Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke
Søndag d. 1. maj kl. 10.00
2. søndag efter påske
Søndag d. 8. maj kl. 10.00
3. søndag efter påske
Fredag d. 13. maj kl. 10.00
St. Bededag - Konfirmation
Lørdag d. 14. maj kl. 10.00
Konfirmation
Søndag d. 15. maj kl. 10.00
4. søndag e. påske
Søndag d. 22. maj kl. 10.00
5. søndag e. påske
Torsdag d. 26. maj kl. 11.30
Kristi Himmelfart - H. Wieland
Søndag d. 29. maj kl. 11.30
6. søndag e. påske – H. Wieland

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 18. maj 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

Nyhedsbrev
Maj 2022

Traditioner på Svendborg Assistens Kirkegård

4. maj gudstjeneste kl. 19.30

På Svendborg Assistens Kirkegård brydes hverdagens rolige rytme af en række
højtidelige og festlige markeringer i løbet af året. Efterhånden er de tilbagevendende
begivenheder blevet til mere eller mindre faste traditioner.

– en særlig Sct. Nicolai-tradition
Da frihedsbudskabet lød i radioen via BBC om aftenen den 4. maj 1945, bad
borgerne i Svendborgs centrum spontant præsten ved Sct. Nicolai Kirke om at
holde en gudstjeneste i anledning af befrielsen. Lige siden har vi hvert år holdt
aftengudstjeneste d. 4. maj. Mange korps og foreninger stiller med faner,
uniformeret personel m.v. til gudstjenesten, der plejer at være et tilløbsstykke. Så
selv om det er mange år siden, Danmark blev befriet, ønsker vi stadig at markere
dagen, hvor vi fik freden igen. Den er aldrig en selvfølge.
I år prædiker Anders E. Nielsen.

Hædring af de faldne krigere
En af de faste traditioner er på Kr. himmelfartsdag at hædre de faldne krigere, som
ligger begravet på kirkegården. Arrangementet begynder på Torvet foran Vor Frue
Kirke. Herfra går et optog med repræsentanter fra samtlige værn og flere
soldaterforeninger med deres faner gennem byen til kirkegården anført af Peder Most
Garden. Ved de forskellige gravsteder og mindesmærker lægges kranse og blomster,
hvert sted synges en sang, og der holdes en tale undervejs. Bag arrangementet står
"Komitéen til bevarelsen af krigergravene på Svendborg Kirkegård".
Kirkegårdsspillet Livet der var engang
Årets kirkegårdsspil med titlen ”Livets park og dødens have” markerer kirkegårdens
200-års jubilæum sidste år. Der er lagt stor vægt på det musiske, Povl Chr. Balslev har
komponeret 15 værker med tekster af spillets instruktør Marianne Kjær. Hver
forestilling varer ca. halvanden time og bliver opført på to scener på kirkegården.
Forestillingen spilles i alt seks gange i den første uge af august. Svendborg
Kirkegårdskontor sælger billetter til forestillingen.
Flagdag for de udsendte
På flagdagen den 5. september hædres de mange danskere, der gennem årene har
været udsendt på missioner i udlandet. I Svendborg foregår arrangementet på
Assistens Kirkegård ved mindesmærket Føniksreden, der i 2012 blev rejst for at ære
og mindes de mange udsendte. Det varer en times tid og indeholder tale, sang og
musik samt kransenedlæggelse og flagparade. Arrangementet tilrettelægges af
Svendborg Kommune i samarbejde med Marineforeningen og Svendborg Kirkegårde.
Andagt allehelgensdag
På allehelgensdag, der i år er d. 6. november, mindes vi de døde – både dem, som vi
for nyligt har mistet, men også kristne gennem tiderne, som har vidnet om deres
kristne tro. Der er lang tradition for at markere dagen på kirkegården med en
stemningsfuld andagt ved en af Svendborgs sognepræster. Andagten foregår i kapellet
og ledsages af musik og salmer, mens mørket falder på udenfor. Efter andagten
serveres en kop kaffe i venteværelset over for kapellet. Dagen afsluttes højtideligt med
levende lys og fakler rundt om på kirkegården.
Find mere om information om de enkelte arrangementer på:
svendborg-kirkegaarde.dk.
Dennis Andersen, Kirkegårdsleder

Lørdagskoncert d. 7. maj kl. 11.30 – 12.30:
CORO MISTO
Dirigent: Søren Birch
Obo: Arco van Zon
Det nordjyske kammerkor synger denne lørdag et blandet forårsprogram
bestående af sange, musik fra filmen ”The Mission”, påskesatser og motetter,
primært af nordiske komponister. Koncerten varer ca. 1 time; der er gratis entré,
og alle er velkomne. OBS: Forlænget koncert

Årets Sogneudflugt
går til Nordlangeland torsdag d. 16. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Bussen afgår fra kirken kl. 9.00. For alle i sognet.
Kirken har ingen kirkekordegn mere, hvorfor ind- og udgangsbøn varetages
af medlemmer af menighedens bedelaug.

