OMSORGSPRÆST:
Lone Møller-Hansen.
Email: lone@baptistkirken.dk

KVINDEMØDER se menighedens kalender
Tlf. 56951015
Mob. 23474015 MANDAGSKONTAKTEN
Sven Lindahl
21 64 98 05
Møder: Se menighedens kalender

MGH. RÅDSFORMAND
Lillian Andersen
Halmstræde 3, 3700 Rønne.
OMSORGSTJENESTE
Email: andersen1004@gmail.com 51 34 36 55 Noomi Hansen,
KASSERER
Noomi Hansen,
Ny Østergade 9, 3700 Rønne
Email: noomi.hansen@gmail.com

INTEGRATION
Kirsten Wendell
Email: kirsten@wendell.dk

35 35 20 65
KIRKENS PEDEL
Elizabeth og Kyaw Maung (djor mång)
24 20 46 53
BIDRAGSSEKRETÆR OG ADRESSEÆNDRING
Anette Funch Jensen
Email: lignel@post11.tele.dk
56 95 38 07
INDBETALING AF MENIGHEDSBIDRAG:
Nordea bank. Reg.nr. 0650
konto nr. 6879-894-342
Alle andre indbetalinger skal ske til bankkonto
Reg. nr. 0650 konto 6505602917
Eller også på mobilepay 20875

56 91 25 40

”NYT FRA BAPTISTKIRKEN”
Redaktion: Karen-Marie Pedersen
Email: faedresminde@pedersen.mail.dk
56 49 50 48
Layout: Natia Gotsiridze Spanner Hansen
Email: natia@spannerhansen.dk 31 56 02 81
DISTRIBUTION:
BORNHOLM: Birgit H. Sonne

56 97 40 55

RØNNE:
Alice Hansen
Ingrid Lund

56 95 60 80
56 95 10 08

Deadline til næste blad: 3. februar.

MENIGHEDENS ARBEJDSGRENE:
BØRNEKIRKEN :
Kontakt: Jette Pedersen
SPEJDER:
Kredsfører: Søren Kofoed
Email: sok@dbs.dk

HOLSTERODDE
Ædjavej 18, Pedersker
24 24 28 26 Administrator og Vicevært
Thomas Za Thang,
Email:bawinaw18@gmail.com

26 29 14 01

27 57 37 88

SKRYNAN
Skrædderbakkevej 1, Rønne
JUNIORKLUB & JUNIORKOR, Østerlars
Administrator: Søren Kofoed
Leder: Karen-Marie Pedersen
Email: sok@dbs.dk
Email:faedresminde@pedersen.mail.dk
56 49 50 48
FÆLLESSKABSGRUPPER i menighedens
hjem - kontakt menighedsrådet , hvis du vil
være med I en gruppe.

Se kirkens ny hjemmeside:
baptistkirkenbornholm.dk

Administrator: Benjamin Fabricius
Baptistkirkens Facebook:
Baptistkirken Bornholm

Administrator: Sunday Mang 12

27 57 37 88

Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
December, januar, februar 2018-2019

Selvbeherskelse
Det er kun oktober, og alligevel er butikkerne
fulde af nissemænd, marcipan og kalenderlys.
Og i baghovedet er jeg
begyndt at tænke på,
hvad børnebørnene –
og min mand - skal have i julekalenderen…
Måske fordi jeg har en
ambition om at gøre
noget anderledes og
dermed selv skruer
forventningerne op. Til
gaveræset, hyggeræset
– alt skal være, som det
plejer, bare endnu bedre.
Og så er vi midt i et
”opsving”, hvor de (vist
nok både politikere og
økonomer) er begyndt
at klage over, at vi betaler af på vores gæld i
stedet for at forbruge og låne til mere forbrug.
Er der andre end mig, der får det dårligt? En
kombination af dårlig samvittighed og kvalme
over, hvordan vores samfund er skruet sam-

men.
Og hvor er det svært at være mod kultur. At
finde en vej, hvor vores tro og værdier er
bestemmende for vores
valg. Og hvor vi i højere
grad vælger fra end
vælger til. For det er jo
meget hyggeligt med
alle disse juleforberedelser. Virkelig! Det har
bare med at kamme
over, at blive for meget.
At give os stress i stedet
for noget, vi kan nyde.
Og det er jo ikke meningen. Tværtimod.
Åndens frugt
I Gospelfællesskabet
har vi dette efterår valgt
at beskæftige os med
Åndens frugter. De
fremgår af en liste, som
Paulus har skrevet til galaterne. Her står:
”Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
mildhed og selvbeherskelse.” Galaterbrevet
5:22-23.

De første tre vil jeg betegne som gaver –
måske de allerbedste julegaver, vi kan ønske
os. Og de kan ikke købes hverken i en butik
eller på nettet. Jeg vil påstå, at det heller
ikke er noget, vi kan gøre os
fortjent til, men noget vi kan
tage imod og gøre plads til i
vores liv: Kærlighed, glæde og fred. Alt sammen
tæt knyttet til julens
budskab; At Gud elsker os så meget, at
han blev menneske i
Jesus Kristus. Og at englene julenat sang for hyrderne
om glæde og fred til os mennesker, fordi vi har Guds velbehag. Men vi skal tage imod det. Gøre plads
til det i vores liv!

Men hvor er det en god formaning: At arbejde med selvbeherskelse midt i adventstiden
og juletravlheden. At indse at lidt kan være
bedre end meget. At beherske sit begær og
forbrug.
At vælge nøje, hvad jeg bruger
min tid og mine penge på.
Det kræver, at vi vil se, hvad
der skaber størst glæde og
fællesskab; det er ikke
nødvendigvis en gave til
1000 kr. Men at være
sammen, at nyde øjeblikket, være nærværende, helt
til stede.

Det er dét, jeg vælger at bruge tid
på, som vokser. ”Det er den tid, du har spildt
på din rose, der gør den så betydningsfuld.”
Sådan sagde ræven til den lille prins. (SaintAt styre sig
Exupéry: ”Den lille prins”).
De sidste seks af Åndens frugter er egenska- Det er også en bibelsk sandhed. Og det gælber, som vi kan arbejde med og pudsigt nok der både vores relation til Gud og til andre
er vi i december kommet til den sidste: Selv- mennesker, at det er den tid, vi bruger sambeherskelse. Det havde jeg faktisk ikke set
men, der giver os betydning.
komme.
Selvbeherskelse står måske sidst i denne
Glædelig selvbehersket adventstid
opremsning, fordi det er dén, der får alle de
andre ”frugter” til at vokse. Min tålmodighed vokser, hvis jeg kan styre min utålmoLone Møller-Hansen
dighed. Min venlighed vokser, hvis jeg tager
mig tid til at se, virkelig se, det andet menneske og dets behov. På samme måde med
godhed og mildhed. Vi kan være født med
tendensen til at være gode og milde. Men
det er hele tiden et valg, at jeg vil blive ved
med at være det. At intet skal stjæle min
indre fred og glæde – som er forudsætningen for at kunne være god og mild.
Og taknemmelighed – ja, den burde faktisk
også være på listen, synes jeg.
Lidt kan være bedre end meget
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Runde fødselsdage

Mobil Pay: 20875.

Døde:
30.08.
Ruth Haakonsson

Runde fødselsdage.
05.12. Randi Hansen
80 år
08.12. Vita Mortensen
90 år
12.12. John Poulsen
95 år
29.12. Kirsten Heiner Pedersen
75 år
2019
12.01. Orla Nielsen
80 år
24.01. Finn Barnak
80 år

I denne rubrik anføres runde fødselsdage fra 75 år og runde dåbsdage fra 50 år samt
runde bryllupsdage. Hvis du ønsker at vi skal udelade din runde dag, så gør venligst
redaktionen opmærksom på det i god tid.
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X

ikke hos mig.
Men måske bør vi alligevel sætte os et
mål for det nye år.
Det kan være mange ting, som f.eks. at
Så nærmer julen sig med raske skridt, og vi vil læse i biblen hver dag, besøge en
dermed også et nyt år.
ven, som vi ikke har set eller snakket
Det betyder, at vi ser tilbage på det år, med i lang tid.
der snart er gået, hvad husker vi det
Det kan også være, at du vil tage en opisær for? hvem sagde vi farvel til? og
gave eller et ansvar i menigheden, som
hvem kom til?
du kan se, at der er behov for.
Samtidig ser vi frem på et helt nyt år,
Mulighederne er mange, og opgaverne
hvad vil det bringe?
ligeså.
Personligt synes jeg, at det kan være lidt Husk, at du altid er velkommen til at
vemodigt, når kirkeklokkerne ringer det tage fat i en af os fra menighedsrådet,
gamle år ud og det nye år ind.
hvis der er ting/opgaver eller andet,
Men det giver os masser af mulighed
som du vil snakke med os om.
for, at gøre det, vi ikke fik gjort i det
Menighedsrådet ønsker alle en God Jul,
gamle år.
og et Velsignet Nyt-år.
Nytårsforsætter er der mange af, men
Lillian Andersen
de plejer ikke at holde, i hvert tilfælde

Nyt fra
menighedsrådet.

i kalenderen:

Søndag d. 9. dec. kl. 14.30. Fælles Julefest på St. Torv sammen med Missionskirken og Pinsekirken. Camilla Westen fortæller juleevangeliet. Der bliver Luciaoptog og vi vil gå rundt om det store juletræ.
Der vil være servering, og forskellige aktiviteter for børnene.
Kom og vær med til en anderledes julefest!
Tirsdag d. 8. – søndag d. 13. januar. Evangelisk Alliances Bedeuge.
Tema: Åndeligt venskab. (Se i kalenderen)
Lørdag d. 2. marts. Kl. 9.30 – 15.00 Kvindernes inspirations- og bededag i
Bornholmerkirken i Vestermarie.
Program og tilmelding kommer i februar.
Søndag 24. marts: Menighedens årsmøde.
Tirsdag d. 18. juni om aftenen. Menighedsmøde.
Lørdag d. 6. juli – onsdag d. 10. juli. Børnelejr på Holsterodde. 8-12 år.
Torsdag d. 11. juli – mandag d. 15. juli. Teenlejr på Holsterodde. 13-17 år.
Søndag d. 21. juli – lørdag d. 27. juli. Sommerstævne på Lindenborg.

Kære læser af bladet.
Det vil være dejligt, hvis flere af Jer vil skrive en artikel til bladet. Så vil det måske
blive mere spændende at læse.
Har du et vidnesbyrd en god oplevelse, en rejse eller andet, som du vil dele med
os andre - Så skriv!
Se deadline på bagsiden.
Med kærlig hilsen og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle bladets
læsere fra Karen-Marie.
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Børnekirke
Høstgudstjenesten var en festlig
formiddag for børnene. Først med
at bære frugt og grønt ind i kirken
og senere med at lave frugtsalat
og nyde den.
Der blev solgt for 1.146 kr., som
bliver sendt til en børnekirke i
Chin. Pengene bliver brugt til jule
gaver til børnene.
Kærlig hilsen fra
Jette og Sine.
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og en slikbod. Vi havde også nogle fede
møder. Der var møder to gange om
dagen med god undervisning og god
lovsang.
Jeg elsker møderne, og jeg synes at det
I efterårsferien var jeg på Camp Zjælvar en vigtig del af campen. Der var
land. Det var mega fedt for mig, både
mange deltagere på Camp Zjælland, så
social og åndeligt. Der var en masse
der var hele tiden nogen omkring en.
fede workshops bl.a. fodbold-workshop Jeg kan godt lide at møde nye menneog bibel workshop, vi havde en mega
sker, og jeg har selv fået nye venner fra
fed festaften, vi havde også lejet et la- campen. Det var også fedt at vi var 30
zertag team til
at komme teenagere fra Bornholm, så der var ogned til campen
så mange jeg kendte i forvejen.
så vi kunne
lave lazerkrig. Det var
også fedt.
Der var
også et
pool bord,
der var
David
bordtenLykke
nisbord
Olsen
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Traditionen tro, inviteres der til juleaften-fest i Sagahuset, der ligger på Sagavej 2 i Rønne kl.18-21.30. Kirkebilen
kan benyttes.
Som altid, bliver det en fest med dejlig
mad, dans omkring juletræet, små gaver, juleevangeliet om barnet i Betlehem, sang og hyggeligt samvær.
Festen bæres af mange frivillige hænder: Der tages imod, serveres, pakkes
gaver og vaskes op. Festen bæres også
af fine bidrag fra foreninger og handlende.
Den gode julemad, betales af overskuddet fra Odd Fellow logens julekoncert.
Gode gaver, gør festen mulig. Derfor vil
det fortsat være kærkomment, med

små eller store pengebeløb til denne
aften. Gaverne gør, at alle har et sted at
gå hen og holde jul og ingen behøver at
sidde alene juleaften.
Festen ledes af værter fra henholdsvis
Folkekirken og Baptistkirken.
Der er fuldt hus, sådan en aften. 120
deltagere er der plads til. Og det bliver
vi!
Jeg glæder mig over, at så mange vil
være med.
Tilmelding både som frivillig og hjælper
inden den 1. december til
kirkekontoret på tlf. 56 95 36 95.
Sognepræst Ulla Skou, Sankt Nicolai
Kirke i Rønne
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17.15 og bruger en times tid på at blive
klogere på Jesus, Gud, Helligånden og
Maria, Tobias og de andre skønne unge alt, hvad der udgår fra Ham. Så slutter vi
mennesker
med at spise sammen, og det er forælSeks skønne unge mennesker sidder
drene på skift, der kommer med maden.
rundt om bordet og sluger, hvad jeg siI løbet af året vil de deltage i mindst en
ger (Det er ikke så tit, jeg oplever det ;-). gudstjeneste i Baptistkirken.
Vi taler om Bibelen, som de alle seks har
liggende på bordet foran dem, læser i
Vi er også ved at forberede den rejse,
den, og vi taler om bøn. Alle seks beder der skal afslutte forløbet til påske. Her er
højt, når vi er sammen.
det tanken, at de unge skal rejse til enDe seks kommer fra tre forskellige kirten London eller Wien for at deltage i
ker, Pinsekirken, Missionskirken og Bap- missionsarbejde i en kirke dér. Da komtistkirken og går alle i 7. klasse; Dem vi
mer de seks 7.-klasses elever afsted samkender bedst i Baptistkirken er Tobias
men med de mange 8. og 9. klasser, der
Sprotte Klausen og Maria Vang, Tha
mødes i Baptistkirken om fredagen til U!
Tha’s datter. Hun kommer i Immanuel
Så det bliver festligt.
Chin Church, så de er faktisk også med!
Vi er samlet torsdag eftermiddag kl.
Hilsen Lone Møller-Hansen

Timotheus 2018-19

Menighedsweekenden

På
på Bækkely d. 5.-7. okt. havde vi et
par gode dage med fantastisk efterårsvejr. Maung Maung underviste, U- bandet
spillede til lovsangsfest, Carsten holdt gang i lattermusklerne med ”lejrbål”s underholdning, nadvergudstjeneste og glade børns leg i Nexø legeland og udenfor i
det gode vejr. Det var nogle af oplevelserne.
Der er ønske fra nogle om at der skal være to weekender om året, da det er en
god og anderledes måde at være sammen på end ”kun” at mødes til gudstjeneste.

Baptistkvindernes Ver-

Maria bygger en Lego-bil med bind for øjnene, vejledt af bl.a. Oktober Westen.
Læring: ”Hvordan lytter vi til Guds vejledning i vores liv?”
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dens Bededag samlede 18 kvinder
mandag d. 5. november.
Temaet for eftermiddagen, som er
det samme som går verden rundt
denne dag var
”Rejs dig, blev lys
gennem bøn”.
Lisbeth Grønnegaard gav et indlæg om en kvindes rettigheder

eller nærmere mangel derpå.
Efter kaffe og æblekage talte Elisabeth
Lind ud fra
emnet i det
tilsendte
hæfte med
bønneemner
fra de 7 kontinenter.
Der blev indsamlet 1292 kr.
til Bededagsprojekterne.

5

Nyt fra spejderne.

Takket være fonde, er der nu for første
gang nogensinde varmt vand i hanen i
selve Skrynan! Det er noget af en landevinding, der har gjort opvasken lidt lettere. Men det er ikke det eneste, der er
sket, for siden sommerferien er der også
kommet et nyt køkken op i den noget
aldrende hytte. Så stor tak til hytteværgen Henry Pedersen, der er manden bag
projektet, hvor
der er søgt
penge hos
Bornholms
Brand, Nordeafonden,
Brdr. Larsens
Legat og
Sparekassefonden.
Med den
opgradering er
Skrynan klar til at mange flere års
spejderarbejde.
Spejderne mødes fortsat to lørdage om

måneden fra 10 til 13 på Skrynan og det
svinger lidt hvor mange vi. Men hvis alle
er der, så er vi knap 20 spejdere og voksne. Og til vores store glæde er Mie Klausen flyttet hjem til Bornholm, så hun har
lidt lettere ved at komme til spejdermøderne. Som det ses på billederne, så laver vi stadigvæk mad til hvert spejdermøde, vi leger, laver spejderaktiviteter
og hører historier fra Biblen.
I midten af november
tog vi
også lige
en overnatning i
vores
shelter
fra fredag
aften, før
spejdermødet lørdag og på
den måde tager et
spejdermøde alligevel hurtigt 18 timer.
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I starten af december har vi
vores traditionelle juleweekend, hvor vi helt sikkert skal spise flæskesteg
med det hele. Og så er der
nogle af de store spejdere, der har fundet et
(uofficielt) spejdermærke, hvor man på en time
skal spise et helt kilo
bacon! Det "projekt"
skal vi også have indpasset i det kommende program. Så håber vi bare, de ikke får dårlig mave...
Med spejderhilsen
Peter, Martin, Mie og Søren
I Multihuset i Østerlars har vi
øvet til Lucia og sange siden
efterårsferien.
I december skal vi synge og gå
lucia seks forskellige steder.
Derefter holder vi lang juleferie
indtil vi mødes igen midt i januar. Programmet er at vi spiller
banko, laver hobby, hører historier fra bibelen og synger en
masse dejlige sange.

Juniorklubben

”Mandagskontakten”s sidste arrangement i år er – traditionen
tro – vores julearrangement – og det står i julens tegn! Lillian Hjorth-Westh kommer og fortæller om Selma Lagerlöfs spændende liv og læser uddrag af hendes
fortælling ”Juleroserne”. Til pausen er det i gen i år lykkedes at samle et lille kor,
der synger 3-4 nordiske julesange mens vi nyder en kop gløgg”.
Tag mad og en ven/veninde med.
Hilsen Sven.
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