Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke

Nyhedsbrev

Søndag d. 5. juni kl. 10.00
Pinsedag
Mandag d. 6. juni kl. 10.00
Anden pinsedag
Mandag d. 6. juni kl. 13.00
Gudstjeneste for den grønlandske menighed

Juni 2022
M. L. Krog

Søndag d. 12. juni kl. 10.00
Trinitatis
Søndag d. 19. juni kl. 10.00
Første søndag efter Trinitatis
Søndag d. 26. juni kl. 10.00
Anden søndag efter Trinitatis
Søndag d. 3. juli kl. 11.30
Tredje søndag efter Trinitatis

Hanne Wieland

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 15. juni kl. 17.00 i præstegården. 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 26
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

Du spør mig om håbet
Du spør mig om håbet – hvad er det,
Håbet
en længsel, en stemning, en storm?
En lysstribe ud over havet,
en skygge der søger sin form?
Men bedst som du tænker, der ingenting er,
så findes det, håbet, så findes det dér.

Tekst:
Lisbeth Smedegaard
Andersen
Melodi:
Mads Granum

Det sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet, og her hvor vi samles
og deler det daglige brød.
Og bedst som du tænker, der ingenting er,
så lyser det, håbet, så lyser det dér.

Vinder af
salmekonkurrencen
2022 udskrevet af
Folkekirkens
Nødhjælp i
anledning af deres
100-års jubilæum.

Det skinner i mørket, vil gribes
og blive til hjælp, der når frem
til steder, hvor mennesker håber,
at nogen vil håbe for dem.
Og bedst som du tænker, der ingenting er,
så vokser det, håbet, så vokser det dér.
Så mættes de sultne, så rejses
der huse, så bygges der bro,
så grønnes de stenede marker,
og skove begynder at gro.
Og bedst som du tænker, der ingenting er,
så lever det, håbet, så lever det dér.
Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
Fra Gud er det kommet engang;
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang.
Og bedst som du tænker der ingenting er,
så synger det, håbet, så synger det her.

Opgaven var at
skrive en sang med
temaet håb og
handling.
Lyt til sangen på:
www.noedhjaelp.dk

Lørdagskoncert d. 4. juni kl. 11.30:
ITALIENSK SOMMERKONCERT
Denne lørdag spiller obosolist Inger Allan hele to barokkoncerter. Værkerne af
hhv. Tomaso Albinoni og Alessandro Marcello fremføres sammen med kirkens
”Sct. Nicolai Barok Ad Hoc”, som er et altid til lejligheden sammensat orkester.
Mellem de to værker trakterer ægteparret Agata og Benjamin Christensen på
violin og bratsch os med to satser af A. Corelli, og således fuldendes dagens
program med hele 3 italienske komponister! Der er som altid fri adgang, og alle
er velkomne.

SOGNEUDFLUGT til Tranekær torsdag den 16. juni 2022
Afgang med bus kl. 9.00 fra Sct. Nicolai Gade (ved Fyns Amts Avis). Ankomst til
Tranekær ca. 9.45, hvor vi først ser Slotskirken. Derefter drikker vi
formiddagskaffe og besøger Medicinhaverne.
På vej nordpå til Lohals, hvor vi spiser frokost kl. 13.00 på Restaurant Kaos, ser
vi Tranekær Slotsmølle. Efter frokost kører vi ad de små veje gennem det
smukke langelandske landskab omkring Dageløkke og Egelykke, og hvis der er
stemning for det, til Oehlenschlægers Bøg i Stengade Skov. Forventet
hjemkomst til Svendborg kl. 16.00.
Tilmelding inden d. 6. juni på Kirkekontoret eller på tlf. 6221 2854.
Deltagerbetaling incl. frokost (drikkevarer betales selv) kr. 200, som betales
kontant i bussen.

KIRKESKOLE
Skole for Kirke og Teologi i Svendborg Provsti byder 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
Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn varetages
af medlemmer af menighedens bedelaug.

