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Påske
Der er sagt og skrevet og sunget mange, mange ord om, hvad
påske er og betyder. I den kommende påske vil vi med glæde
høre og synge om det igen.
Hvad er påske?
Det har sognepræst Kirsten Jørgensen udfordrende,
overraskende og tankevækkende sat ord på i en bøn,
inspireret af 1. Johannes brev 4, 7-11.

Forventningen:
Palmesøndag hedder sådan, fordi folkeskarerne skar palmegrene af og viftede med dem (De havde ikke flag dengang) og
hyldede Jesus som Kristus, Messias, Israels konge, der skulle
befri dem fra den romerske besættelsesmagt, sætte sig på Guds
trone i Jerusalems tempel og indføre Guds rige på jorden.
Palmesøndag den 25. marts har vi gudstjeneste kl. 10.00.
”Påske for børn” kl. 14.00
”Matthæuspassionen” kl. 19.00 (se omtale andetsteds)

Gæld
Gud, du skylder ikke nogen noget.
Det er mere end man kan sige om de fleste,
der som regel skylder mere end naboen
der igen skylder mere end naboen.
Faktisk er du den eneste, der ikke skylder nogen noget:
det er det, der er ved guddommeligheden – denne gældfrihed.
Vi skylder derimod altid for den kærlighed,
som vi sært nok ikke har betalt for.
Vi er i gæld på grund af noget, som vi hverken har købt eller
bestilt:
hvis det ikke var dig, Gud, ville man blive sur over det.
Men nu er det altså dig, Gud Jesusbarn,
og vi har fået alting i julegave
og en enorm gæld oveni.
Med din hjælp betaler jeg hver dag mine renter
i afmålte skvæt af kærlighed,
så meget jeg magter.
Men til sidst, Gud Jesusbarn, må jeg bede dig betale
hovedstolen
på hovedskalsstedet
til påske
igen.
Glædelig påske
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Fællesskabet:
Skærtorsdag, ”skær” betyder ren, og ved det sidste måltid,
Jesus spiste sammen med sine disciple skærtorsdag aften,
indstiftede han nadveren til renselse for vore synder.
Skærtorsdag har vi altid aftengudstjeneste, og efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognehuset (se omtale andetsteds)
Skærtorsdag den 29. marts har vi gudstjeneste kl. 19.00
Torturen, døden og sorgen:
Langfredag var virkelig lang. Både for Jesus selv, der blev
forhørt, tortureret og led en pinefuld død og for dem, der
havde fulgt ham og elsket ham, enten de stadig fulgte efter
ham og overværede hans lidelse og død – eller de gemte sig
inden døre for ikke selv at blive arresteret og henrettet.
Langfredag er der ingen blomster, ingen lys, ingen altergang.
Vi hører lidelseshistorien læst fra Matthæusevangeliet
Langfredag den 30. marts har vi gudstjeneste kl. 15.00
Opstandelsen, livet og glæden:
Påskedag sker det, der ikke kan ske: En engel vælter
stenen fra graven, den døde står op og går ud i foråret, og
kristendommen fødes i det samme. Fra påskedag udspringer
det håb og den horisont vi har at leve vores liv på.
Påskedag den 1. april har vi gudstjeneste kl. 10.00
Han er med os alle dage indtil verdens ende:
2. påskedag hører vi om nogle af de mennesker, der mødte
Jesus efter opstandelsen, og om den omvæltning det betød
for dem at møde den opstandne Mester i live igen.
2. Påskedag den 2. april har vi gudstjeneste kl. 11.30
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Kirken midt i byen
Vores sognekirke, Sct. Nicolai, må siges at være en kirke midt i byen! Rundt
om er der hektisk aktivitet næsten hele døgnet – biler, cykler, fodgængere,
der haster af sted. Forretninger med hver deres salgsvarer, parkeringsvagter
på jagt, hundeluftere, unge, der sidder på kirketrappen og hygger sig med
deres venner, studenter, der slikker solskin på græsplænen foran kirken.
Her midt i alt dette ligger så kirken – ”uberørt af byens travlhed og
trafikkens tunge brus” – som vi synger i en af de nyere salmer. Her midt i en
travl og moderne verden ligger der et hus, hvor der foregår noget helt andet.
Et sted, hvor vi mødes om søndagen til gudstjeneste, og når vi markerer de
store begivenheder i vores liv. Mange kommer i løbet af ugen indenfor for at
mærke stilheden og roen og tænder måske et lys i lysgloben og sætter sig et
øjeblik, eller de kommer ind for at opleve Esbjerg-evangeliet, som har været
udstillet i kirken sidst i januar. Det righoldige koncertprogram trækker også
mange mennesker ind i kirken, bl.a. de populære lørdagskoncerter, der for
mange er blevet en fast tradition før eller efter weekendens indkøb.
Eller som lige efter nytår, hvor kirken i en hel uge var fyldt med aktive
afgangselever fra kommunens skoler. Eleverne havde sammen med deres
lærere i kristendomsundervisningen arbejdet med temaet ”De 7 Dødssynder”, og resultatet af disse anstrengelser blev præsenteret ved forestillinger i kirken i løbet af ugen.
I menighedsrådet får vi mange forespørgsler fra folk, der gerne vil bruge
kirken til forskellige arrangementer. Det er dejligt med denne interesse, og
vi har altid en grundig drøftelse af alle henvendelser. Vi er i menighedsrådet
enige om, at kirken ikke er en hvilken som helst bygning, ikke bare er en
koncertsal eller et kulturhus i bred forstand, men at det, der foregår i
kirken, direkte eller indirekte skal pege hen på det evangelium, som kirken
er bygget til at give rum for. Med dét for øje sker det også, at menighedsrådet må give afslag på henvendelser. Afslag til gode og spændende arrangementer, som fint og meningsfuldt kan finde sted på et af byens mange
kultursteder.
Betydningen af dette helt særlige hus beskriver salmedigteren Lars Busk
Sørensen så glimrende i sin kirkesalme ”Uberørt af byens travlhed og
trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus”
(DDS 331)
Hans Bak-Hansen

www.sct-nicolai-kirke.dk

KONFIRMATIONER
St. Bededag d. 27. april
konﬁrmeres i Sct. Nicolai Kirke:
Kl. 10.00
Oskar Blikdal
Esther Damsted Dissing
William Arentoft Jelle
Freya Christensen Lomborg
Valdemar Thomsen Møller
Clara Ingeborg Steenskjold-Sjögren
Kl. 11.30
Karl Gustav Lasthein Andersen
Philip Glasdam Arnvig Andersen
Sebastian Glasdam Boeriths
Cecilie Josephine Farshøj
Andrea Husic
Emilia Husic
Jasmin Griff Jepsen
Thomas Bodeval Johansen
Soﬁe Risgaard Lethan
Oluf Mærsk-Møller
Mille Elise Pedersen
Emma Bang Rasmussen
Christian Thaarup
Marcus Zacho
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LØRDAGSKONCERTER
1/2 times musik ved middagstid
Lørdag den 3. marts kl. 11.30:
VIA DOLOROSA - kunstkoncert
med malerier, musik og oplæsning
Medvirkende: Jesper Buhl, sang,
og Tore Bjørn Larsen, klaver

Et kirkemusikalsk hovedværk
- en rigtig optakt til påskeugen
For anden gang i Svendborg:
Johann Sebastian Bachs store
MATTHÆUSPASSION
i Sct. Nicolai Kirke
med Universitetskoret fra FriedrichSchiller-Universität Jena i Thüringen,
Tyskland, ved musikdirektør Sebastian
Krahnert.
Desuden medvirker Akademisk
Orkester og 5 professionelle solister.
Dørene åbnes en halv time før: kl. 18:30
Programbillet ved indgangen: 150 kr.
Koncertens varighed: ca. 2½ time uden
pause.
Forudbestilling via nembillet.dk
NB: Unummererede siddepladser - så
kom i god tid uanset forudbestilling!

Lørdag den 7. april kl. 11.30:
OSTINATO II: - orgelserie med
musik af Johann Sebastian Bach
og César Franck. Medvirkende:
Tore Bjørn Larsen, orgel

Søndag den 25. marts kl. 19.00

OBS: Torsdag den 22. marts kl. 19.30:
Som optakt til koncerten
giver mag.art Jens Rasmussen, Århus, en introduktion i form af et foredrag
om Bach og Matthæuspassionen i Sct. Nicolai
Sognehus. Gratis adgang
- alle er velkomne!

Korkoncert

med Filharmonisk Kor (Odense Symfoniorkesters Kor)
- under ledelse af deres nye dirigent Morten Heide
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Musikken ved koncerten vil være af
Gade og hans samtid
Morten Heide skriver: “Den danske
guldalder i første halvdel af 1800-tallet
var en periode, hvor den nationale
identitet udviklede sig til et fundament,
der stadig mærkes tydeligt i dag.
Under perioden frembragte kultur- og
åndslivet i Danmark en overflod af
kunstneriske udfoldelser, og navne som
forfatteren H.C. Andersen, filosoffen

Søren Kierkegaard, malerne Købke og
Eckersberg og komponister som C.E.F.
Weyse, J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade
definerer en hel æra.
Sidstnævnte står den dag idag som Danmarks største komponist fra den tid og
200-året for Gades fødsel fejredes retfærdigvis i 2017 såvel i Danmark som i
udlandet.
Placeringen af Gade er derfor vægtig i
programmet og spejler hans musik dels

www.sct-nicolai-kirke.dk

En eftermiddags
korkoncert i skønne maj
Svendborg Kammerkor under
Hans Peter Birk Hansens ledelse
giver koncert i Sct. Nicolai Kirke
lørdag den 26. maj kl. 16:00.
Til koncerten kan man høre ”Sange
mod vårdybet” - Vagn Holmboes
musik til digte af William Heinesen.

Der synges også musik af
Hans Leo Hassler, Svend S. Schultz
og Tore Bjørn Larsen.
Endelig synges en lille buket af satser
skrevet til Hans Hartvig Seedorfs digt
”Den lyse nat”. Der er gratis adgang.

Lørdag den 5. maj kl. 11.30:
Fløjtekoncerter af Johann Joachim
Quantz og Wolfgang Amadeus
Mozart. Medvirkende:
Jan Aagaard, tværﬂøjte
og Sct. Nicolai Barok ad hoc m. ﬂ.

Lørdag den 26. maj kl. 16.00

Lørdag den 2. Juni kl. 11.30:
Sct. Nicolai Cantori under Tore
Bjørn Larsens ledelse opfører:
Louis Vierne’s Messe solennelle
i cis-mol

i to andre danske komponister: den lidt ældre C.E.F.
Weyse og Gades svigerfar J.P.E. Hartmann, dels
såvel i tyskeren Felix Mendelssohn-Bartholdy som
i nogle af Gades nordiske samtidige: nordmanden
Edvard Grieg og svenskeren Ludvig Norman,
som begge havde studeret i Leipzig og kendte og
korresponderede med Gade”. - Der er gratis adgang.

Torsdag den 7. juni kl. 20.00
Der er som altid fri adgang til
lørdagskoncerterne, og alle er
velkomne til en kort musikalsk
stund før eller efter weekendens
indkøb!
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VI SAMLER HÅB IND
Søndag den 11. marts har vi
brug for dig som indsamler
til sogneindsamlingen i Sct.
Nicolai Sogn, som deltager i
den store landsindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
I løbet af 3-4 timer søndag efter
gudstjenesten, kan du være
med til at give håb videre til
mennesker i verdens fattigste
lande.
Vi mødes ved sognehuset ved
Sct. Nicolai Kirke fra kl. 11.00.
Indsamlingsteamet er Anja
Lund Winther, Hans BakHansen og Bruno Kristensen.
Du kan tilmelde dig som ind
samler direkte på
www.noedhjaelp.dk/vaer-med/
indsamling

Det sker i Sct. Nicolai Kirke o
SOGNEINDSAMLING
Søndag den 11. marts
Sct. Nicolai Sogn deltager sammen
med mange andre sogne i Danmark
i Folkekirkens Nødhjælps årlige
sogneindsamling.
De forhåbentlig mange indsamlede
midler bruges blandt verdens dårligst
stillede. Der er fokus på både den
akutte hjælp som der mange steder
desværre er brug for. Men også hjælp

Har du tid og lyst til at bruge et par
timer søndag formiddag i en god sags
tjeneste, så ring til indsamlingsleder
Bruno Kristensen på tlf.: 22 95 08 75

SANGFOREDRAG med Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring
Onsdag den 14. marts kl. 19.30
Digter og forfatter Jens Rosendal
(f. 1932) er den nulevende forfatter,
der har flest sange repræsenteret i
Højskolesangbogen.
Han er tidligere højskolelærer på
Løgumkloster Højskole. Han står bl.a.
bag forelskelsessangen ”Du kom med
alt det der var dig”, der er en af de
mest kendte og sungne fællessange i
Danmark. ’Marskens Digter’ fra det
sønderjyske er bosat ved Vadehavet,
hvor netop mange af hans tekster
henter inspiration.
Jens Rosendal har gennem sit liv modtaget både ’Den folkelige sangs pris’,
’Sprogforeningens pris’ samt kultur

BØRNEGUDSTJENESTE
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til selvhjælp har Nødhjælpen som
fokusområde.
Vi har brug for din hjælp, både som
indsamler eller når din bopæl får
besøg af indsamlerne.

Søndag den 25. marts kl. 14.00
hvor salmer og bibelhistorie er tilrettet
børn og barnlige sjæle.
Gudstjenesten er samtid afslutning

prisen ’Den gyldne Grundtvig’, og se
nest har han i 2017 modtaget Jydske
Vestkystens kulturpris for sine poetiske
bidrag til højskoletraditionens sange.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) er
pianist og komponist og har udgivet
flere albums med instrumental piano.
Han er vokset op i efterskoleverdenen
og er optaget af at formidle den
danske sangskat til nye generationer.
Med en aldersforskel på næsten 50
år har Rosendal og Borring fundet et
fundament for deres samarbejde med
intentionen om at samle generationer i
nye fællessange.
Kom og oplev de to – helt sikkert et
uforglemmeligt møde!
for 18 mini-konfirmander, som
siden nytår har indtaget kirken
onsdag eftermiddag, med meget stort
engagement og spørgelyst.
Alle er velkomne – uanset alder!

www.sct-nicolai-kirke.dk

g Sognehus:

Sogneudflugten 2018

FÆLLESSPISNING

Torsdag den 7. juni

Skærtorsdag den 29. marts
kl. 19.00

Udflugten starter kl. 09.00 i Sankt
Nicolai Gade ved Avisen, hvor
bussen henter os for at køre os til
Christiansfeld, der er kommet på
Unescos liste over Verdenskulturarv.
Her får vi en guidet tur rundt i byen
og en kop kaffe undervejs.
Derefter er det tid til frokost.
Stedet er dog ikke aftalt endnu.

Gudstjenesten skærtorsdag ligger om
aftenen, da vi der fejrer Jesu sidste mål
tid med sine disciple og indstiftelsen af
nadveren, som fandt sted torsdagen før
den lange fredag. Efter gudstjenesten er
der i sognehuset fællesspisning, hvor
menuen er lam!
Til fællesspisningen er det nødvendigt
med tilmelding til kirkekontoret
senest onsdag den 21. marts.
Middagen til 100 kr. alt inkl. betales
forud på kirkekontoret eller på dagen.
Alle er hjertelig velkomne!

ÆLDREGUDSTJENESTE
Onsdag den 4. april kl. 13.30

Efter frokosten kører vi til Haderslev,
hvor vi kan se frem til en guidet
rundvisning i Haderslev Domkirke.
Hjemkomst til Svendborg
kl. ca. 17.00.

Herrnhuterkirken
i Christiansfeld

Prisen er 200 kr. pro persona alt
inkluderet - undtagen hvad man
drikker til frokosten. Betalingen
finder sted i bussen eller til kirkekontoret.

Bindende tilmelding inden den 31. maj
til kirkekontoret, Sankt Nicolai Kirkestræde 3. Tlf. 62 21 28 54

Efter gudstjenesten inviteres der på
kaffe og hyggeligt samvær i sogne
huset. Alle er velkomne, og der kan
bestilles kirketaxa.

4. MAJ-GUDSTJENESTE
- en særlig Nicolai-tradition

Fredag den 4. maj kl. 19.30
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 –
uden afbrydelser - holdt gudstjeneste 4.
maj om aftenen.

Haderslev domkirke, sydmuren
Foto: Hideko Bondesen

www.sct-nicolai-kirke.dk
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GUDSTJENESTER I SCT. NICOLAI KIRKE
Marts
11. Midfaste – Hanne Wieland
18. Maria bebudelsesdag
25. Palmesøndag
25. Børnegudstjeneste
29. Skærtorsdag
30. Langfredag
April
1. Påskedag
2. 2. Påskedag – Hanne Wieland
4. Ældregudstjeneste
Kaffe i sognehuset
8.
15.
22.
27.
29.
Maj
4.
6.
10.
13.
19.
20.
21.
27.
Juni
3.
10.

10.00
11.30
10.00
14.00
19.00
15.00
10.00
11.30
13.30

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske – Hanne Wieland
St. Bededag – Konfirmation
4. s. e. påske

10.00
10.00
11.30
10.00 & 11.30
10.00

4. maj-gudstjeneste
5. s. e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Morgenandagt
Pinsedag
2. Pinsedag
Trin. søndag – Hanne Wieland

19.30
10.00
10.00
10.00
9.00
10.00
10.00
11.30

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

10.00
10.00

Hvor intet andet er anført, prædiker sognepræsten.

Gudstjenester
på Bryghuset
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 1. maj
Begge dage kl. 13.30

En ny mulighed
Mange har nok bemærket,
at der ved altergangen nu
anvendes to kalke.
Menighedsrådet har besluttet,
at der også skal være mulighed
for at deltage i altergangen
uden at få alkohol.
Børn og konfirmanderne vil
helt automatisk få skænket
fra kalken uden alkohol, men
hvis andre også ønsker den
alkoholfri saft, kan man enten
sige det forud til præsten eller
blot pege på den lille af de to
kalke.

Menighedsrådet
holder møde:
21. marts, 18. april og
23. maj.
Møderne foregår i sognehuset
kl. 17.00 og er offentlige.
Dagsordenen kan ses på
kirkens hjemmeside i ugen
op til.

Sct. Nicolai Kirke
Gerritsgade 5
www.sct-nicolai-kirke.dk
Åben alle dage kl. 9-16

Kirkekontoret
Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Tlf. 62 21 28 54
amim@km.dk
Kontortid: tirsdag og torsdag
kl. 10.00 - 14.30
onsdag og fredag
kl. 12.30 - 14.30
Kordegn: Mia Møberg
Menighedsrådets formand
Hans Bak-Hansen
Kullinggade 4E, 2. sal
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 2018

