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Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
December, januar februar 2019-2020

Julen fejres for at mindes Jesu Kristi fød- skal skinne for alle der sidder i mørke og
sel.
dødens skygge”. Han kom med nyt håb
og nyt liv til svage og fattige, folk med
Jul hedder på engelsk ”Christmas”. Det sygdom og problemer.
betyder egentlig Kristus Messias eller
Jesus Kristus. Det giver god mening på
Jul fejres nu af hele verden, uanset om
engelsk, hvor ordet ”jul” på dansk går
de er kristne eller ikke. Folk fejrer jul
helt tilbage til det oldnordiske jòl og
ved at give og modtage gaver fra famibetyder fest eller højtid. Julegudstjene- lie, venner og nogle, de holder af. På
sten var den eneste, der måtte foregå
samme tid er det tid til at samles med
efter solnedgang og før solopgang. Folk familie, venner, kærester og huske på
fejrede Kristi fødsel ved midnat. Han
de gode ting, de har. En virksomhed kan
kom som ”solopgangen fra det høje, der fejre juleperioden som en

”forfremmelsesperiode” også. Julen er
blevet en så stor kommerciel begivenhed, at babyen Jesus ofte glemmes
midt i al snakken om julemanden.
Så hvad er formålet med julen? I henhold til Bibelen Luk. 2: 10-14 er det en
tid til stor glæde, og det er en grund til
at fejre. Vi fejrer jul af så mange grunde. Grunden til, at vi fejrer jul, er først
og fremmest: ”For så højt elskede Gud
verden, at han gav sin eneste søn, for
at den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Johannes
3:16). Dette er den gode nyhed, vi blev
givet for et par tusind år siden, for alle
mennesker og stadig gælder indtil i
dag. Det er Jesus, der skal være i centrum, ikke gaver, ikke fester og ikke at
se et store julespil. Jeg siger ikke, at
det er forkert at have festligheder, del-

tage i fester osv. Men meningen med
julen må være anerkendelsen og værdsættelsen af fødslen af den, der elsker
os og døde i vores sted.
Desuden er julens formål at fejre, at
Gud elsker os, er med os og for os. Jesus giver julen mening. Jesus, som var
Gud i kød, perfekt, ren, hellig og som
døde på korset og stod op fra de døde,
er den, der giver den rigtige mening
med julen. Derfor, når vi fejrer denne
jul, må vi måske blive fyldt med glæde,
håb, fred og kærlighed ikke kun til vores familie og venner, men til alle, vi
møder i løbet af det kommende år.

Vi
glæder os over, at menigheden
nu har fået en præst på ca. 22 timer om
ugen.
Velkommen Lone til arbejdet og fællesskabet i menigheden.

store juletræ, og måske kommer
julemanden.
Der er også gospelgudstjeneste i musikhuset, så der er al mulig grund til at
komme og være med til at sprede det
glade budskab om Jesu fødsel.

Runde fødselsdage:
24. december. Elisabeth Lind 75 år
24. februar.
Alice Christoffersen 90

Må Gud velsigne Jer!
Glædelig jul!!!
Sambuh Langle

Så nærmer vi os jul, og det betyder også
julefest.
Julefesten bliver arrangeret sammen
med Gospelfællesskabet, Missionskirken, og Pinsekirken, på Store Torv, hvor
vi holder fest for hele byen.
Det bliver en rigtig julefest med risengrød, gløgg og æbleskiver, dans om det

Menighedsrådet ønsker alle en rigtig
glædelig Jul og et velsignet Nytår.
Den 19. januar bliver vores gudstjeneste
optaget direkte i Danmarks Radio, det
betyder, at vi skal være klare til gudstjenesten kl. 9.45, som bliver optaget fra
2

Afgået ved døden:
Rose Rasmussen. Død 4. november 2019.
“Hjertelig tak for deltagelse ved vores
mor, Rose Rasmussens bisættelse d. 11.
november.
Tak for alt jeres omsorg.
Kærlig hilsen
Rino, Jeannette, Dan og Jimmy”

Mobil Pay: 20875.

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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Evangelisk Alliance Bedeuge i Rønne/
Knudsker.
Tirsdag d. 7. – søndag d. 12. januar 2020.
Tirsdag d. 7. kl. 19.00 i Baptistkirken. Flemming Fransen taler.
Onsdag d. 8. kl. 19.00 i Skt. Nicolai. Eva Welander taler.
Torsdag d. 9. kl. 14.30 i Indre Mission. Camilla Westen taler.
Fredag d. 10. kl. 19.00 i Missionskirken. Ungdomsaften.
Lørdag d. 11. kl. 19.00 i Skt. Knuds Kirke. Dean Andersen taler.
Søndag d. 12. kl. 19.00 i Pinsekirken. Peter Hauge taler. Nadver.
Der serveres kaffe efter møderne.

X

kl. 10.00.
Jeg ser med spænding frem på det nye
år.
Der mangler medarbejdere til rigtig
mange opgaver, og der er opgaver til
alle, som vil være med til at tjene menigheden.
Må du være åben for, hvilken opgave
Gud ønsker, at netop du skal tage.

Høsten er stor, men medarbejderne få.
Mit ønske for det nye år er, at vi som
menighed må stå sammen i et stærkt
fællesskab, ikke bare når der skal hygges, men også når der skal bygges / arbejdes.
Gud velsigne dig.
Lillian Andersen.

Hej jeg hedder Anna Lian Hi.

Guds kærlighed og det var meget rart.
Lørdag var vi i Nexø legeland og om
aftenen så vi en film og hørte nogen
lovsange. Sidst på aftenen sang vi igen
lovsange, som mig og mine venner
stod for. Jeg havde det fint med det
fordi jeg elsker at synge lovsange.
Den aften læste jeg noget op fra bibelen og det var dejligt at de andre
lyttede til mig. Det var en sjov, hyggelig og dejlig weekend.

Jeg vil gerne skrive lidt om hvad jeg
har lavet og oplevet på menighedsweekenden. Da vi nåede frem til Bæk-

i kalenderen:

Søndag d. 8. dec. kl. 14.30. Fælles julefest på Store Torv.
Søndag d. 19. januar kl. 10.00. Direkte radiooptagelse af Gudstjenesten. BEMÆRK at det er vigtigt at være der kl. 9.45.
Lørdag d. 7. marts kl. 9.30. Kvindernes internationale bede- og inspirationsdag i
Baptistkirken.
Søndag d. 5. juli - torsdag d. 9. juli 2020. Børnelejr på Holsterodde.
Uge 30 i 2020: Sommerstævne på Lindenborg.

OBS OBS OBS.
Kære modtager af menighedsbladet.
En lille opsang fra redaktøren, men venligt ment.
Vil du lige læse dette???
Til dig som modtager bladet, men ikke gider læse det og det måske ryger lige i skrællespanden meget hurtigt. Vil du være venlig at give mig besked. Så er der ingen grund til at
trykke det og dele det ud til dig. Det koster penge og tid. Du kan evt. lægge det i kirken
så andre måske får glæde af det når du har læst det.
Bladet kan også læses på hjemmesiden.
Med venlig hilsen fra Karen-Marie.
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kely, fik jeg en varm velkomst
af mine venner og nogen fra
menigheden. Det var hyggeligt
og der var mange der hyggede
sig.
Fredag aften sang vi nogen sange som mig og mine venner
stod for. Vi legede også nogle lege og
alle grinede og hyggede sig. Fredag
aften var også en aften, hvor jeg følte

Der var lækker mad og jeg håber at
der næste år kommer flere med på
weekend.
3

Rejsebeskrivelse af Lisbeth og Jørgen
Grønnegaard:
I sommerferien var vi på en busrundrejse i Georgien og Armenien.
Vi blev betaget af de smukke og dramatiske landskaber og vi besøgte mange
gamle klostre og kirker. Georgien og
Armenien er de to ældste kristne lande i
verden. I Armenien blev kristendommen
indført som statsreligion i år 301.
Vi så også på afstand bjerget Ararat,
hvor Noa strandede med sin ark. Bjerget
er over 5000 m. højt (hvilken flod af
vand har det været!)
Den bedste oplevelse på rejsen fik vi
imidlertid i Georgiens hovedstad Tbilisi
den søndag vi stod af vores rejseselskab
og besøgte baptistmenigheden der.
Det er den menighed Natia Spanner

Hansen kommer fra. Det var i øvrigt også Natia, som formidlede kontakten til
menigheden for os.
Det blev en rigtig dejlig dag. Vi var med
til søndagens nadvergudstjeneste, hvor
vi blev modtaget med megen gæstfrihed og hjertevarme.
Natias nevø Matheus stod klar til at tage
sig af os og tolke for os. Det var selvfølgelig en meget anderledes gudstjeneste
og liturgi, end vi er vant til herhjemme,
og meget forstod jeg ikke, men vi følte
os hjemme, og vi tænkte, at der er mange ting, vi kunne lære af i hele deres
måde at fejre gudstjeneste på. Vi var
blandt andet betaget af den måde de på
en helt enkel og selvfølgelig måde fik
inddraget både børn, unge og gamle i
forskellige opgaver under gudstjenesten. Det var som om allel generationer
4

Sambuh ansat med løntilskud 1. halvår
2020
På menighedsmødet 12. november
blev det besluttet, at Sambuh Langle
kan ansættes som præstemedarbejder
fra 1. januar og formentlig et halvt år
frem – med løntilskud. Udgiften vil formentlig være 40-50.000 kr. inkl. pension og feriepenge.
Menighedsrådet har foreslået ansættelsen, som blev støttet af undertegnede,
der glæder sig til at samarbejde med
Sambuh.
”Han er et opvakt menneske, der er
tjenstvillig og elsker både Gud og mennesker. Han ønsker at gå i en slags mesterlære, før han skal læse videre på
teologi – og her har vi en chance for
som menighed at være med til at opfostre næste generation af præster.”
Stemmetallene var overbevisende, 34
af de 45 fremmødte stemte for ansættelsen. 10 stemte nej – desværre
var der ingen, der begrundede, hvorfor
de ville stemme imod.

bruger en søndag om måneden sammen med børnekirken. Tjenestebeskrivelsen tages op til revision før sommerferien.
To nye i menighedsrådet
Til menighedsrådet blev to nye valgt,
Johannes Aakjær Steenbuch fik alle 45
stemmer, tæt fulgt af Lillian Andersen,
der blev genvalgt, og Ella Jallov blev
ligeledes nyvalgt.
Hun har i øvrigt søgt fondsmidler til
reparation af orglet, som hun fik bemyndigelse til ved sidste menighedsmøde. Svaret fra fondene kommer i løbet
af de næste måneder.
Der var en samtale om, hvorvidt vi skal
arrangere en hverdags-gudstjeneste
med orgel og salmesang. Flere ønskede
det, men Lisbeth Grønnegaard pointerede, at for hende var fællesskabet om
gudstjenesten vigtigere end om det var
med orgel.
En sådan hverdagsgudstjeneste vil muligvis kræve, at der betales for en organist. Den udgift er ikke indeholdt i budgettet, som menigheden godkendte –
på trods af et budgetteret underskud
på næsten 100.000 kr.

Satser på børnene
Ved menighedsmødet var det andet
store spørgsmål min tjenestebeskrivelse. Jeg glæder mig selvfølgelig over, at
man gerne vil høre mig prædike – men
der var et stort flertal for, at der det
første halvår af 2020 skal satses på børnene. Det betyder, at Sambuh bruger
Lone Møller-Hansen
de fleste søndage i børnekirken og jeg
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hver søndag efter nytår?
Det er kirkens prioritering, at der skal
være en velfungerende børnekirke, så
de ca. 20 børn, vi har i menigheden, får
en god introduktion til troen på Jesus.
Fra nytår og frem til sommerferien er
det aftalt, at Sambuh Langle og undertegnede hjælper børnekirken i gang.
Sambuh vil være der næsten hver søndag og stå for det praktiske med materiale-indkøb og forberedelse. Lars vil stå
for noget at servere for børnene, så de
får lidt at spise hver gang.
Den 20. november var der en introaften, og vi håber, at mange dukkede
op. Sine Kofoed og Jette Pedersen, der
har båret børnekirken igennem en periode, er stadig aktive, et par stykker har
i skrivende stund sagt ja til at være
med. Der skal helst være mindst 10
voksne og/eller unge, som forpligter
sig. Så kan man ”nøjes” med at undvære gudstjenesten en søndag om måneden og i stedet fryde sig over de skønne
børn.
Det er besluttet, at jeg frem til sommerferien er med i børnekirken en gang om
måneden. I nogle måneder vil det være
ved at afholde familiegudstjeneste. Sådan er det til fastelavn og til palmesøndag.
Oplægget er, at der skal være tre personer i børnekirken hver søndag, således
at én kan tage de mindste med ind i
boldrummet, når de store skal undervi-

ses. Mathilde Lund Fabricius har indrettet et børnehjørne i kirkesalen. Det
er tænkt til børn op til tre år og deres
forældre. Derfor vil børnekirken indrettes efter, at der kun er børn fra tre år
og opefter.
Vi har købt et nyt materiale, som er ret
let at gå til, og med rigeligt med ideer til
aktiviteter. Det kræver selvfølgelig, at
man tager sig tid til at sætte sig ind i
søndagens program, selvom Sambuh
tager sig af det praktiske. Materialet er
lavet af ”Børn og Tro”, og det blev præsenteret den 20. november.
Vi satser på, at der er tilstrækkeligt med
voksne, så børnekirken starter op efter
nytår med et tilbud til børnene hver
søndag.
Lone Møller-Hansen
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var med.
Efter gudstjenesten, som i øvrigt varede
to timer, blev vi inviteret til at spise sammen med en gruppe fra menigheden.
Det foregik i haven på en hyggelig restaurant ca. 25 km. Fra kirken, hvor de
plejer at invitere gæster med ud.
Og hvilken eftermiddag. Malkhas, den
ledende præst i menigheden var
”toastmaster” med varme og humor. Vi
spiste dejlig frokost og fik mange små
skåltaler, som man har stor tradition for
i Georgien, og vi skålede for mange ting
– småt og stort: det dejlige vejr, venskabet mellem Georgien og Bornholm, de
unges arbejde for at fremme venskab og
forståelse mellem kristne og muslimer,
verdensfreden, ja, og mange andre ting.
Vi skålede i en meget let hjemmelavet
hvidvin og sodavand, så ingen blev berusede, men vi oplevede et dejligt fællesskab, hvor vi hyggede os – jeg greb mig i

flere gange at grine højt, fordi jeg syntes,
vi havde det så godt og sjovt. De havde i
øvrigt også inviteret en iransk imam med
og kone og søn, som ind i mellem deltog
di deres gudstjenester.
Ved 18-tiden tog vi afsked. Malkhas
sendte os afsted med MANGE VARME
HILSNER TIL MENIGHEDEN PÅ BORNHOLM og inviterede alle, som kom forbi
Tbilisi til endelig at besøge dem.
De sørgede i øvrigt for, at vi blev kørt
tilbage til vores hotel. Vi blev forenet
med vores rejsefæller, som havde brugt
dagen til at besøge Stalins hjemby.
Vi følte en vis misundelse fra deres side,
da vi begejstret fortalte om vores oplevelser den dag.
Ja vi havde bestemt ”valgt den gode
del”, som Malkhas i øvrigt også sagde til
os.

5

Det nye spejderår er kommet godt i
gang. Vi mødes stadig to lørdage om
måneden på Skrynan og laver forskellige spejderaktiviteter, hører historier fra

(udefra) og heste, der var løbet ud af
deres indhegning. Desværre blæste det
kraftigt, så det var en hård omgang for
et par af de mindste, men så er det altid

Bibelen og laver mad over bål.
godt med Lars' hjælpsomhed og ikke
Siden sommerferien er der en lille
mindst hans bil med cykelkrog på....;O)
håndfuld, der er stoppet, til gengæld er
der begyndt lige så mange nye, så vi er
fortsat 12-14 spejdere.
I slutningen af oktober var vi på bondegårdstur hos Lars og Karen-Marie i
Østerlars. Det er nu femte gang og spejderne nyder som altid, at sove på halmloft og spise Lars' flæskesteg. I år havde
Karen-Marie planlagt en lille cykeltur
rundt og se på nogle af de flotte steder i
omegnen af Østerlars, så vi så både
vandfaldet ved Kobbe Å, stranden ved
Kobbeåens udløb, Østerlars Rundkirke
6

Igen i år var 17 kvinder samlet til Kvindernes Internationale Bededag 4. nov.
2019 i Baptistkirken i
Rønne.

mange sprog, præcis d. 4. november, i 7
kontinentale sammenslutninger, der
forbinder Baptistkvinder
fra 151 lande.

Elisabeth Lind holdt
andagt og vi sang
nogle sange, inden
der blev serveret
kaffe og hjemmelavet
æblekage.
Efterfølgende bad vi
for kvinder i hele verden.
Vi fulgte bede guiden
2019, med bede emner, som blev bedt på

Vi samlede 885 kr. ind til
projekter for nedslidte
kvinder i Latinamerika.
En hyggelig og god
eftermiddag sluttede
med en sang og Fader
Vor.

Bente Klausen.
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Til høst- og takkegudstjenesten blev der Der er ca. 30 børn på børnehjemmet.
solgt frugt og grønt for 1231 kr.
Børnekirken samler også penge ind til
Disse penge hjælper et børnehjem i
dette børnehjem.
Matupi i Burma med at bygge nyt hus.

Mandagskontakten

Julearrangementet mandag den 9. december kl. 12.00 bliver ”Blandede julegodter” – julesange, julehistorie, julekonkurrence, julegløgg og æbleskiver
samt julekor.
Mandag den 20. januar 2020. Indhold
endnu ikke afklaret.
Mandag den 17. februar 2020: Lillian
Hjorth-Westh kommer og fortæller om
Lise Nørgårds lange og spændende liv.
Arrangementerne starter med medbragt
frokost kl. 12. Oplægsholder starter ca.
12.30.
Bedste hilsner fra Sven Lindahl.

10

Så stor tak til begge!
På Skrynan har vi nu ryddet træer og
lagt stenmel ud. Vi regner nemlig med,
at vi får bygget vores planlagte bålhytte
inden, vi begynder det nye år. Den er i
hvert fald bestilt og folkene, der skal
rejse den, har lovet, at den er klar i år.
Vi har fået cirka 100.000
kroner i tilskud og det
rækker til at selve hytten
kan bygges. Men vi mangler stadig penge til fliser
og bålsted, som vi skal

lertid være nogle af jer, der ligger inde
med lidt ekstra økonomi, så hiv endelig
fat i Søren eller Henry, så skal vi nok
hjælpe jer med at konvertere det til fliser og bålsted...:O)
I skrivende stund ser vi frem til både de
almindelige spejdermøder og vores tra-

have
søgt
penge til.
Skulle
der
imid-

ditionelle juleweekend på Skrynan i begyndelsen af december. Her skal vi sove
i shelter, julehygge, spise flæskesteg
(igen) lave juledekorationer og nyde lidt
usunde sager
Med venlig hilsen fra Søren Kofoed.

7

Jeg hedder Sambuh Langle. Jeg kommer
fra Myanmar, Burma. Jeg har nu boet i
Danmark i 13 år. Jeg har tre brødre og to
søstre, og vi er 8 i hele familie, inklusive
mine forældre. Jeg kommer fra en kristen
familie.
I min barndom voksede jeg op i et buddhistisk tempel, fordi min far havde valgt, at
jeg skulle være der, så jeg kunne blive bedre til burmesisk. Jeg gik på buddhistisk privatskole, også fordi skolegebyret er gratis.
Så jo mere jeg blev og studerede der, blev
min tro ændret.
Romerne 10:17 siger, at ”tro kommer af
det, der høres”. Da jeg hørte en masse
buddhistisk tro, ændredes mine handlinger og tro fuldstændigt, som jeg bemærkede.
Derefter følte jeg, at jeg var fortabt i religionen, og jeg mistede min interesse for den
kristne tro.
Efter kort tid rejste min far til Malaysia på
grund af uretfærdighed og uro i Burma.
Efter et år hørte vi i radioen, at der var
blevet fanget 146 personer af malaysisk
politi på grund af demonstrationer, hvor
min far var én af dem. Men efter 2 år ringede min far fra Danmark, nemlig Bornholm.
I 2005, da jeg var 16 år, bad min far os om
at komme til Danmark. Vi tog først til Malaysia. Efter tre dage i Malaysia kom jeg og
8

min søster i fængsel i en måned, fordi vi
ikke havde opholdstilladelse. Efter to måneder var jeg igen i fængsel af samme årsag.
Jeg var så trist, gal og modløs. Jeg begyndte at kalde på Jesus, som er vores frelser:
Vær venlig! Hjælp mig! Herefter blev jeg
og min familie opfordret af FN til at tage til
Danmark. Derefter slap jeg ud af fængslet.
Jeg var klar over, at Jesus havde hørt mit
kald, og at han gjorde os fri fra fængslet.
Jeg var så taknemmelig, og jeg forsøgte at
tro på ham.
Ved Guds nåde ankom vi til Danmark i
2007. Jeg så Danmarks skønhed. Jeg var så
glad og tilfreds med det. Nu var jeg i komfortzonen.
Jeg vidste, at ringen sluttede her i Danmark. Jeg fik penge, og jeg kunne købe,
hvad jeg ville og leve som jeg ville. Jeg
glemte en god Gud. Jeg var dog virkelig
lykkelig. Men til sidst stod jeg over for nogle udfordringer, som kultur, uddannelse,
sprog osv. Alt var meget nyt for mig. Da
jeg havde svært ved at klare det, blev jeg
stresset og følte mig igen fortabt og modløs.
Alt var ikke perfekt, og jeg kunne ikke finde ro i mit liv. Selv om jeg havde alt, var
der noget, jeg manglede og behøvede i
min sjæl og i mit sind. En dag hørte jeg
budskabet, at ”Gud elskede verden så
højt, at han gav sin eneste søn, for at den,

der tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv”
liv (Johannes 3:16). Budskabet
rørte mig, straks kom den største fred til
mig, og jeg accepterede Jesus som min
personlige frelser. På samme tid ændredes
min tro, for kun Guds ord kan ændre vores
liv. Han skabte os og rensede os.
En dag, da jeg lå i min seng, kaldte Gud
mig med Esajas 60: 1: "Stå op, skin, for dit
lys er kommet, og Herrens herlighed stiger
op over dig." Jeg følte mig varm indven-

digt, og jeg kunne se klart. Derefter besluttede jeg at tjene Gud og fortælle andre
om, hvor lykkelig man er, når Jesus er i
vores liv.
Jeg har gået på den kristne efterskole,
Skovbo Efterskole, været på bibelhøjskole i
Kolding, og i sommeren 2019 blev jeg færdig med en uddannelse, som hedder 3K
(kristendom, kultur og kommunikation).
Det har været meget vanskeligt for mig
fagligt med studierne. Men Herren åbnede
vejen for mig. Johannes’
Åbenbaring 3: 8: ”Jeg har
lukket en dør op foran dig,
som ingen kan lukke i”. Jeg
vil gerne læse videre som
præst i fremtiden.
I dag følger jeg, som praktikant, Lone Møller Hansen,
hvor jeg skal hjælpe, som
præst og hjælpe med børnekirkens arbejde i Baptistkirken Bornholm.
Kærlig hilsen
Velsignelser – i Kristus.
Sambuh Langle
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