Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 2. januar kl. 10.00
Hellig Tre Kongers søndag

Januar 2022

Søndag d. 9. januar kl. 10.00
1. søndag efter H3K
Søndag d. 16. januar kl. 10.00
2. søndag efter H3K
Søndag d. 23. januar kl. 11.30
3. søndag efter H3K

Nyhedsbrev

Hanne Wieland

Søndag d. 30. januar kl. 10.00
3. søndag efter H3K

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. januar 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.

Nytårshilsen !

Lørdagskoncert d. 8. januar kl. 11.30:

Det er halsløs gerning at tro, at man kan lægge planer måneder og år frem i
tiden, for som den gamle brevskriver i Bibelen siger: I aner ikke, hvordan jeres liv
er i morgen.
Og her gik jeg rundt og troede, at 2021 ikke ville blive et helt så mørkt og
mærkeligt år, som 2020 var det.
Da vinteren slap sit greb, da foråret og påsken kom, begyndte vores liv ellers at
ligne det, vi kendte fra før.
Men her i december kom den bævende uro igen. Når statsministeren indkalder
til pressemøde, ved vi godt, at noget er i vente – nye restriktioner. Mundbindet
blev fundet frem igen, og vi har lært at sige både delta og omikron. Jo, den
gamle brevskriver Jakob har så meget ret; vi aner ikke, hvordan vores liv ser ud i
morgen. Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at vi ingenting ved. Vi er aldrig
blevet lovet noget andet end døden.
Hvis det er hele sandheden om os, så ved jeg næsten ikke, om jeg orker et nyt
år.
Men i kirken lyder der en ”modstemme” ind i alt det modløse, som vi kan sige
os selv. For i kirken bedes altid et fadervor – en bøn, som taler til os, når vi er
bange for fremtiden, når vi føler os prisgivet overfor alt det uforudsigelige, som
tager modet fra os – da skal vi bede. For: Med et Fadevor i pagt skal du aldrig gyse.
Der er hjælp og lindring og modgift mod frygten i at bede sit fadervor. Bede til
en Gud, der i julen har gjort sig til ét med kærligheden. Bede til en Gud, der på
påskens kors melder sig på banen som nærværende til stede i hver eneste
lidelse, der måtte ramme dig og mig, så vi aldrig er overladt til os selv. Bede til
en Gud, der med pinsens store under er trådt ind i verden i Åndens skikkelse
så flygtig og fast, at vi nu kan finde ham - ikke bare i himlen - men også inde i os
selv, hvor han holder os i hånden dybt i vores bange og urolige hjerte.
Vi tager hul på det nye år fyldt med nye, usikre og uvisse dage, men vi går ikke
alene – vor Far i himlen, Fadervor, han går med.

Årets første lørdagskoncert spilles af Aiolos Sax & Organ Duo, der består af
Henriette Jensen, saxofon, og Tina Christiansen, orgel. Duoen har siden 2011
spillet en mangfoldighed af koncerter i hele Danmark med adskillige førsteopførelser af bestilte værker hos danske komponister – denne gang bl.a. en
uropførelse af kirkens organist.

Foredrag med Mikael Jalving
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.30 i sognehuset
"Først Gud, så menneske"
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.

Menighedsrådet i Sct. Nicolai sogn har pr. d.
28.11.2021 konstitueret sig således:
Formand og kontaktperson: Hans Bak-Hansen
Næstformand: Sys Wagner
Kirkeværge: Anja Winther
Kasserer: Ole Bøgvad Jensen

Glædeligt nytår.
Mette Jørgensen, sognepræst

NB: Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn
varetages af medlemmer af menigheden.

