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Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
Marts, april, maj 2019

Se jeg gør alting nyt.
Men dagen var ikke bare en stor festdag.
Det var også en sejrsdag fuld af glæde og
Palmesøndag: Mt 21. 1 - 11
taknemmelighed. For det unge par fik ikke
blot ring på fingeren. De proklamerede
I lørdags (26. februar) fik vi lov at holde
overfor Gud og mennesker, at de tror på
bryllup i baptistkirken på Lilletorv. Et ungt en Gud, der gør alting nyt. De kan nu gå
par, der havde været meget igennem,
glade ind i et livslangt ægteskab, fordi de
blev viet under stor jubel, og efterfølgen- ved, at Guds ja til dem altid runger over
de var der festlig reception i kirkens dejli- det ja, de gav hinanden.
ge menighedslokaler.
Da Jesus efter sin salvning red ind i Jerusa-

lem palmesøndag var der også stor, ja
nærmest ekstatisk, jubel blandt byens
borgere. De så Jesus som deres konge,
fordi de kendte til
de gammeltestamentlige profetier om
en konge, som skulle komme til dem
ridende på et æsel. Så de viftede forventningsfulde Jesus velkommen med
palmeblade og lagde deres kapper ned
foran hans æsel. Begejstret råbte de
"Hossiana", som betyder: "Red os!", i
forhåbning om, at han ville svare på dén
bøn ved at smide den romerske besættelsesmagt på porten, rydde bulen
og genoprette deres stolthed.
Men indenfor få dage forstummede glæden, og den jublende skare blev transformeret til en hånende hob, der havde
udskiftet ”Hossianna!” med ”Korsfæst
ham!”.
Og man kan undre sig. - Hvad gik galt?
Hvorfor fik glæden så brat en ende?
Udfordringen for Jerusalems borgere
var, at de ikke havde forventningsafstemt med Jesus. I deres
inderlige længsel efter at
få imødekommet deres
umiddelbare behov, havde de byttet rundt på
deres egne veje og Guds
veje, det de selv sukkede
efter, og det, Gud faktisk
ville give dem. Og når
Jesus så i stedet for at få
orden på hele den indenrigspolitiske udfordring,
blev hånet, tortureret og
klynget op på et kors - ja
så blev de fulde af
skuffelse og jublen blev
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nedbrudt til vrede.
Lad os denne påske tage ved lære af Jerusalems borgere og byde Jesus velkommen på de rigtige præmisser. Jerusalems
borgere var ikke klar over, hvem de bød
velkommen. De forstod ikke, at Jesu
umiddelbare ”fiasko” som sejrrig og slagkraftig konge, ikke var slut på historien.
De anede ikke, at Gud ville svare deres
Hossiana-bøn på en måde, der langt
overgik det deres egen forstand: Han
ville gøre alting nyt!
Påskens gode budskab til os er, at Gud
havde noget meget bedre i sinde, noget
der var så meget mere gennemgribende,
end at frelse et lille land fra dets besættelsesmagt. Guds store, kærlige plan
med Jesus var, at han skulle frelse hele
verden, hele menneskeheden fra det,
som ultimativt undertrykker os og holder
os fanget og ufrie: Vores ensomhed,
egoisme, hovmod, vrede, begær, grådighed, misundelse, frås, forfængelighed,
dovenskab.

Fødsel og barnevelsignelse:

Rebecca Reikit født den 11.10.18
Velsignet den 08.12.18
Datter af Par Zing & Siang Hmung Toem

Mobil Pay: 20875.

Runde dåbsdage:
12.04.
18.04.
08.05.
08.05.
08.05.
25.05.

Poul Kofoed
Randi Hansen
Grethe Holm Nielsen
Birgit Holm Sonne
Jutta Byder
Kirsten Wendell

Optaget:

06.01. Johannes Aakjær Steenbuch

60 år
65 år
70 år
70 år
70 år
50 år

Rund bryllupsdag:

24.04. Edith & Svend Andersen 65 år

Dåb:

03.02. Lars Pedersen

Døde:
01.01.19
Vitta Mortensen
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.
7

X

i kalenderen:

Lørdag d. 2. marts. Kl. 10.00 – 15.30

Kvindernes inspirations- og bede dag
i Bornholmerkirken i Vestermarie.
Indbydelse og tilmelding ligger i kirken.
(Det kan lige nås) Evt. henvendelse til
Karen-Marie

Fredag d. 15. – søndag d. 17. marts.

Menighedsweekend på Bækkely.

Søndag d. 24. marts kl. 12.00.

Menighedens årsmøde.

Lørdag d. 30. marts.

Arbejdsdag på Holsterodde.

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00.

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.

Søndag d. 1. september.

Maxdag.

Fredag d. 4. – søndag d. 6. oktober.

Menighedsweekend på Bækkely.

Under "aktiviteter" kan man læse om
det der foregår i kirken, samt finde kontaktoplysninger på den ansvarlige på
aktiviteten. Gå ind og besøg siden på
www.baptistkirkenbornholm.dk. Der er
endnu ikke nogen som har meldt sig til
at vedligeholde hjemmesiden, og derfor
vil den være rimelig statisk. Kalenderen
vil dog blive opdateret så den passer
med den som bliver udsendt sammen
med menighedsbladet, hvilket jeg vil stå
for.
Hilsen fra Benjamin Fabricius

Hjemmesiden:
Baptistkirken Bornholms hjemmeside
har i længere tid ikke været opdateret.
Jeg har hen over afslutningen af sommeren arbejdet på at få en ny og opdateret hjemmeside op at stå, og den er
nu færdig. På hjemmesiden kan der i
kalenderen ses hvad og hvornår der
sker noget i kirken. F.eks. kan man se
hvem der prædiker om søndagen, eller
hvad temaet er til mandagskontakten.
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Ham, der kommer til os denne palmesøndag, er Guds vidunderlige svar på
bønnen ”hosianna”: ”Frels dog”. Men
han er et uventet svar! Vi beder ”frels
dog” og forventer måske, at Gud svarer
på et plan og hjælper os med vores
umiddelbare behov. Det gør han også
mange gange, men påskens budskab til
os er, at han har svaret på et så altafgørende og omfattende plan, at det kommer helt bag på os.

Tilbage til brylluppet: Gud gør alting
nyt. Derfor kan vi lade glæden fylde os
denne påske. Ikke blot når der sker gode ting i vores liv og vi f.eks. kan fejre
bryllupsfest. Men hver dag kan vi takke
Gud for, at han gør alting nyt i vores liv.
For også over os runger Guds uforbeholdne JA, fordi Jesus gik i døden for os.

Helle Rønne Samuelsen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET,
marts, april og maj.
Så er det blevet forår, og dagene er blevet længere. Vi kan glæde os over, at
mørket må vige til fordel for lyset, præcis som det skete i påsken.
Jesus gik i døden for os, men han blev
der ikke, han opstod igen, han besejrede
døden, og mørket tabte til fordel for
lyset.
I Prædikerens Bog kap.11, vers 7 står
der: Lyset er dejligt, og det er godt for
øjnene at se solen.
Det er mit ønske, at vores øjne må opleve masser af solskin, både udenfor og i
vores menighed.
Jeg håber, du har sat x i kalenderen den
15-17. marts, hvor der er menighedsweekend på Bækkely.
Temaet er Indbyrdes Kærlighed.

ren den 24. marts, hvor der er menighedens årsmøde.
Her ser vi tilbage på året, der er gået,
men mest af alt fremad.
Hvad ønsker vi, der skal ske i vores menighed det næste år?
I år vil vi begynde dagen med en lovsangs-gudstjeneste, hvor vi vil lovprise
og tilbede Gud, inden vi spiser sammen,
og årsmødet går i gang.
Menighedsrådet er sammen til studieaftner hver tirsdag, hvor vi studerer en
del af Guds Ord, og hvordan vi kan leve
vores tro og relation til Gud ud i vores
dag-til dag oplevelser og relationer.
Med ønsket om et godt og dejligt forår,
samt en glædelig påske.

Jeg håber også, at du har sat x i kalende- Lillian.
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Timotheus’erne skal til Birmingham
I sidste øjeblik er det faldet på plads med
en missionstur for Timotheus-deltagerne
i påsken.
Timotheus er ”kristendomsklasse” for 7.
klasse i Pinsekirken hver torsdag kl. 17.15
-18.15. Her er der seks deltagere, blandt
dem Tobias Sprotte og Maria Vang
(ThaThas datter). Og så er der bibelundervisning for 8.-9. klasse i BaptistKirken
hver anden fredag aften. Deltagerne herfra kan også deltage i rejsen.
De unge fra 7.-9. klasse fra Missionskirken, Pinsekirken og Baptistkirken skal til
England. Rejsen går til den lille by Walsall
udenfor Birmingham. De skal bo og hjæl-

Gospel-foråret
Gospelkoret AmaZing er kommet godt
fra start i 2019. Det strømmer til med
nye medlemmer, ikke mindst efter gospelkoret vandt prisen ”Fantastiske Fællesskaber” i efteråret og deltog i Kim
Larsens mindekoncert i Musikhuzet.
I Bornholms Tidende er vi oven i købet
blevet til ”det kendte gospelkor
AmaZing”!
Dette forår byder på mange spændende
ting for gospelkoret;
Vi har sunget for Østergade 54 i almindelig øveaften, den 2. februar. Det er en
årlig tilbagevendende koncert, som glæder både koret og beboerne uendelig
meget.
Gospelweekends
I slutningen af marts, 30.-31. marts, skal

pe til hos Heathlands Mission, som er en
missionsstation i området. De hjælper de
lokale kirker og lokalsamfundet.
Noah Bay Mogensen er en af rejselederne, og han fortæller, at de unge skal bl.a.
være med til at lave både noget praktisk
arbejde i deres bygninger, noget for børn
og teenagere og være med til en bønneaften – så altså en rigtig god mulighed for
at tjene på mange og forskellige måder.
Læs mere om hvem de skal besøge her:
http://www.heathlandsmission.org/
Rejsen bliver formentlig 13. til 18. april –
lidt afhængig af muligheden for billige
flybilletter.

koret til Sverige, hvor vi skal mødes
med vores venskabskor Österlen Gospelkor.
Men inden da, den 15.-17. marts, er der
gospelweekend med workshop for korets medlemmer i Vækst-Huzet. Da
kommer Vanløse Gospelkor med Lars
Jochimsen som korleder. Ham er gospelfolket på Bornholm kendt med, da
han var en af dem, der trådte hjælpende til, dengang Ninna Langstrup var syg.
I maj får vi også besøg af et kor. Da er
det Amager Gospelkor med Laura Kjærgaard i spidsen. Også da bliver der mulighed for korets medlemmer at øve
med gæstekoret.
Gæstekor til alle gospelgudstjenester
I begge tilfælde er besøgene planlagt, så
de to kor kan deltage i en gospelgudstjeneste i Musikhuzet. Så der er faktisk
4

gæstekor på alle Gospelfællesskabets
gospelgudstjenester dette forår. I januar var det Olsker Elsker Kor, der sang.
Og de kommende to gospelgudstjenester; 17. marts og 19. maj er det så hhv.
Vanløse Gospelkor og Amager Gospelkor, der giver en minikoncert som en
del af gospelgudstjenesterne.
Som en ekstra ting er der en del fra gospelkoret, som tager med på Himmelske Dage i Herning. Her bliver der lørdag et brag af en aften i Boxen, hvor
Hans Christian Jochimsen (ja, Lars’ bror)
har som mål at samle 1000 gospelsangere til en koncert.
Gospelfællesskabet
Gospelfællesskabet har efterhånden en
fast skare af undervisere til gospelbrunch. Gospelbrunch er typisk den 1.
lørdag i måneden kl. 10-13 i VækstHuzet. Deltagerne er sjældent flere end

20, men altid er der masser af mad, fordi alle tager noget lækkert med – og der
er altid en anledning til at tænke store
og dybe tanker i fællesskab med andre.
Dette forår er underviserne: Camilla
Westen, Lone Møller-Hansen og Hanne
Riis-Sørensen. Måske de garvede undervisere Ulla Mester og Vipsen Sommer også kommer med deres værdifulde input.

bare menneskeliv, og i april vil journalist
m.m. Brian Christensen fortælle os om
Det er igen i år lykkedes arbejdsgruppen sit arbejde med bornholmere set fra en
bag Mandagskontakten at finde nogle
journalistisk vinkel.
spændende foredragsholdere. Januar og Udflugten i år går til Bornholms Rovfugfebruar er allerede ”godt gået”: Morten leshow – og da de har lukket om mandaPoulsen i januar og Søren Wolff i febru- gen, bliver det tirsdag den 28/5.
ar. I marts er det Bjarne Lenau HenrikVi håber du kommer og tag gerne din
sen, mangeårig formand for Kirkens
nabo med!
Korshær, der vil fortælle os om det dyre- Mvh Sven

Mandagskontakten:

tale med en præst, så benyt muligheden.
Det er af den grund, jeg er ansat i menigHar du brug for et besøg eller en samtale heden som omsorgspræst.
med en præst, så tøv ikke med at ringe Hilsen Lone
eller skrive til mig. Du tænker måske, at Tlf. 23474015
der er mange andre, som har mere be- Email: lone@baptistkirken.dk
hov. Glem det! Hvis du har brug for at

Ring til præsten
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