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Dåben – for livet og til friheden
Ikke ét ord om en ualmindelig lang,
varm og tør sommer!
Derimod skal det handle om dåb.
Vel viser statistikken, at dåbstallet er
faldende. Selv forældre, der selv er
medlem af folkekirken, vælger ikke
at lade deres barn døbe. Fravalget
begrundes som oftest med, at barnet
selv skal vælge, når det bliver gammelt
nok. Her ønsker forældrene at stille
barnet frit ved at lade barnet selv
træffe valget, når det er gammelt nok.
Nogle vælger altså dåben fra, fordi
man ikke vil være formynderisk og
påtvinge barnet en bestemt holdning
til tro og liv.

Tidligere var barnedåben en selvfølge.
Det var ikke noget, man satte
spørgsmålstegn ved, for det havde man
gjort gennem generationer.
I dag handler det med dåb i langt højre
grad om et aktivt valg, for eller imod
– fra forældrenes side. Alt sammen i
bedste mening og i kærlighed til sit
barn.
Den engelske digter William Blake
skrev: ”Ethvert menneske har en
trone i sit indre, den må ingen sætte
sig på, heller ikke én selv, for den
trone tilhører Gud.” Hvad end vi
tror på, ligger der stof til eftertanke
i denne gamle sætning. For ethvert
menneske, selv det lille spædbarn,
har en ukrænkelighed, en storhed, en
egenart, som ingen andre, heller ikke
engang velmenende forældre, må sætte
sig på.
Overvejelserne om, hvem vi overlader
denne indre trone til, er relevante også
i forhold til at tale om dåben. Binder
og begrænser forældre deres børn,

påduttes de noget unødigt, eller sættes
de fri, når forældre vælger barnedåben
til på barnets vegne?
Hvornår er det forældre ubevidst
kommer til at sætte sig som den
højeste autoritet på barnets indre
trone? Hvad er det forældre gør, når
dåben vælges henholdsvis til og fra?
Indrømmet; i dåben bindes vi, men
jo netop for at kunne leve som frie
mennesker. Tænk på dragen; hvis
linen brister, taber den højde, mister
kursen og falder hjælpeløst til jorden.
Kun hvis den har et fikspunkt, kan
den flyve frit.
Sådan tror jeg også det er for menne
sker og i særdeleshed for børnene.
Alle har brug for at være bundet af
kærlighed og fællesskab for at kunne
flyve højt og give drømmene vind i
sejlene. Uden fast holdepunkt ingen
himmelflugt.
Et sådant fikspunkt er dåben.
Vi døbes til den frihed, der består i
at være bundet til livet, bundet til en
meningsfuldhed som sætter ethvert
menneske fri.
Er du i tvivl om, om dit barn skal
døbes, er du til enhver tid velkommen
til at kontakte mig for en samtale.
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Mette Jørgensen, sognepræst

www.sct-nicolai-kirke.dk

Efteråret i Sct. Nicolai Kirke
De nye konfirmander
De nye konfirmander, der skal følge
undervisning med henblik på at
blive konfirmeret st. bededag d. 17.
maj 2019 i Sct. Nicolai Kirke, starter
undervisning i uge 39.
I ugerne 39, 40 og 41 foregår under
visningen om eftermiddagen efter
skoletid.
Efter efterårsferien ligger undervis
ningen om morgenen.
Alle, der er tilmeldt, får nærmere
besked i starten af september.
Søndag den 30. september kl. 10.00

Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en kop kaffe.
Onsdag den 3. oktober kl. 13.30

Ældregudstjeneste
Nåede man ikke at synge de dejlige
høstsalmer ved høstgudstjenesten er
chancen her igen.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage
og hyggeligt samvær i sognehuset.
Der kan bestilles kirketaxa.

Søndag den 4. november kl. 10.00

Allehelgensgudstjeneste
I Sct. Nicolai Kirke holder vi
allehelgensgudstjeneste, hvor vi under
gudstjenesten også mindes vores døde.
Det er en smuk skik, fordi vores døde
minder os om, at vi er led i en lang
kæde, som er med til at give vores liv
perspektiv. Under gudstjenesten vil
navnene på dem, som er døde i sognet
i det forgangne år blive læst højt.
Pårørende vil forinden ved brev blive
orienteret herom.
Efter gudstjenesten serveres en kop
kaffe i sognehuset.
Søndag den 11. november kl. 11.00

Gudstjenesten er kl. 11.00
Den 11. november 1918 kl. 11.00
tav våbnene ved Vestfronten og 1.
verdenskrig var slut.
Danmark var som bekendt neutral
under krigen, men Sønderjylland var
tysk helt frem til 1920.
Menighedsrådet har besluttet at flytte
gudstjenesten til kl. 11.00 og dermed markere afslutningen på Den
Store Krig.
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At synge i Sct. Nicolai Kirke
4 personer, der har deres faste gang og sang i Sct. Nicolai Kirke,
er blevet bedt om at give deres bud på, hvad det betyder for dem
at synge i kirken.
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1. ”Sct. Nicolai Cantori”
Sct. Nicolai Kirkes kor, kaldet Sct.
Nicolai Cantori, er en vigtig del af
min hverdag, da jeg derigennem
kan udleve min musikalske side.
Koret har været en del af mit liv,
siden jeg var 10 år gammel. Dengang
begyndte jeg sammen med nogle af
mine klassekammerater i børnekoret
Nicolinerne, hvor jeg så småt lærte at
synge efter noder. I begyndelsen sang
jeg og de andre børn melodistemmen,
men da jeg var 11 - 12 år fik jeg første
gang lov til at synge overstemme til
satsen ”Maria Gennem Torne Går” af
Henrik Metz. Jeg husker tydeligt, hvor
stolt jeg var, og hvor meget jeg øvede
mig på at synge helt rigtigt, fordi jeg
følte, at det var mit ansvar.
Senere blev Sct. Nicolai Cantori og
Nicolinerne lagt sammen, og ansvaret
og udfordringerne blev større. Netop
det, at have et ansvar for sig selv og
sin stemme, er noget af det, jeg sætter
mest pris på i koret; vi lærer, at det er
nødvendigt at gøre sit bedste, for ellers
påvirkes koret som helhed.
Vi udfører et arbejde, som skal gøres
ordentligt - men derudover er det
skønt at lære en masse forskellige
mennesker at kende og at få
undervisning af en utroligt dygtig
organist og korleder.

Vi er en fast del af gudstjenesterne om
søndagen og derudover synger vi også
ofte til kirkekoncerter. Nogle koncerter
afholdes i Sct. Nicolai i Svendborg, af
og til i samarbejde med solister eller
andre kor - andre koncerter afholdes i
andre kirker i andre byer.
Således sang vi denne sommer ved en
katolsk messe i Odense.
Da korsang både tilgodeser fordybelse
i de enkelte musikværker, forfinelse
af kvaliteten i fremførelsen, bl.a. ved
flere stemmer og forstærkning på flere
parametre, forventer jeg, at det også
fremover vil fylde en god del i mit liv
og fortsat give mig stor glæde.
Korsanger Emma Elizabeth Rishede,
21 år
2. ”At synge i Sct. Nicolai Kirke”
Jeg har nu sunget knap 2 år i Sct.
Nicolai Cantori, og det har på alle
måder været et fantastisk job. Man
bliver både bedre til selv at synge
og synge sammen med andre, og
derudover får man bl.a. også trænet
sit gehør og nodelæsning. Disse ting
er især brugbare, hvis man godt kan
lide musik eller vil noget med musik i
fremtiden.
Ydermere spiller det sociale også en
stor rolle. Man lærer nye folk at kende
og har det sjovt med hinanden til hver

eneste korprøve - og Tore er altid god
til at skabe en positiv stemning med
sine humoristiske indslag.
Som sanger i koret kommer man til at
lære mange salmer og kor-svar, men
Tore får som regel også stablet andre
projekter på benene, hvor vi f.eks.
synger større værker og laver vores
egne små lørdagskoncerter. Alt i alt er
det en fornøjelse at synge i Sct. Nicolai
Kirke, og jeg vil varmt anbefale det til
andre unge, som kunne have lyst.
Korsanger Sophus Bech Lauesen,
18 år
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glæde, og samspillet med menighed
og organist kan i høj grad anspore
mig. Det var i sin tid salmerne, der
førte mig til kirken, og de er og bliver
umistelige for mig. Og når man
så oven i købet får lov til at synge
sammen, kan man ikke forlange mere.
Og sådan sluttes for mig ringen fra
børnekoret dengang til kirkesangen nu
i Sct. Nicolai Kirke.
Kirkesanger (lektor emiritus og tidl.
klassisk sangsolist) Ole Møller

3. ”At synge sammen”
For snart mange år siden var der i
radioen et dagligt program, der hed
”Børnetime”, og om fredagen hed
programmet ”Vi synger sammen”.
Da jeg var 6 år, var jeg med i det lille
børnekor, som var programmets faste
deltagere. I årene, der fulgte, blev det
til meget sang for mig, især meget
kirkelig sang. At få lov til i en moden
alder at synge i så smuk en kirke
som Sct. Nicolai er en stor glæde.
Klangmulighederne i det dejlige rum
er fine og bidrager kun til denne

4. ”Skønt at synge sammen”
Jeg synes det er hyggeligt og dejligt at
synge i Sct. Nicolai Kirke fordi:
• Kirken er smuk og har en vidunderlig akustik.
• Det er altid skønt og spændende at
høre, hvordan dagens tekst bliver
foldet ud.
• Menigheden synger godt med.
• Jeg lærer nye salmer at kende.
• Man får et smil, når menigheden
forlader kirken.
• Hyggelige snakke med de andre, der
er på arbejde.
• Og sidst men ikke mindst:
Tore er en af mine bedste venner. Jeg
elsker hans måde at musicere på,
og vi når lige at vende livet før og efter
gudstjenesten.
Derfor nyder jeg min lille tur fra
Allested til Svendborg hver gang, jeg
skal ned og synge.
Kirkesanger (og operasanger samt tidl.
operachef) Jesper Buhl
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ÅRETS SIDSTE
LØRDAGSKONCERTER
½ times musik ved middagstid
Lørdag den 1. sept. kl. 11.30:
Romantisk musik for violin og
orgel.
Medvirkende: Rebekka Munch
Sode-Larsen, violin
og Kristian Lumholt, orgel
Lørdag den 6. okt. kl. 11.30:
A cappella skønsang i kirken!
Medvirkende:
Vokalensemblet FONTANA
ved Erik H.A. Jakobsen
Lørdag den 3. nov. kl. 11.30:
Klavermusik ved allehelgen, alle
værker står i tonearten H…
Medvirkende:
Morten Heide, klaver
Lørdag den 1. dec. kl. 11.30:
Camille Saint-Saëns’ lille jule
oratorium ”Oratorio de Noël”
Medvirkende:
Sct. Nicolai Cantori,
sangsolisterne:
Sofie Ljungdahl, sopran,
Mette Madsen, sopran,
Luca Zofie Foli, alt,
Simon de la Mott, tenor,
Jesper Buhl, bas,
samt harpe, strygere og orgel
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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SORGGRUPPER
PÅ SYDFYN
Sorggruppen er et tilbud til dig,
der har mistet, og som gerne vil
dele sorgen med andre, der er i
samme situation. Gruppen er for
voksne.
Fælles for deltagerne er, at de
føler, det er tungt at komme
videre i livet.
Kontakt sognepræsten for yderligere information.

LÆSEKREDSEN
ER FOR DIG…

som nyder glæden ved en god
bog og et hyggeligt fællesskab,
hvor der også er tid og plads til at
diskutere litteratur over en kop
kaffe.
Læsekredsen er åben for alle og
det er gratis at deltage.
Kontakt Birgit Tjalve på telefon:
61 86 34 83.
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Foredrag
Onsdag den 12. september kl. 19.30
Foredrag af Frederik Lindhardt:
Lidt af far – Alzheimers
Dette er min, en søns, fortælling om livet sammen
med min demenssyge far – tidligere biskop
i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om sorgen,
frustrationerne og håbløsheden. Om minderne,
humoren, nærheden og kærligheden. Ligesom
den handler om, hvordan Alzheimers og demens
udfordrer os og vores syn på selvstændighed, på
værdighed, på fornuft. Kort sagt handler fore
draget om, hvad Alzheimers gør ved mennesker.
For man kan ikke undgå at lære noget om sig selv,
om livet, når man bliver konfronteret med sygdom
og død.

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Litteraturforedrag med Doris Ottesen
Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman
To svenske fortællere med sans for kristendom.
Doris Ottesen er cand.theol. og exam.art i
litteratur. Hun har været sognepræst i en række
år, men har siden 1988 været beskæftiget med
undervisning og foredragsvirksomhed. Har i over
30 år været anmelder af teologi og skønlitteratur i
Kristeligt Dagblad.
Det er dog som genfortæller af de store klassiske
romaner – især de nordiske – hun er blevet kendt
over hele landet.
Doris Ottesen er også forfatter til en række bøger
om litteratur, kristendom og kunst.
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Sommerudﬂugt
Torsdag den 7. juni tog ca. 40 personer på Sct. Nicolais årlige sommerudflugt.
I år gik turen til Brødremenigheden i Christiansfeld og senere til Haderslev,
hvor vi besøgte domkirken.
Her med nogle billeder fra Christiansfeld siger aktivitetsgruppen tak for en
dejlig dag med hyggeligt og behageligt samvær.
Håber vi ses igen til næste år.
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GUDSTJENESTER I SCT. NICOLAI KIRKE
September
2.

14. s. e. trin.

10.00

9.

15. s. e. trin.

10.00

16.

16. s. e. trin.

10.00

23.

17. s. e. trin.

10.00

30.

Høstgudstjeneste

Kaffe

10.00

3.

Ældregudstjeneste

Kaffe og hyggeligt samvær i sognehuset

13.30

7.

19. s. e. trin.

Hanne Wieland

11.30

14.

20. s. e. trin.

10.00

21.

21. s. e. trin.

11.30

28.

22. s. e. trin.

10.00

Oktober

November
4.

Allehelgenssøndag

11.

24. s. e. trin.

18.

25. s. e. trin.

25.

Sidste s. i kirkeåret

Kaffe

10.00
11.00

Hanne Wieland

11.30
10.00

December
2.

1. s. i advent

10.00

Hvor intet andet er anført prædiker sognepræsten
Gudstjenester på Bryghuset:
Onsdag d. 5. september

13.30

Tirsdag d. 13. november

13.30

Der vil også blive afholdt gudstjenester på Svendborgs nye friplejehjem,
datoerne er endnu ikke fastlagt.
Menighedsrådsmøder i efteråret:
Onsdag d. 19. september

17.00

Onsdag d. 24. oktober

17.00

Onsdag d. 21. november

17.00

Møderne er offentlige og holdes i sognehuset.
Dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside i ugen op til.
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Sct. Nicolai Kirke
Gerritsgade 5
www.sct-nicolai-kirke.dk
Åben alle dage kl. 9-16
Weekender kl. 9-12

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
Birgit Hjeresen
Næste nr. udkommer
1. december 2018

