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Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
September, oktober, november - 2019

Nok til alles behov, men ikke til
alles begær
”Alt mit er dit”, siger Gud.
Så er alt mit også Guds… Et forsøg på at tænke klimavenligt.
Vi får - mens jeg skriver disse linjer - at
vide, at nu har vi brugt de ressourcer, vi
skulle for i år. Vi har ikke engang 1. august. Resten af året låner vi alt, hvad vi
bruger og forbruger, fra vores børn, børnebørn og oldebørn. Uden udsigt til at
kunne betale gælden af.
Det er faktisk skræmmende, hvis man
tænker tanken til ende.
Det, vi bruger nu - af benzin og olie, mad
og tøj, ferier og nye møbler - er noget, vi
tager fra vores efterkommere. Noget, de
ikke vil have til rådighed, når de
engang får brug for det.
De vil være tvunget til andre
livsvaner. De vaner, vi
åbenbart ikke er villige
til at opgive, bliver ikke
deres.

Det giver mig enormt dårlig samvittighed
– men får den dårlige samvittighed mig til
at ændre mine vaner? Ikke i det store –
jeg er stadig på vej på ferie i bil til Italien,
men måske i det små.
Alt er skabt godt
Hjælper det at prøve at tænke teologisk
omkring dette med vores forbrug?
Gud skabte jorden og alt, der er herpå og
til sidst skabte Han mennesket som kronen på værket. Til forskel fra alle dyrearterne var det mennesket, Han satte til at
herske – og forvalte Hans skaberværk.
Han havde erklæret, at ”det var såre
godt”.
Det blev det ikke ved med at være.
Selvom man ikke nødvendigvis tager
skabelsesberetningen og syndefaldet
bogstaveligt, så siger det noget om

de store sandheder. Vi er skabt, alt var hed. Jeg er taknemmelig, meget taknemgodt, men ikke alt er længere godt. Det melig – men det gør det vist ikke…
er nu - om ikke før - en smertelig vished. Altså må jeg tage beslutninger, så jeg
faktisk er mit forvalterskab værdigt, både
Jesus siger: ”Der er nok”
overfor Gud og mine oldebørn, der endMåske milliarder af år senere blev Gud
nu ikke er født.
født som menneske. Hans genoprettelJeg har lige nu et plus på kontoen. De 70
sesplan tog en ny retning, igen med før- flyrejser, jeg har foretaget mellem Rønne
ste fokus på os mennesker, men med
og København det sidste år, gentages
hele skaberværket som Hans egentlige
ikke det kommende år.
fokus.
Jeg er begyndt at tænke over, hver gang
Jesus sagde, at vi ikke skulle bekymre os jeg tager en plasticpose i skuffen og bruom dagen i morgen, om vi har tøj og
ger i stedet genbrugsdåser, når noget
mad. Det sørger Gud for til både fugle og skal i køleskabet eller fryseren. Men ikke
mennesker. (Matt. 6:24-34)
altid.
Jesus sagde, at der er nok til alle og illu- Jeg har heller ikke købt nye sandaler i år.
strerede det ved at få to fisk og fem brød For helt ærligt, så har jeg så rigeligt, og
til at række til 5000 mænd plus kvinder
selvom jeg ikke har nogen blå, kan jeg jo
og børn. (Matt. 14:13-21)
godt undvære dem.
Jesus sagde som Faderen til den ældste, Behøver jeg at spise kød hver dag?
misundelige søn, som følte, at han gik
Jeg kunne lade være med at købe på tilglip af noget, da lillebroren kom hjem
bud – bare fordi det er billigt. Jeg vil gerefter at have formøblet halvdelen af Fa- ne nøjes med at købe det, jeg faktisk har
derens formue: ”Alt mit er dit”. (Luk.
brug for.
15:31) Dermed siger han også, at ”alt mit Jeg må øve mig i at være mådeholden og
er Hans” – på linje med hele skabervær- fantasifuld for mine oldebørns skyld.
ket, fra mit drivhus til min bankkonto.
Hvor meget er du villig til at undvære, for
Intet af det, jeg tror, jeg ejer, er i grunat dine oldebørn skal have det til rådigden mit. Jeg har fået det til låns, og kan hed?
ikke tage noget som helst med mig herfra. Og jeg er ikke engang nødt til at give Skal vi være Grøn Kirke?
af min fattigdom, men af min rigdom. Jeg Vi må starte med os selv, for politikerne
og de fleste andre i vores kirke, hører til er ikke villige til at tage de upopulære
de rigeste fem eller i hvert fald 10 pct. i beslutninger. De risikerer jo ikke at blive
verden!
genvalgt…
Jesus døde altså bl.a. for min grådighed Mon ikke vi i kirken burde være forbilleog manglende evne til at dele.
der - med den tillid, Gud har vist os. Skal
vi gå foran, kunne vi beslutte, at BaptistEn værdig forvalter
kirken Bornholm skal være Grøn Kirke (se
Det hjalp ikke på min dårlige samvittigpå gronkirke.dk). Det manglede da bare.
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Rund fødselsdag:

Mobil Pay: 20875.

Den 11. oktober Aase Jørgensen, 90 år

Runde dåbsdage:
Den 3. oktober - Finn Barnak - 65 år
Den 12. oktober – Alf Abildgaard – 50 år
Den 16. oktober – Kirsten Andersen – 70 år
Den 18. oktober – Hanna Kümler – 60 år
Den 5. november – Grethe Holm-Nielsen – 75 år

Nyfødt:
Thomas Za Thang og AaFung
(Biak Len Tial) har fået en
søn, Van Tha Bawi Than, den
5. juni.

Afgået ved døden:
Ruth Olsen den 6. juni.
Charles Olsson den 28. juni.
Jutta Byder den 10. august.

Ny Mail:
Nukia Ester Ti Hmu:

nukia145@gmail.com

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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Mandagskontakten

bornholmske musikliv, fortæller om sit

starter op igen: Arbejdsgruppen bag

"Spil Dansk ugen" Mandag den 18. no-

liv med musik - og krydrer med lidt om

Mandagskontakten er glade og taknem- vember skulle vi have haft besøg af
melige for det trofaste fremmøde til
oversergent Preben Kruse Rasmussen,

Og så støtte hinanden med gode ideer
til, hvad vi kan undvære den kommende
tid – uden at vi lider nogen nød. For
”Der er nok”, uden at vi behøver at låne
af kommende slægter.
Der er nok til alles behov, men ikke til
alles begær.

vores arrangementer, og at det igen til

der ville fortælle om sit store arbejde

efteråret er lykkedes at sammensætte

med Feriedrengene på Almegårds Ka-

et spændende program: Mandag den

serne. Som det nok er de fleste bekendt,

16. september får vi besøg af Knud An-

døde Preben i juli måned efter alvorlig

dersen, - tidligere bornholmsk borgme-

sygdom. Æret være hans minde! I stedet

ster. Han vil fortælle om tiden omkring

har advokat Christian Dohn sagt ja til at

Hilsen fra

jerntæppets fald og de mange udfor-

komme og fortælle om sit liv på Born-

dringer for det bornholmske samfund,

holm – det er vi glade og taknemmelige

der lå i tiden omkring dette. Mandag

for! Julearrangementet bliver mandag

den 21. oktober står i musikkens tegn:

den 9. december. Det bliver en pose

To vellykkede sommerlejre
De mindste spejdere var i år på Emil-lejr
i Lønneberg (Skrynan). De prøvede at
lave flere forskellige ting som Emil er
kendt for. Derfor snittede de træmænd
(og skar sig kun lidt), de lavede luer, så
de kunne gå ordentlig klædt og de var
endda på marked (dyrskue i Almindingen). De med skansstreger behøvede vi
ikke øve så meget, det fadt af en eller
anden grund meget naturligt for de fleste at spejderne...

Steffen Hyldig, mangeårig leder af Born- blandede Julegodter - med julehistorier,
holmsk Musikskole, dirigent for Nyjulemusik og julehygge. Også det glæder
larskoret og fortsat særdeles aktiv i det

X

vi os til. Kh Sven

i kalenderen:

Søndag d. 1. september. Maxdag.
Tirsdag d. 3. september kl. 19.00. Menighedsmøde.
Fredag d. 4. – søndag d. 6. oktober. Menighedsweekend på Bækkely.
Søndag d. 3. nov. Efter gudstjenesten. Menighedsmøde med valg og budget.
Uge 30 i 2020: Sommerstævne på Lindenborg.
BWA verdenskongres i Rio Der bliver arrangeret fællesrejse fra Danmark,

så har det interesse så henvend dig til BID.
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Spejderne

De største spejdere fik muligheden for at
tage på kanotur i Sverige. Det benyttede
tre af dem sig af. Så sammen med to
ledere havde de en formidabel 45 kilometerlang tur på Kävlinge/Lödde Å, lidt
nord for Lund. Førstedagen bød på flot
natur, masser af fugle og relativ nem
sejlads. Andendagen bød
på flot natur, masser af
fugle og en noget mere
strabaserende sejlads. Der
var nemlig hele syv steder,
hvor kanoen skulle bæres
mellem 10 og 50 meter og
så var åen flere steder
svært fremkommelig (for
at sige det lidt mildt). Men
vi havde en god tur og
3



så det var virkelig hyggeligt. så blev vi
også genforenet som efterskolevenner
på stævnet.

Hej jeg hedder Mathwe Langle. Jeg er
lige blevet færdig med mit andet år på
Skovbo Efterskole. Nu er startet i STX på
Et af de møder som inspirerede mig alCampus Bornholm.
ler mest var, da der blev fortalt om at vi
På sommerstævnet var jeg på Urban
ikke var ens men èt. Det er fordi, at vi er
camp, som var for 15 til 20 år.
“èt” i Jesus Kristi blod, selvom vi ikke er
ligesom de andre, så ved vi at vi alligeI de her 5 dage kom der forskellige talevel har noget tilfælles og det er i Jesus
re, de fortalte bl.a. om kirker som famiKristus.
lie, fordi temaet var familie. Det var
nogle fantastiske møder, både til morgenmøder og aftenmøder. Og så var der
også et mega fedt lovsangsband, sangene var nye for mig, men jeg lærte dem
hurtigt.

sluttede med en badetur i Ystad, mens
vi ventede på færgen.

På stævnet oplevede vi at vi
var tættere på gud, pga. de
her møder. Vi kunne komme
op til forbøn, som en
mulighed for at komme
tættere på Gud.

I skrivende stund er der ikke lagt program for det kommende halvår, men
som altid mødes vi to lørdage om måneden fra 10-13, hvor vi laver spejderaktiviteter, leger, hører historier fra bibelen
og laver mad over bål. Vi er for tiden 1012 spejdere og man kan begynde, hvis
man er startet i børnehaveklasse. Kender du en, der vil gå til spejder, så kan
Søren Kofoed kontaktes på 27 57 37 88
for nærmere info.

i starten var planen,
at det kun var mig og
mine værelseskammerater
der skulle afsted til
sommerstævnet.
men så snakkede
vi rundt med nogle
andre fra efterskolen
om der var nogen
der skulle til
sommerstævne.
det var der så,
og det endte med
at halvdelen af
deltagerne var
fra Skovbo
4
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fået en god ide. De havde klistret en lille
stofkjole på et ark papir, og skrevet: Vil
du købe en kjole?
Til september, starter 43 ordinerede
præster deres tjeneste i Baptistkirkens
menigheder i Burundi.
Og dermed er der 43 nye præstekoner!
De mangler en festkjole, til den store
dag. Vil du købe en kjole til en præstekone? Pris kr. 200,-.
Kjolerne blev solgt, så nu får de alle en
festkjole til den store dag.
Brudstykker af undervisning på Lindenborg.


v. Carsten Kaas:
Der var en meget god undervisning, bl.a.

ved Mikael Tellbe fra Ørebro i Sverige.
Emnet som han underviste i, var ”Det
korsmærkede fællesskab”.
Han sagde bl.a.: Vi kan komme til at isolere os, hvis vi dyrker vor egen ekspertise, og tror, at vi har nok i os selv. Dette
gælder for det enkelte menneske, men
også for den måde, som vi driver menighed på. Det må være sådan, at ingen går
ud af døren fra Guds hus, uden at man
forinden har mærket, at Gud var til stede, og at man er elsket!
P.S.: Michael Telbe, har skrevet en bog
med titlen: Hvad mener vi med, at biblen
er Guds ord? Den glæder jeg mig i øvrigt
til at læse!

På billedet: de fleste bornholmere samlet i Missionskirkens fælles telt
8

Til

Børnelejren

Fra lørdag d. 6. juli til onsdag d. 10. juli
var omkring 50 børn og 15 ledere samlet, endnu engang, på Holsterodde. Vi
havde nogle helt fantastiske dage sammen på lejeren. Her var der både plads
til sjov, leg og grin, samt missionshistorier, undervisning og bøn.

ningsfuldt imod.

Derudover lagde jeg specielt mærke til
forskelligheden blandt børnene - de
kom fra vidt forskellige baggrunde og
alligevel var der en meget tydelig enhed
blandt dem. For dem lod det ikke til at
forskelligheden betød noget, men at de
Om aftenen, efter samling ved bålet, fik alle var på den samme lejr, var nok til at
de mindste læst godnathistorier og blev binde dem sammen. Store og små legeputtet, mens de ældste deltagere sam- de sammen og hjalp hinanden glædeledes i teltet til lovsang, undervisning
ligt. Dette gjorde et enormt indtryk på
og bøn. Jeg selv deltog i teltet, og her
mig, for i virkeligheden understregede
handlede undervisningen om at gå end- det undervisningen, vist i praksis; vi er
nu dybere i den
alle sammen
personlige relaværdifuldt
tion med Gud. I
skabt af en
teltet blev der
Gud, som
også sunget
elsker os alle
lovsang med
højt.
fuld knald på,
og muligheden
Hilsen fra
for forbøn tog
Emma Lunbørnene glædeding Hansen
ligt og forvent5

Nyt fra .

menighedsrådet

På sommerstævnet på Lindenborg, begyndte ugen med landskonference 1, (LK
1) og her blev der optaget to nye menigheder i Baptistkirken i Danmark, nemlig
Bethany Internationale Church og Matu
Baptist Church.
Forslaget om, at udvide ledelsen fra 5 til
7 personer blev ikke vedtaget.
Ledelsen blev genvalgt, som den ser ud
nu.
Fra 1. oktober, hvor Lone M-H stopper
som generalsekretær, vil Torben Andersen, som er præst i Hjørring baptistmenighed, højst sandsynlig blive generalsekretær i stedet for Lone.
Poul Erik Bjerg blev valgt som suppleant,
og vil overtage Torbens post i ledelsen,
når han bliver generalsekretær.

Glimt fra :

LK 1 begyndte med en
nadver- og
mindegudstjeneste,
hvorefter vi
gik i gang
med dagsordenen, som
var sat til at vare hele mandagen. Det
betød, at der var god tid til at snakke
sammen, hvilket er vigtigt, men det var
også en ”lang dag”.
Der var indkommet et forslag fra Regen /
Kristuskirken om, at LK 1 skulle ligge på
en eftermiddag (kl.13-17), dette forslag
blev forkastet.
Lillian.

og den ene eftermiddag valgte jeg, at
høre Michael Jarnvig, fortælle om Klima og Kristendom.
Spændende, men også meget skræmmende.
Jeg kom hjem fyldt med glæde over
Guds kærlighed og nærvær, og meget
taknemmelig.
Lillian.


Som ny i år på sommerstævnet i Lindenborg har jeg kun positive ting at
give videre. Mange gode programpunkter med flere valgmuligheder hver
gang.
Det var givende at være med til Landskonferencen.
Ligeledes at møde og hilse på mange
venner og bekendte
Vælger man at bo på campingpladsen
er det som at være på campingferie. Et
flot sted naturmæssigt og med meget
god plads til at hygge og boltre sig. Så

vil man kun være med til f.eks. aftenprogram kan man hygge sig på campingpladsen eller køre ud og se sig om
på Sjælland. Værd at tænke over til
næste år.
Det var en stor oplevelse at høre BWA
(Baptisternes Verdens alliances) generalsekretær Elijah Brown. Han gør et
stort arbejde med at rejse rundt til
Baptistkirker i hele verden og have fingeren på pulsen med hvor der trænges
til hjælp.
Hilsen Karen-Marie


Nyt fra kvindesiden v. Inge Kaas:
Vi havde generalforsamling i D.B.S.U.
(Danske Baptisters Sygepleje Union),
hvor vi fik lidt at vide, om hvad der sker
i Rwanda/Burundi.
Der er mange, der yder en stor indsats.
Det må vi være taknemmelige for, og
huske at bede for dem.
Bestyrelsen i Kvindenetværket havde

Sommerstævnet

Dejligt sommerstævne med inspiration,
fællesskab og godt vejr.
Kh. Jesper Møller-Hansen


Igen i år var det dejligt, at være på sommerstævne.
Det var dejligt, at der var tre ”nye” med
fra vores menighed.
Man kommer tættere på hinanden, og

lærer hinanden bedre at kende, når man
er sammen en hel uge.
Jeg vil sådan ønske, at vi bliver endnu
flere næste år.
Vi var 11 voksne i år.
Michael Telbe fra Sverige underviste fra
Paulus 1. brev til Korinth, og det var rigtig
god undervisning.
Om eftermiddagen var der flere tilbud,
6
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