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Står man op og går ud en tidlig pinsemorgen skulle man kunne se et særligt
naturfænomen. Pinsesolen danser, siger
vi.
Det er godt nok en nyere tradition at gå
ud med sangbøger og synge pinsesolen
op, for tidligere var det vist påskesolen,
man mente at kunne se danse i glæde
over Jesus’ opstandelse. Men der er noget fint ved billedet af en dansende pinsesol. I kirken er pinsen
Helligåndens tid –
og pinsesolen er
et godt billede på
Helligånden.
Helligånden er som solen – den tilføjer
ikke noget nyt til landskabet, men oplyser det, der allerede er der. Det vi før
kun kunne se i grå nuancer, hvis vi overhovedet kunne se noget, fremstår nu i

Helligåndens klare skær i en mangfoldighed af farver og liv: At Jesus er Guds
Ord, som med sin tjeneste, død og opstandelse har gjort Guds rige nærværende for os.
Helligånden er ingen bleg vintersol, der
kun lige akkurat dukker op over horisonten. Lys uden varme er helvedes kval,
skrev Grundtvig. Ej heller er Helligånden
den brændende ørkensol, som truer
med at udtørre og slukke livet. Helligånden er den liflige
forårssol, den pinsesol, der danser
og vækker til liv,
den sol vi hungrende styrter ud i for
at varmes ved efter
en bleg vinter.
Ordet ”pinse” handler egentlig slet ikke
om naturen eller foråret, men kommer
af det græske ord for ”halvtreds”. Pinsen handler således om den begivenhed, der i Ny Testamente fandt sted

halvtreds dage efter påske og ti dage
efter Jesus’ himmelfart.

Jesus har lovet, at vi vil få Helligånden,
hvis vi beder. Et forslag til en bøn kan
derfor lyde:

Ligeså glade disciplene var efter Jesus’
opstandelse, ligeså forundrede må de
have været, da han forlod dem igen.
Men Jesus forklarede, at han måtte forlade sine disciple for at gøre plads for
Helligånden. Hvad det betød blev klart
pinsedag, da Helligånden kom over de
forsamlede. Da fik kirken sin ”dåb i Helligånden”.
Apostlene kunne nu pludselig tale i
fremmede tunger, så folk, der ellers ikke
kunne forstå hinanden, nu kunne høre
evangeliet på deres eget
sprog.
Helligånden gør os i
stand til at tro, at Guds
rige er nær, selvom intet
ellers tyder på det. Helligånden giver os alt det,
der kendetegner Guds
rige: Kærlighed, glæde,
fred, tålmodighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvkontrol.

Kære Gud
Du, der har døbt os i Helligånden pinsedag,
Dig beder vi. Giv os på ny din ånd,
Så vi kan tro, at dit rige er nær,
og tage del i din kærlighed.
Amen.

Mobil Pay: 20875.

Runde fødselsdage.
03.07. Lise Kofod
09.07. Lene SpannerHansen
11.07. Edith Andersen

90 år
75 år
85 år

Johannes Aakjær Steenbuch

Runde bryllupsdage:
23.06. Vivia Sterling & Kai Ove Nielsen
28.06. Lisbeth & Jørgen Grønnegaard
30.07. Pia & Troels Lillebæk

25 år
50 år
25 år

Rund dåbsdag:
14.06.
Ernst Westerdahl 60 år

Den løse kollekt, som er
samlet ind ved gudstjenesterne i de seneste
måneder til nyt tag på
Lifehouse og tagrenovering af kirken, er pr. 30.
april på godt 16.000 kr.

Jesus Kristus.
Selvom mange af dem blot kommer for
at få en kop kaffe eller the, og et stykke
hjemmebagt kage, så er der flere, der
Folkemødet står for døren, og jeg glæ- spørger ind til hvem vi er, hvad vi tror
der mig til igen, at skulle arbejde sam- på osv., og vi har chancen for at fortælmen med de andre frikirker og kristne
le vores vidnesbyrd.
organisationer i ”Mellem Himmel og
Der er behov for mange frivillige, og der
Jord” teltet.
er mange forskellige opgaver, der skal
Det er en fantastisk mulighed vi har, for løses, så hvis du endnu ikke har meldt
at fortælle mennesker om vores tro på dig som frivillig medarbejder, så gør

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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Nyt fra menighedsrådet.

Nyfødte
Den 29. april fik Mathilde
& Benjamin Lund
Fabricius en søn

nu hvor jeg tænker tilbage var bakken
faktisk ikke så stejl. Efter en lang dag på
alperne, tog vi med bussen hjem og
aftenprogrammet bestod af kortspil, en
masse andet hygge og vi sluttede aftenen med en lille andagt og noget lovsang.
Den ene dag, da vi skulle stå
på ski, skete der noget uforglemmeligt.
Vi havde stået på Danskebakken og var
på vej tilbage. Lige pludselig starter en
snestorm og jeg kan ikke rigtig se noget. Vi kommer til en bakke, som virkelig er stejl og længere nede er starten
på Sorte-bakken. De andre er fint på vej
ned. Jeg prøver mig frem, men ender
med at vælte inden jeg kan nå at tælle
til fem. Jeg vælger så at tage en rutsjetur ned af bakken, fordi jeg tænker det
er nok sjovere, når det sner og blæser
så meget. Så jeg tager begge mine ski

X

ind mod kroppen og begynder at rutsje
ned ad, men så ser jeg mig til højre og
der er en masse mennesker, som er
væltet.
Det der er sket, er at min veninde er
kørt ind i en, som væltede en anden,
som så væltede en tredje. Jeg begynder
så at miste kontrollen og kan så ikke
bremse. Jeg kigger ned mod Sortebakken og begynder at bliver rigtig bange. Jeg nåede heldigvis at stoppe ved
en lille sti, som adskiller den bakke jeg
rutsjede ned af, og Sorte-bakke.
Jeg kom hjem med arme og ben i behold, så det er jeg glad for. På turen var
også nogle fra bestyrelsen, som vi lærte
at kende.
På hele vejen hjem igen til Skovbo
efterskole, sov vi i bussen. Trætte efter
gode oplevelser.
Hilsen fra Rai.

i kalenderen:

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.
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det gerne til mig.
Vi har også brug for rigtig mange bradepandekager, og jeg håber, mange af jer
vil bidrage med en kage.
Man kan lægge kagerne i fryseren, i mellemgangen i kirken, så skal jeg sørge for,
at de kommer til Allinge.
Søndag den 23. juni er vi inviteret til afskedsreception i Nexø Frikirke, hvor vi
tager afsked med Gitte og Hasse Falk
Jakobsen.
Hasse prædiker til gudstjenesten kl. 11,
og receptionen er kl.13.30.
Alle er velkomne!
Den 1. september er der Max-dag, og
her er der også brug for rigtig mange
frivillige. Jeg håber virkelig, at du vil bru-

ge søndag eftermiddag til at være med
til, at gøre en forskel for de mange børn
og deres forældre, der deltager.
Sidste år kom der ca. 1000 børn, + deres
forældre, og mit håb er, at vi må blive
mange frivillige fra baptistkirken i år.
Der skal også bruges kager, så meld dig
gerne til, at
bage en kage.
Rigtig god
sommer.

Lillian.

Vejledning til betaling af menigheds bidrag
Jeg, Karen-Marie, har bedt Carsten i samarbejde med Anette om at give
den gode information videre til os alle, som Carsten gav til menighedens årsmøde. Der er skattemæssigt mange fordele ved at tage denne
opmuntring til overvejelse, når vi betaler vores menighedsbidrag.
Jeg, Carsten Kaas, kom med et indlæg i
forbindelse med vores økonomi, på vort
årsmøde d. 23.03 2019. og stillede
spørgsmålet: Er det ikke muligt, at vi
kan gøre det lidt bedre?
Jeg skriver dette, i samråd med vor bidragssekretær Anette Funch Jensen.

det der hedder ”forpligtelseserklæring”.
De fleste, ca. 80 personer, giver deres
menighedsbidrag over det der hedder:
Bidrag til kirkelige og kulturelle formål,
som sammenlagt har en max. grænse i
året 2018 på kr. 15.900. I året 2019, vil
beløbet være kr. 16.300.

Vi er ca. 175 medlemmer i Baptistkirken Under skatteopgørelse, hedder det fraBornholm. Af dem, er der 15 personer, drag under § 8a.
der giver deres menighedsbidrag, over Det vil sige: Alle de kirkelige og humani3

tære organisationer, som man meget
let, lader sig friste til at støtte, kommer
under samme kategori, som man yder til
menigheden. Måske kommer man, til at
give kr. 8 - 10.000 til disse, og så bliver
der ikke noget stort beløb, tilovers til
menigheden.
Det vil nok
være en god
ide, først at
give til menigheden,
og derefter
støtte op, til
max. grænsen som er
kr. 16.300 i
2019.
Beskrivelse
af § 12a,
hvor man
opretter ”forpligtelseserklæring”
med menigheden.
Hvis man i stedet ændrer, så dan at
man opretter en erklæring mellem
menigheden og menighedsmedlemmet, kan man enten lave en aftale
med et fast beløb årligt, eller en
fast % sats, af sidste års brutto indtægt,
eller af den skattepligtige indtægt.
”Kontrakten” har en løbetid på en 10
årig periode, og udløber senest ved
dødsfald.
Vi havde for en del år siden, alle sammen en forpligtelseserklæring. Det lyder
måske for nogle, meget farligt, med brug
af et sådant ord. Derfor kan man måske
tage højde for, at man kan kombinere
begge fradragsmuligheder, ved brug af
både § 8a, og ved brug af § 12a. Dette

medfører at der er bevægelsesfrihed, og
at man slipper for at grænsen kr. 16.300,
skal danne grænsen for ens fradrag.
Husk, hvis du laver aftalen på § 12a med
en % sats, vil udgiften følge indtægten,
og falde hvis du tjener mindre som pensionist. Fordelen er også, at menigheden
kan veje, ”for eller imod”, med
hensyn til de løbende udgifter.
Andre fordele: En af vore venner
fra Chin, som er blandt de heldige
og dygtige, og som i dag har arbejde, og tjener ca. kr. 220.000 årligt.
Han fandt det naturligt, at give 10
%, kr. 22.000 til menigheden.
Da han ikke har
nogen aftale
(forpligtigelses
erklæring) med
menigheden, ja,
så får han jo, i
lighed med
mange andre,
kun fradrag for
max beløbet i
2018, som var
kr. 15.900. Han
har dermed en udgift på kr. 6.100,- som
ikke giver nogen form for fradrag.
I øvrigt minder Anette om, at der stadig
er nogle fra Chin, som hun mangler at få
deres cpr. nr. på. Dem der mangler, vær
venlig at give dem til Anette snarest.
Dette er blevet til i fællesskab, mellem
Anette Jensen og Carsten Kaas.
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Ballondyr osv. Arrangementet gik virkelig godt og der kom omkring 30 børn
plus deres forældre, hvilket virkelig var
en kæmpe succes.
Alt i alt var det virkelig en fantastisk tur!
Tak for forbøn
Noah Bay Mogensen

stadig meget om den. Vi stod på ski i
Østrig. Det var min første gang, så jeg
kom på 1. holdet. Jeg var overraskende
hurtig til at lære svingene, og bremsning
Jeg har været på Skovbo efterskole i næ- var jeg rigtig god til. Efter vi havde spist
sten et år nu, jeg mangler stadig 2 måne- frokost, skulle vi op med en tallerkenlift
der.
til en ny bakke. Da jeg stod på bakken, fik
Jeg har haft det godt hele tiden, men
jeg helt
ondt i maven af at
savner øen rigtig meget. Jeg har oplevet kigge
ned, men
så meget godt og de to bedste ting på
min liste er vores Teaterkoncert og skitur.
Teaterkoncerten er et stykke der bliver
lavet hvert år og hvor vi har musik og
teater blandet. I år havde vi om ensomheden og vi var med til at bidrage til
hvordan stykket nogen lunde skulle være. Det er et fælles projekt både elever
og de ansatte lærere imellem. Det har
for det første gjort at lærere og elever
har et bedre fællesskab end før og det
har også lært mig meget om samarbejde.
Fx skulle jeg spille musik sammen med
en masse andre og det var lidt svært, da
jeg næsten lige er begyndt at lære at
spille klaver. De andre hjalp mig, når jeg
ikke kunne finde ud af det og så var de
også rigtig gode til at opmuntre mig.
Skienturen var fantastisk og vi snakker

Hej alle derhjemme
på Bornholm.
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Kvindernes inspirationsog bededag i Bornholmerkirken d. 2.

Timotheus på
missionstur til
Walsall
I ugen op til Påske tog en gruppe teenagere fra Timotheus
afsted på en Missionstur til Walsall, hvilket er en mindre engelsk by udenfor Birmingham i England. Vi
var en flok på 14 teenagere og tre ledere –
og opgaven var både at lave nogle praktiske opgaver, at stå for nogle aftener for
unge og at arrangere en lille børnefestival
udfra den kirke, som vi besøgte.

kom nogen til ungdomsaftenerne, da det
var påskeferie, og at de, der kunne have
kommet, var taget ud at rejse. Men en af
eftermiddagene skete der så det vilde, at vi
tog på en bønnetur rundt i området. Her
mødte vi så nogle unge mænd på gaden,
som vi endte med at få en rigtig god snak
med. De havde intet forhold til kirken,
men et par stykker af dem virkede interesserede i at høre mere. Om aftenen
inviterede vi dem hen i kirken, og de
tog et par venner med. Vi spillede nogle spil med dem og hyggede os, snakkede om det at tro på Gud og sluttede
af med at bede sammen. En virkelig inspirerende oplevelse.
Den sidste hele dag i Walsall arrangerede
vi en børnefestival med alle mulige aktiviteter: Ansigtsmaling, Popcorn, Candyfloss,

Området, hvor kirken lå, var et
meget belastet område, så den første opgave var at få udenomsarealet omkring
kirken til at se pænt ud. Vi brugte derfor de
første par formiddage på at rydde op og ordne haven ved kirken.
Der var masser af affald – heriblandt kanyler og forskellige
piller, hvilket vi jo ikke er helt
vant til ved haverengøring herhjemme.
Kirken var en forholdsvis lille
menighed, hvor der ikke var særlig mange teenagere og unge, og
da vi ankom, fik vi at vide, at vi
nok ikke skulle forvente, at der
8

marts samlede 65 kvinder fra hele øen, igen til
en dejlig dag.
Bornholmerkirken stod for det praktiske. Formiddagskaffe, middag og eftermiddagskaffe.
Lovsangere fra kirken ledte os i sange. Ingelise
Lollike
viste
billeder
fra Slovenien og gav inspirerende undervisning.
Kvinder fra Eritrea og Rusland fortalte om
deres liv.
I 2020 mødes vi i Baptistkirken d. 7. marts.

Juniorklubben i Østerlars er nu i sommer humør og er på
ture i det fri. Der venter os tur til Munkegård, snobrød på Fædresminde og is i
Gudhjem før vi holder sommerferie til sidst i august.
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lidt PR i den anledning. Vi har også
været på vandretur i Almindingen
Mellem 6 og 14 spejdere møder op og ellers står den på ganske alminde to lørdage om måneden, vi hol- delige (og ualmindelige) spejderakder spejder. Vi mødes typisk på
tiviteter, historier fra Bibelen og
Skrynan og senest har de store spej- madlavning. De fleste ved måske, at
dere lavet en vippebro hen over
vi typisk laver wokmad, men ind i
åen, så de kunne få trænet lidt be- mellem varierer vi madlavningen
snøringer.
med durumruller, primimad i folie-

Nyt fra spejderne

Skrynan er også blevet en anelse
opgraderet, så der nu for første
gang nogensinde er varmt vand i
selve hytten. Det gør opvask lidt
lettere.
Derudover skal der sættes ny
vandvarmer op i toiletbygningen
og vi er ikke helt færdige med forbedringer af grusvejen til hytten.
Og så er vi (med god og uvurderlig
I slutningen af marts var vi en tur på
stranden ved Arnager, for at samle
plastic og andet skrald, som en del
af Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsdag. På mindre end to
timer samlede vi omkring 17 kilo
affald. Det synes TV 2/Bornholm var
værd at fortælle om, så det blev til
et lille TV-indslag med et par af vores spejdere. Også Tidende fortalte
om det i en lille artikel, så vi fik lige

hjælp fra Henry Pedersen) ved at
søge penge, så vi kan få en såkaldt
bålhytte. En bålhytte er kort fortalt
et tag på stolper. Der er nærmest
ingen vægge og så er der et bålsted i midten, så vi også kan lave
mad, når det regner.
I skal nok få mere at høre om bålhytten, der koster i omegnen af
150.000 kroner, når den er klar
(eller hvis vi
mangler finansiering….)

bakker og andet, der sagtens kan
laves over bål.
Frem til sommerferien planlægger
vi både kanosejlads på Snorrebakkesøen, en vandretur omkring
Vang, deltagelse i spejdermarchen
Bornholm Rundt (kun de store spejdere), sommerlejr for de små på
Skrynan og kano-sommerlejr for de
store spejdere, enten i Sverige eller
på Susåen.
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Med venlig hilsen Spejderne

7

