOR FREMTIDEN” 
”Hvad har dog denne Jesus gjort” og ”Som et drivhus i en 
frostnat” er blandt de ca. 12 salmer, vi skal synge denne 
aften. Mellem salmerne vil Hans Anker Jørgensen fortælle 
om deres baggrund i hans missionske barndom, i 
erfaringer fra Anden Verdenskrig, i Luthers lille og store 
katekismus, i Kingos, Brorsons og Grundtvigs salmer, i 
ungdomsoprøret, i moderne videnskab og poesi – og i 
hans arbejde som præst for fattige københavnske 
arbejdere, studenter og pensionister – fra 1976 til 2005. 
 


