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”Kom sandheds Ånd...”
Hvis telefonen ringer, lige når aftens
maden er ved at være klar, og pastaen
kun mangler et par minutter, er det
med stor sandsynlighed én, der vil
sælge mig noget, som jeg har svært
ved at undvære, i hvert fald ender det
tit med, at jeg siger ja. Sidst var det så
et magasin om sundhed. Og hvem vil
ikke gerne være sund, spise fedtfattigt,
huske seks om dagen, selv om det ikke
er helt så sjovt, som det lyder, dyrke
mere motion og holde sig under 14/21
genstande om ugen.
Men al den sundhed stresser mig og
giver mig konstant dårlig samvittighed.
Denne sundhedsfiksering, som er
oppe i tiden, er måske ældre end vi
tror, i hvert fald tyder Paulus’ brev til
menigheden i Korinth fra omkring
år 55, at også de gik mere op i det
udvendige end i det væsentlige:
”Om jeg så taler med menneskers
og engles tunger, men ikke har
kærlighed, er jeg et rungende malm
og en klingende bjælde. Og om jeg
så har profetisk gave og kender alle
hemmeligheder og ejer al kundskab
og har al tro, så jeg kan flytte bjerge,
men ikke har kærlighed, er jeg intet.
Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer,
og giver mit legeme hen til at brændes,
men ikke har kærlighed, gavner det
mig intet.”
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Kort sagt, hvad er der ved livskvanti
tet, hvis ikke der er livskvalitet (læs:
kærlighed).
Og det er jo bestemt ikke, fordi jeg
benægter, at det er fornuftigt at følge
mange af tidens sundhedsråd, når bare
vi ikke glemmer, at det der tæller er
andet end, hvor gammel du bliver.
Tænk, om vi brugte lige så meget
energi og tid på at tale med hinanden
om, hvad et godt liv er, som vi bruger
på at holde os i god form. For, hvad
er der ved en sund krop i et åndløst
liv, hvad er der ved at blive 100 år,
hvis dem, der skal besøge os på
plejehjemmet, altid er i fitnesscenteret?
Når du sidder med dette kirkeblad i
hånden, er det blevet forår - i hvert
fald ifølge kalenderen. Det betyder
også, at vi står overfor at skulle fejre
påsken og efter 50 dage pinse, den
gamle fest, hvor vi fejrer Helligåndens
komme. Pinsen er festen for, at Gud er
usynligt til stede som et guddommeligt
åndepust i alt, hvad der lever og ånder.
I pinsen viser Gud, at ånd og krop
hører sammen. Helligånden kaldes
også kærligheds og sandheds ånd,
måske fordi den minder os om, at
sandheden om livet er, at størst af alt
er kærligheden.
Det tror jeg, vi trænger til at høre i en
kropsdyrkerkultur, hvor vi samtidig
lader os spise af med det ynkeligste

underholdningsjunkfood i primetime.
For mennesket lever ikke alene af
Hvem vil være millionær, X-faktor,
Barnaby og Hammerslag. Eller med
Jesu ord. Mennesket lever ikke af brød
alene - vi dør faktisk af brød alene.
For hvad hjælper det, at vi har alt, hvis
det samtidig er alt, hvad vi har?
Derfor ønsker jeg mig et pinseforsæt
som vi kunne kalde ’12 om året’ –
gudstjenester forstås, og vel at mærke
ikke kun for konfirmander.
For det budskab, der lyder i kirken,
handler ikke om livslængde, men om
livshøjde.
”Tænk, at livet koster livet”, sådan
begynder en af de nye salmer i salme
bogen - en lovsang til ”stjernestunder,
livets under, høje himle, høje drømme,
dybe strømme...” kort sagt en lovsang
til alt det, vi, uanset hvor sundt vi
lever, alligevel kun har til låns, alt
det, der ikke kan måles og vejes, men
som alligevel er det mest værdifulde i
livet, hvad enten livet så blev kort eller
langt.
Kirkens budskab, evangeliets glade
budskab giver os rum og tid til ånden i
kroppen, åndelighed i livet og kærlig
hed i fælleskabet.
Glædelig påske og pinse!
MJ

Påsken 2017

i Sct. Nicolai Kirke
Påsken er en drama, der udspiller
sig i dagene fra Palmesøndag over
Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og
2. påskedag.
De enkelte dage har hver deres sær
præg eller stemning, men er samtidig
indbyrdes tæt forbundne.
Selvfølgelig kan man med stor glæde
og fornøjelse se et enkelt afsnit af
”Badehotellet”, men større fornøjelse
får man nu af at følge serien afsnit for
afsnit. På samme måde med påskens
drama, forkyndt over hele ugen.

Palmesøndag kl. 10.00
Her indledes dramaet med Jesu indtog
i Jerusalem, en festdag, men hvor
også de mørke undertoner gør sig
gældende. Gudstjenesten vil den dag
blive radiotransmitteret.

Skærtorsdag kl. 19.00
Her hører vi om Jesu sidste måltid
med sine disciple og indstiftelsen af
nadveren. Efter gudstjenesten afholdes
middag i sognehuset, hvor menuen er
lam, helt i tråd med traditionen.
Tilmelding er nødvendig, enten til
kirkekontoret eller sognepræsten
senest fredag den 31. marts –
Middagen alt inkl. koster 100 kr.

KONFIRMATION
St. Bededag, fredag den 12. maj,
konfirmeres i Sct. Nicolai Kirke:

Langfredag kl. 15.00
Gudstjenesten afholdes kl. 15, fordi
det formodes, at det var omkring det
tidspunkt på dagen Jesus døde.
I år vil gudstjenesten være en kunst
koncert, hvor menigheden føres
gennem Jesu rejse fra Pilatus op ad
Via Dolorosa mod Golgata, og videre
gennem hans lidelser på korset til hans
gravlæggelse.
14 malerier vises i ledsagelse af
recitation og sang, akkompagneret
af klaver. (Kunstkoncerten kan også
opleves ved lørdagskoncerten den
4. marts, se nærmere beskrivelse på
hjemmesiden).

Påskedag kl. 10.00
En både festlig og højtidelig gudstje
neste, fordi den er kulminationen
på en uges drama – det evangelium
som kirken lever af og forkynder på
baggrund af hele resten af året. Den
tomme grav og røsten, der forkyndte,
at den korsfæstede ikke var der, men
var opstået til evigt liv. Det budskab
skal fejres!

Kl. 10.00
Oscar Grenness
Emil Kuhlenhenke
Noah Damm-Ottesen
Emil Soldal Petersen
Bastian Højsgaard Hensen
Oscar Schou Østa
Emilie Engelhard Klausholm
Ida Brieghel
Lilja Machon Balle
Johan Haaber Christensen
Alfred Skovgaard Feldskov
Kristian Mourits Berthelsen
Kl. 12.00
Liva Marie Vindt
Ella Rosa Sigfusson Plum
Sofie Mitali Kjærgaard Mortensen
Marie Sølund Christensen
Helena Henderson Sylvest
Bailey Kingaby
Cristian Maegaard Crillesen
Laura Bergmann Christensen
Jakob Andreas Møllegaard
von der Lieth

2. påskedag kl. 11.30
– fordi det fantasiske budskab er så
godt, at det må lyde to dage i træk.
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VIA DOLOROSA - Smertens Vej en særlig optakt til fastetiden
Lørdagskoncerten
den 4. marts kl.11:30-12:30
er en forlænget kunstkoncert med
fernisering, uropførelse og bogud
givelse.

”Når fremstillinger af korsvejsstatio
nerne taler så stærkt til os i dag, er
det måske, fordi de ved at skildre de
lidelser, mennesker engang pålagde
Jesus, fastholder os i erkendelsen af, at
vi mennesker stadig påfører hinanden
lidelser”. Dette citat er fra Lisbeth
Smedegaard Andersens introduktion
til den bog, som udgives i forbindelse
med kunstkoncerten, og det giver et
godt indtryk af nødvendigheden af
denne koncert.
Men det er ikke BARE en koncert - det
er en oplevelse. 14 kunstmalere fra
Danmark, Frankrig, Spanien, USA og
Færøerne giver hver deres fortolkning

Simon af Kyrene hjælper Jesus med at
bære korset - maleri af Øssur Mohr

af en af de 14 stationer på Via
Dolorosa - vejen op til Golgata.
Malerierne præsenteres ved oplæsning,
sang og musik - leveret af operasanger
Jesper Buhl og komponist og pianist
Tore Bjørn Larsen.
Koncerten er en musikalsk rejse med
Jesus på vejen fra Pilatus op ad Via
Dolorosa mod Golgata og videre under
hans lidelser på korset for at slutte
med gravlægningen. Vi er, som lyttere
og tilskuere, således med hele vejen
den tunge Langfredag. Både teksterne
og musikken er nye fortolkninger af
Langfredagens begivenheder, og de
understøtter malerierne - alt sammen
komponeret til lejligheden af Sct.
Nicolai Kirkes egen organist.
Der er således noget både for øjet og
for øret i denne event - som henvender
sig både til musikinteresserede, kunst
interesserede og kirkeinteresserede.
Der er gratis adgang og koncerten
varer ca. en time.
Har man ikke mulighed for at over
være koncerten, kan man besigtige
malerierne i løbet af lørdagen og
søndagen i kirkens åbningstid, da
de hér vil være opstillet i kirkens
sideskibe.
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Jesper Buhl og Tore Bjørn Larsen
arbejder ved klaveret

MUSIK I MØRKET

LØRDAGSKONCERTER
I FORÅRET 2017

Torsdag den 16. marts kl. 20:00
Torsdag den 23. marts kl. 20:00

Lørdag den 4. marts
kl. 11.30-12.30 - forlænget koncert
VIA DOLOROSA - Smertens Vej
- en særlig optakt til fastetiden.
En forlænget kunstkoncert med fernisering, uropførelse og bogudgivelse.

fortsætter

Efter den succesfulde og meget intime
stemming med dæmpet belysning
ved koncerten sidst i januar med Det
Fynske Kammerkor fortsættes der med
2 koncerter “i mørket”, hvor der vil
blive spillet musik af Johann Sebastian
Bach på klaver.
De to torsdage vil man kunne høre
hhv. Bach’s “Das Wohltemperierte
Klavier” bind I og bind II.
Da disse samlinger bliver spillet i
deres fulde længde og har en varighed
på ca. 2 timer hver, vil koncerterne
fungere som en slags “Open by Night”
eller “Natkirke”, hvor publikum kan
komme og gå alt efter behag. Der vil
være dæmpet belysning, lidt levende

lys, og en meditativ stemming.
Klaverkoncerterne er med pianisten
Jesper René, der allerede som 15-årig
debuterede som solist med Odense
Symfoniorkester og 5 år senere vandt
Steinwaykonkurrencen på Louisiana.
Siden har han givet talrige koncerter
med nogle af klaverlitteraturens største
værker, herunder særligt Chopins,
men også værker af bl.a. Mozart,
Schubert, og Debussy.
At spille begge Joh.Seb.Bach’s 2 bind
med præludier og fugaer i alle tone
arter - både i dur og i moll - er en sand
“tour de force”.
Det samlede værk er en del af den
vestlige musikkulturs DNA. Hvem har
som klaverelev ikke prøvet kræfter
med det første præludium i C-dur?

Lørdag den 1. april kl. 11.30
- og det er ikke aprilsnar!
Vokalgruppen Fontana synger nyere
dansk kormusik af Niels La Cour og
Vagn Holmboe samt et par engelske
renæssance-satser - og en kort middelaldersats af Guillaume de Machaut.

Der er gratis adgang.

Lørdag den 6. maj kl.11.30-12.15
Bemærk: forlænget koncert!
”Sct. Nicolai Barok”- ad hoc:
Simon Mott Madsen (tenor), sang,
Jan Aagaard, tværfløjte,
Inger Allan, obo
Jens Søgård og Ole Wagner, violin,
Agata & Benjamin Christensen, viola,
Ida Franck, cello
Hans Jacobsen, kontrabas
Tore Bjørn Larsen, cembalo
Der er som altid fri entré.
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UNGDOM
OG BLÆS
Fredag den
2. juni kl.11:00
Koncert med Svendborg
Musikskoles blæsergruppe
Fri adgang - alle er velkomne

PILGRIMSVANDRING
PÅ FYN PINSEN 2017
Pilgrimsvandring er samvær og
vandring. Vi er en lille forening
”Fynsk Pilgrimsvandring”, der hvert
år tager på 3 dages vandreture i
pinsen. Vi traver fra kystbyerne
mod Odense ad små forårsskønne
veje fra kirke til kirke og sover på
skoler undervejs. Og alle mødes
til gudstjeneste i Sct. Knuds Kirke
i Odense mandag 2. pinsedag kl.
16.30.
Det er dejligt at møde foråret i
eget tempo. Det giver fordybelse at
vandre med! Du kan gå hele turen
eller vælge kun at deltage en enkelt
dag. VIL DU VÆRE MED?

6

Turleder på Svendborg-ruten er:
Inger Høirup Pedersen, Kaalundsvej
8, 5230 Odense M
mail: tobias.odense@gmail.com
Vil du vide mere, så gå ind på
www.fynskpilgrimsvandring.dk,
eller ring til Inger på tlf. 6150 7877.

MINIKONFIRMANDER
21 børn fra 3. klasse på Ida Holst
skole har i nogle måneder fulgt
undervisningen for minikonfirmander.

- måske der gemmer sig en kommende
organist blandt de glade børn!

Formålet er at give børnene et kend
skab til kirken, de grundlæggende
bibelske fortællinger og glæden ved
at synge salmer.
Et stort hit var, da kirkens organist
viste og demonstrerede kirkens orgel

4. MAJ-GUDSTJENESTE - en særlig Nicolai tradition
Torsdag den 4. maj kl. 19:00
Da frihedsbudskabet lød i radioen
via BBC den 4. maj 1945 kl. 20:30
bad borgerne i Svendborgs centrum
spontant præsten ved Sct. Nicolai
Kirke om at holde en gudstjeneste
i anledning af befrielsen.

Som sagt så gjort – og lige siden har
man hvert år holdt gudstjeneste den
4. maj om aftenen.
Deltag i den stemningsfulde guds
tjeneste og vær med til at markere
glæde og taknemmelighed over fred,
frihed og demokrati!

KORKONCERT MED SVENDBORG KAMMERKOR
Søndag d. 21. maj 2017 kl.19.30
præsenteres et kor-repertoire, der
kredser om Gade’s 200 års jubilæum.
Niels Wilhelm Gade havde en lovende
musikalsk karriere i Tyskland, hvor
han var tæt på både Mendelssohn og
Schumann.

Svendborg Kammerkor vil synge
korværker af Gade og af Mendelssohn,
desuden satser af norske Edvard Grieg.
Svendborg Kammerkor ledes af
Hans Peter Birk Hansen.
Der er gratis adgang.

Sogneudflugt 2017 torsdag den 8. juni
Udflugten starter kl. 10.00 i Sankt
Nicolai Gade ved Avisen, hvor
bussen henter os for at køre os til
Odense Domkirke. Her vil vi
især se på Claus Bergs altertavle. Herefter spiser vi frokost. Stedet er endnu
ikke aftalt.

kære forfatter Morten Korch (1876
-1954), ligger begravet på kirkegården.
Herfra går turen videre til Sanderum
gaards Romantiske Have, hvor vi først
bliver ført rundt i haven og dernæst
drikker kaffe på terrassen.
Hjemkomst til Svendborg ca. kl. 17.00.

Efter frokosten kører vi til Fraugde
Kirke, hvor salmedigteren, biskop over
Fyns stift, Thomas Kingo (1634
-1703) ligger i en baroksarkofag med
tilhørende pragtepitafium.
En anden litterær person, den folke-

Prisen er 200 kr. pro persona alt inklu
deret – undtagen hvad man drikker til
frokosten.
Bindende tilmelding inden 1. juni til
Kirkekontoret
Sct. Nicolai Kirkestræde 3.
Tlf. 6221 2854

Danmarkskanon – Den kristne kulturarv
Er den for utydelig??

Initiativtageren til den nye Danmarkskanon, den netop afgåede kulturmi
nister Bertel Haarder siger, at:
”Danmarkskanonen er blevet til i
en tid med voksende bekymring for
fremtiden, hvor mange er usikre på
vores fælles værdimæssige grundlag.
De 10 værdier, som befolkningen nu
har valgt, er et udtryk for nutidens og
fremtidens vigtige samfundsværdier
– vores fælles kulturelle DNA. Og
et skridt mod den tydeliggørelse
af vores kultur , som jeg mener er
afgørende for det danske samfunds
sammenhængskraft.”

Med afsæt i ovennævnte vil jeg også
mene, at vi – medlemmer af Folke
kirken – må erkende, at vi nok er for
utydelige med hensyn til at markere
vores tilhørsforhold til Folkekirken,
kristendommen og den tusindårige
danske kulturarv i det hele taget.

Den sidstnævnte af de 10 værdier er
den kristne kulturarv.

Det er selvfølgelig med til at gøre den
kristne kultur utydelig i forholdet til de

Det kan der være mange årsager til.
Jeg tror, at vi danskere har en stor
blufærdighed overfor det at skilte med
vores tro og kirkelige tilhørsforhold.
Det er ligesom noget, der hører
privatlivet til, og som ikke skal meldes
ud i det offentlige rum.

mange nye kulturer, der er kommet til
Danmark i de senere år.
Nu gør en Danmarkskanon ikke i
sig selv, at Folkekirken og dens med
lemmer bliver mere tydelige i det
offentlige rum. Nu er det formentlig
også meningen, at der skal komme
en række tiltag, der netop skal gøre
den kristne kulturarv mere synlig og
tydelig.
Men det er vel først, når der kommer
en folkelig bevægelse, der tager vær
dierne til sig, her den kristne kulturarv,
at det vil styrke sammenhængskraften
og modstandskraften i den kristne
kulturarv.

Ole Bøgvad Jensen
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GUDSTJENESTER I SCT. NICOLAI KIRKE
Marts
12. 2.s. i fasten

10.00

Gudstjenester på Bryghuset,
aktivitetscentret

19.

3.s. i fasten
Hanne Wieland

11.30

Torsdag den 9. marts

13.30

Midfaste

10.00

Tirsdag den 4. april
i kirken med efterfølgende
kaffe i sognehuset

13.30

26.

Onsdag den 3. maj

13.30

Tirsdag den 6. juni

13.30

April
2.
Mariæ bebudelsesdag
Kaffe

10.00

4.

Ældregudstjeneste
Kaffe

13.30

9.

Palmesøndag
Radiotransmitteret
Kaffe
Skærtorsdag

10.00

13.

19.00

14.

Langfredag

15.00

16.

Påskedag

10.00

17.

2. påskedag
Hanne Wieland

11.30

23.

1. s.e. påske
Line Nissen

11.30

30.

2. s.e. påske
Hanne Wieland

10.00

Maj
4.

4. maj-gudstjeneste

19.30

7.

3. s.e. påske

10.00

12.

St. Bededag
Konfirmation

14.

4. s.e. påske

10.00

21.

5. s.e. påske

10.00

25.

Kristi Himmelfartsdag

10.00

28.

6. s.e. påske
Hanne Wieland

11.30

Juni
3.
Morgenandagt

KIRKEKAFFE MED INDHOLD
Efter gudstjenesten søndag den 2.
april er menighedsrådet vært ved et kop
kaffe i sognehuset. Her vil Helle Theede
Kragh, som er daglig leder af Barnets Blå
Hus, fortælle om det nye tilbud, som er
kommet i Svendborg.
Barnets Blå Hus er et tilbud, oprettet
under Blå Kors til børn under
13 år, som har et familiemedlem med
stof- eller alkoholmisbrug.
Alle er velkomne!
Efter ældregudstjenesten den 4. april
er der kaffe og kage i sognehuset, og her
vil vi synge nogle af de mange dejlige
forårssange. Der kan bestilles kirketaxa.

10.00 &
12.00

9.00

4.

Pinsedag

10.00

5.

2. pinsedag

10.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I FORÅRET:
Onsdag d. 22. marts kl. 17.00
Onsdag d. 19. april kl. 17.00
Onsdag d. 17. maj kl. 17.00
Møderne er offentlige og foregår i
sognehuset – dog ikke mødet i marts,
som holdes i præstegården,
Sct. Nicolai Gade 2B.

Sct. Nicolai Kirke
www.sct-nicolai-kirke.dk
Åben alle dage kl. 9-16

Kirkekontoret
Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Tlf. 62 21 28 54
pjo@km.dk
Kontortid: tirsdag og torsdag
kl. 10.00 - 14.30
onsdag og fredag
kl. 12.30 - 14.30
Kordegn: Pia Jonssen
Menighedsrådets formand
Hans Bak-Hansen
Sct. Nicolai Gade 2A, 1.th
Tlf. 29 89 22 42
Kirkeværge
Alice Folke Olsen
Kyseborgstræde 1, 2.
Tlf. 62 21 79 29
Sognepræst
Mette Jørgensen
Sct. Nicolai Gade 2B
Tlf. 62 21 12 96
Træffes bedst kl. 11-12
alle dage undt. fredag
mjoe@km.dk
Organist og korleder
Tore Bjørn Larsen
Græskæmnervej 20
Tlf. 62 22 38 85
tore.bjorn@larsen.dk
Kirketjener
Hanne Ellermann
Spodsbjergvej 151
5900 Rudkøbing
Tlf. 23 49 21 41
Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste i
Sct. Nicolai Kirke og møder
i Sognehuset kan bestilles ved
henvendelse til kirkekontoret
eller direkte til TAXA på
Tlf. 70 10 21 22
Ansvarshavende redaktør
Ole Bøgvad Jensen
Næste nr. udkommer
1. juni 2017

