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Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 
Marts, april, maj 2020 

Kære menighed 
 
God påske når den kommer. Jeg håber 
at du kan finde hoved og hale i det som 
står skrevet. Når jeg taler i kirken, kan 
jeg selv nogle gange blive i tvivl om 
hvad det lige var jeg gerne ville sige, 
når jer står der.  
 
Hvad er påske for 
mig og hvorfor er 
det lige at jeg me-
ner at påsken er 
der hvor evangeli-
et om Jesus, bliver 
til liv for dig og 
mig. 
 
Naturligvis er julen 
også vigtig, det at 
Jesus bliver født af 
en jomfru. At Gud kommer til jorden og 
bliver menneske, Gud stiger ned til den 
skabte jord, at Herren selv lever liv som 
dig og mig. Og livet som Jesus lever 

hernede på jorden sammen med fami-
lien og sammen med sine disciple. At 
Gud blev menneske og derfor har set 
livet fra den anden side, set livet fra din 
side. Gud stiger ned fra det høje og 
lever i det lave sammen med menne-
sker, sammen med det som han selv 

har skabt. 
 
Det nye testamente 
er fyldt med historier 
om det liv som Jesus 
levede, historien om 
hvem han gik sam-
men med hvem han 
var der for. Det er 
ikke fyldt med histo-
rien om konger og 
rige mennesker, Je-
sus levede ikke et liv i 
centrum sammen 
med de kendte og de 

rige. Der var ikke noget for den kulørte 
presse at skrive om. Og så alligevel for 
han var så meget fremme i sandalerne, 
at folk kendte ham. Han var en som 
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mennesker hørte om. 
 
Og så kommer påsken og laver alt om, 
Jesus går fra at være en profet med et 
budskab fra Gud til at være Gud sendt 
for at give os en mulighed. 
Han kom for at give dig og mig en mu-
lighed, en mulighed for at forlig os med 
ham med Gud. I påsken gør Jesus det 
som vi ikke kan gøre selv.  
 
Da Jesus dør på korset køber han dig fri. 
Fri til at leve sammen med ham, nu og 
her i livet på jorden og han køber os fri 
til at vi kan leve et liv med ham i evighe-
den. 
Kristenlivet er ofte en kamp, en kamp 
med at tro at man er god nok, at man er 
købt fri. At det gælder for mig. 
 

Påsken er Guds svar, at det gælder dig. 
At du er god nok, ikke fordi du har gjort 
det rigtige men fordi at han elsker dig.  
 
At han elsker dig så meget at han send-
te sin søn for at du når du tror på Jesus 
som Herre og Frelser. Vil få det evige liv 
med start fra nu. At du kan leve sam-
men med ham her på jorden og at du 
må tro at det rækker ind i evigheden.    
God Påske og god hverdag. 
 
 
 
Med hilsen fra Carsten Pedersen. 

v. Lillian. 
 
Kalenderen fortæller os, at det er forår, 
men allerede i januar var de små forårs-
blomster kommet op af jorden. 
Jeg bliver altid lidt ydmyg, men også 
utrolig glad, når jeg ser den første eran-
tis, for sikke en kraft de har, at de kan 
bryde igennem jordens overflade, og de 
er tegn på, at noget nyt er på vej. 
Jeg tror også, at der er noget nyt på vej i 
menigheden. 

 
Det nye menighedsråd er kommet godt 
i gang med arbejdet, vi var sammen en 
weekend i februar, hvor vi bl.a. brugte 
tid på at forberede  
 
menighedens årsmøde, den 22. marts. 
Her vil vi lægge op til en missions-
drøftelse, hvor vi som menighed skal 
finde ud af, hvad vi vil arbejde med de 
næste år, ud fra den Fælleserklæring, 
som BID har lavet for de næste 4 år. 

Nyt fra Menighedsrådet  
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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. 

Runde fødselsdage: 
 
14.03. Lisbeth Grønnegård       80 år 
17.03. Grethe Holm-Nielsen     90 år 
10.04. Henning Ellegaard      85 år 
18.03. Lizzie Mauritsen            75 år 
14.04. Kirsten Dich                   90 år 
20.04. Levy Spanner Hansen     80 år 
29.05. Svend Andersen              90 år  

Runde dåbsdage: 
 
29.03. Ellen Poulsen                  75 år 
15.04. Alice Christoffersen       75 år 
15.04. Inger Rønne Jensen       75 år 
09.04  Henning Ellegaard          70 år 
09.04. Lis Ellegaard                    70 år 
09.04. Ella Jallov                         70 år 



14 

 

 

X i kalenderen: 

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00-15.30. Kvindernes internationale 
 bede- og inspirationsdag i Baptistkirken. Indbydel-
ser i kirken. 

Kl. 10.00. Kaffe/te og brød. 
Kl. 10.30. Gudstjeneste fra Zimbabwe. Helle Rønne Samuelsen 
taler. 
Kl. 13.30. Billeder fra Zimbabwe, kvinder fra andre lande for-
tæller og andagtsstund med lovsang og bøn.  
 
Søndag d. 22. marts. Menighedens Årsmøde. 
 
Lørdag d. 28. marts kl. 10. Arbejdsdag på Holsterodde.  

Hytten gøres klar til udlejning. 
 

Skærtorsdag kl. 18. Nadvermåltid. 
 
11.-14. juni. Folkemøde. 
 
Søndag d. 5. juli - torsdag d. 9. juli 2020. Børnelejr på Holste-
rodde. 
 
Søndag d. 19. juli - lørdag d. 25. juli: Sommerstævne på Lin-

denborg. 
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Så jeg håber, at menigheden vil bakke 
godt op omkring årsmødet, og bidrage 
med tanker og ideer til vores fælles sag, 
at gøre Kristus kendt. 
 
I påskeugen har vi 3 arrangementer i 
vores kirke, en familiegudstjeneste Pal-
mesøndag, et mindemåltid Skærtors-
dag, sammen med Gospelfællesskabet 
og en festgudstjeneste Påskedag.   
 
Den 11.-14. juni er der folkemøde, hvor 
der er brug for mange frivillige i teltet 
”Mellem Himmel & Jord”, og der skal 
bruges mange hjemmebagte bradepan-

dekager, så overvej om det ikke er no-
get for dig, at tilbringe lidt tid på folke-
mødet, eller at bage en kage. 
 
Menighedsrådet pr. 1. januar 2020 be-
står af (se billedet) fra venstre: Præst 
Lone, Kyaw Maung, Johannes, præste-
medarbejder Sambuh, formand Lillian, 
næstformand Zung Then og Ella. 
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Amazing synger til julemarkedet.

Rundt om juletræet på torvet. 

 Pandekagebagning på 
torvet.  

Lucia v. børnekirken. 
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dermed nyt liv forærende, en ny chan-
ce. Samtidig – med opstandelsen – får 
vi løftet om et evigt liv med ham. Vi skal 
selv opstå og leve sammen med Gud. 
I år skal vi fejre skærtorsdag med man-
ge af de symboler, der ligger i det jødi-
ske påskemåltid.  
 
Det foregår i kirken den 9. april kl. 18. 
Måltidet rummer mange følelser. Tak-
nemmelighed over, at Gud er trofast 
overfor sit folk. Glæden over, at Gud i 
Jesu skikkelse er sammen med os. Hå-
bet om at Gud befrier den lidende jord. 
Netop lidelsen ser vi i Judas’ skikkelse. 
Et billede på vores egne svigt. Og ende-
lig frygten for morgendagen, for døden 
og sorgen. 
 
Befrielsen lader heldigvis ikke vente 
længe på sig. Påskemorgen – i år den 

12. april – fejrer vi opstandelsen, vores 
håb bliver til virkelighed. Gud er ikke 
død. Jesus er en levende frelser i Hellig-
åndens kraft. 
 
Derfor er påsken det, der gør kristen-
dommen til håbets tro. Vi fejrer livet og 
ikke døden. 
 
Af Lone Møller-Hansen 

 

 

Hvis du har lyst til flere mere håndgribelige påskemarkeringer, fejrer Go-

spelfællesskabet langfredag med en lovsangsaften i Vækst-Huzet i Hasle. 

”Første gang, jeg lagde en rose på ’Jesu kiste’, gik det op for mig, at han 

virkelig var død, og jeg fyldtes af samme følelse, som når en, jeg elsker, er 

gået bort,” fortæller Lone. Langfredags-lovsangen er den 10. april kl. 19. 

Påskemorgen kl. 5 fejres  
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kræfter har den korsfæstede prøvet at 
rejse sig lidt op for at få luft i de sam-
menklemte lunger. Hvis man knuser 
knæskallerne, kan man ikke rejse sig op 
og dør derfor hurtigere. 
Jesus døde uden at få knust knæskaller-
ne. Byrden var tung – alverdens synder 
vejer til.  
 
De to røvere har kun skullet bære deres 
egne synder, og de 
fik knust deres ben. 
Grunden til, at solda-
terne havde så travlt 
med, at de tre skulle 
dø, var, at det var en 
fredag og ved solned-
gang startede sab-
batten, en stor sab-
bat, fordi det var på-
ske. Og de frygtede 
uro, hhvis de tre 
korsfæstede ikke var 
døde, før alle skulle 
skynde sig hjem og 
holde sabbat. 
 
Det andet vidnes-
byrd, som soldaterne 
kom med, var officeren, som stod lige 
overfor Jesus, da han døde, og han ud-
brød ifølge evangelisten Markus: 
”Sandelig, den mand var Guds 
søn” (Markus 15:39). Han havde intet at 
vinde ved den trosbekendelse. 
 
Påskemåltidet 
Gud døde faktisk. Præcis som Jesus hav-
de forudsagt. Sidste gang var torsdag 

aften, skærtorsdag, ved det måltid, som 
vi også skal fejre i Baptistkirken i år. Det 
traditionsrige påskemåltid, som Jesus 
og hans disciple som gode jøder var 
samlet omkring. Da han tog et brød, 
takkede, velsignede det, brød det og 
sagde, at det var hans legeme. Og efter 
måltidet - når de fire glas vin var druk-
ket, som det sig hør og bør ifølge jødisk 
tradition - så tog han det sidste bæger, 

velsignede det og kald-
te det den nye pagt 
ved hans blod.  
En pagt er indgået mel-
lem to parter. Gud ind-
går her en ny pagt, 
som erstatning eller 
fornyelse af den pagt, 
Gud indgik med Moses 
og israelitterne. Moses 
tog ca. 1500 år før Je-
sus levede, blod fra en 
tyr og stænkede det på 
folket, som et tegn på, 
at de var Guds udvalg-
te folk.  (2. Mosebog 
24) 
Nu er det os, der bliver 
en del af hans folk, når 

vi deltager i nadveren. Os, der tror på 
Jesus, er Guds nye pagtsfolk. Vi er hver 
især hans udvalgte. 
 
 
Blodet er tegn på liv 
Blodet er i jødisk tradition tegn på liv. 
Og med sit blod gav Jesus os befrielse 
fra vore synder, alt det, der kan tynge 
og besværliggøre vores liv - hhog vi får 
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Amazing synger til julemarkedet. 

Lucia i gågaden. 
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U! havde et fantastisk 2019, og 
her kommer lidt billeder og tekst 
fra året. 
 
Året begyndte med en bønnenat og 
sluttede med lovsang nytårsaften, hvil-
ket ikke kunne været illustreret meget 
bedre. Igennem hele året har vi haft 
fokus på at lære Gud bedre at kende. 
Og der har været fuld tryk på.  
 

Vi havde to lejre på "Klippen", hvor 
vi havde besøg af nogle forskellige 
undervisere overfra. Vi har været på 
Missionstur til Birmingham med Ti-
motheus-gruppen, og en tur for alle 
til Sverige, hvor vi overnattede langt 
inde i en skov og havde bibelstudie, 
dyrejagt osv.  
 
Vi har rappellet, kørt gokart, spillet 
ishockey, bowlet, kørt ræs, sejlet 
kano, supboards, tømmerflåde, spil-
let bowcombat, haft sportsaftener... 
det har været helt vildt.  
Hver fredag har vi haft en masse 

lovsang og undervisning udfra forskelli-
ge emner, og ca. hver anden fredag har 
vi været opdelt i grupper efter alder 
(LIGA-grupper), og har haft undervisnin-
gen der. Og med jævne mellemrum har 
vi haft større lovsangsaftener, hvor vi 
har haft på af forskellige lovsangsledere 

og bands. 
 
Vores Lovsangsskole 
har også kørt på fuld 
tryk. Vi har været 
sammen en gang om 
måneden til undervis-

Tilbageblik på U!'s 2019 v. Noah Bay Mogensen.
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Mandagskontaktens forårsprogram er allerede godt i gang, og udover Eilif 

Bendtsens besøg i januar, med en levende fortælling om hans tid i Politiet, venter der i fe-
bruar et gensyn med Lillian Hjorth-Westh der vil fortælle om Lise Nørgaard.  I marts måned 
er det vores egen præst Lone Møller-Hansen der vil fortælle om forfulgte kirker, og i april er 
det en af Skt. Nicolai kirkes præster, feltpræst Ulla Skou, der vil fortælle om hendes udsen-
delse til Afghanistan. Forårssprogrammet slutter af med en skov-tur til Bornholms Højskole. 
Vi håber den gode opbakning og interesse for Mandagskontakten fortsætter. 
Sven Lindahl 

 

Påske  
– den livgivende højtid 

Det, der adskiller kristendommen fra 
alle andre religioner, er påsken. At Gud 
døde. Jesus Kristus, Guds søn og den 
ene del af vores treenige Gud, døde på 
et kors. Det er dét, der forarger mange 
fra andre trosretninger, bl.a. jøder og 
muslimer. ”Gud kan da ikke dø! Hvad er 
det for en svækling, I tror på. En gud, 
der dør, er ikke Gud. Og slet ikke al-
mægtig, jordens skaber og opretholder, 
og så taler I om ham Jesus som en frel-
ser…”  
Påsken rummer så mange dimensioner, 
for os, der tror på, at Jesus faktisk var 
Guds søn – og ja, han døde på et kors. 
Men det standser jo ikke dér, for så ville 
det i sandhed være sørgeligt. Det, der 
giver vores tro glæde og håb, er opstan-
delsen påskemorgen. 
 

Han døde virkelig 
Hvis Jesus ikke var rigtig død, så var det 
jo ikke noget særligt, at han stod op 
efter to nætter i graven. Han skulle vir-
kelig være rigtig død. Derfor er soldater-
nes vidnesbyrd så vigtigt, for de var uvil-
dige. De soldaterne, der holdt vagt på 
Golgata over de tre korsfæstede - to 
røvere og Jesus – kommer med to vigti-
ge vidnesbyrd. Den ene er ham, der stik-
ker Jesus i siden med sin lanse, og kon-
staterer, at han virkelig er død. De be-
høver ikke at knuse hans knæskaller, 
som man ellers gjorde.  
 
En korsfæstelse er en af de mest pine-
fulde måder at dø på, fordi man bliver 
langsomt kvalt. Det kunne tage flere 
dage at dø. Fødderne har været fæstnet 
til en lille træklods, og med sine sidste 
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Der blev samlet 840 kr. ind ved julefrokosten d. 1. 
dec., hvor pengene går til Madubørnene i Chin. Se de 
glade modtagere på billederne. Hus, tæpper og uni-
former.  

nye børnekirke med en ”Verdens Fest”. 
Der deltog 17 børn og ni voksne. Man 
kunne se, at børnene var glade for at 
være med til det.  
Vi har bestilt materialer igennem Børn 
og Tro. Vi har næsten program til resten 
af året.  
Hver gang starter og slutter vi med den 
samme indledning og afslutning, så bør-
nene kan genkende det. Vi har lavet en 
plakat med børnene, for de voksne er 

der jo kun hver 4. gang.  
Vi har også lavet programmet, så der 
hver måned bliver en udflugt fx til 
svømmehallen og spejderhuset 
Skrynan. 
Vi er kommet godt i gang. Som der står i 
Biblen har Jesus kaldt børnene til sig og 
vi skal bringe vores børn til Jesus. Bed 
for børnekirken, alle børnene og alle 18 
børnekirkemedarbejdere. 
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ning og øvelse, og vi har også spillet ude 
i en af kirkerne en søndag formiddag ca. 
engang hver anden måned. Vi har haft 
fokus på at skrive 
egne nye lovsange, 
og her har vi fået 
skrevet en hel del. 
Tre af sangene er 
blevet indspillet. 
 
2019 blev også året, 
hvor vi fik opstartet 
en Bibelskole. Her er 
vi sammen hver fre-

dag til mad og snak i to timer inden U!-
aftenerne begynder, og gennemgår de 
kapitler vi har læst hjemmefra. Vi gen-
nemgår hele det nye Testamente på 10 
måneder. 
 
Og ja, så har vi også haft godt gang i fod-

boldsafdelingen, hvor der er blevet spil-
let hver mandag. 
 
I 2019 kom vi op over 70 aktive medlem-
mer i U! - det er ret vildt. En stor del er 
pt på efterskole, så det er ikke altid det 
føles, at vi er så mange, men vi samles 
typisk en 20-30 stykker om fredagene 
 
 
Tak for al opbakningen og forbønnen!! 
 

Tilbageblik på U!'s 2019 v. Noah Bay Mogensen. 
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Når dette læses, så er vores bålhytte 
færdig. Det er et længe næret ønske, 
der nu er blevet til virkelighed og som 
betyder, at vi ikke behøver lade os slå 
ud af regnvejr. Alle vores spejdermøder 
er jo udendørs, og vi laver mad over bål 
stort set hver gang vi er samlet. I den 
nye bålhytte kan vi lave mad uanset, 
hvor meget det måtte regne, så det ser 
vi virkelig frem til.  
I løbet af efteråret og vinteren har især 
Henry Pedersen, sammen med blandt 
andre Jesper Pedersen, Alf Abildgaard 
og Jackies Entreprise fældet træer, pla-
neret et passende areal og bygget selve 
bålhytten. Det har været en lidt lang-
strakt proces, hvor også den kommuna-
le sagsbehandling har givet lidt papirar-
bejde.  
Men nu er hytten næ-
sten færdig. Sidste 
opgave er at få etable-

ret et meter-højt bålsted i midten af 
hytten. Når det er sket, kan vi tage 
hytten rigtigt i brug og det glæder vi os 
meget til. Vi skal nok melde ud, hvornår 
den officielle indvielse bliver. 
Hytten er sponsoreret af blandt andre 
Friluftsrådet, Sparekassen Bornholms 
Legat, Brdr. Larsen Legat og Bornholms 
Brand. Derudover er der kommet lidt 
penge fra private og fra projektet Gaver 
der Gavner. Så tak for støtten  
For tiden er vi 12-14 spejdere og vi mø-
des fortsat to lørdage om måneden. I 
starten af februar var vi endda så heldi-
ge, at vi kunne bruge den megen ned-
bør til noget fornuftigt, nem-
lig tømmerflådesejlads. 
Spejderhilsen  
Søren Kofoed 

Nyt fra spejderne  

9 

 

 

Af : Sambuh Langle 
 
 
I mange år har vi i Baptistkirken Born-
holm haft udfordringer omkring børne-
kirken. Sine Kofoed og Jette Pedersen 
har været trofaste og båret børnekir-
ken i næsten seks år, men de har selv-
følgelig ikke kunnet holde børnekirke 
hver søndag. Børnenes forældre har 
spurgt mig (Sambuh), om der er børne-
kirke. Børnene selv har spurgt deres 
forældre, om der er børnekirke i dag. 
Hvis det var et ”nej”, blev mange børn 
kede af det.  
Vi har virkelig ønsket en børnekirke 
hver søndag i vores menighed, for det 
er vigtigt at børnene hører om Jesus . 
Men det har været svært at finde voks-
ne, som ville hjælpe til. 

Ved ansættelsen af mig og opnorme-
ring af Lone Møller-Hansen skulle vi 
hjælpe til med at få en ny børnekirke i 
gang. 
 
D. 20. november 2019 holdt vi et møde 
om børnekirken, arrangeret af Sine, 
Jette, Lone og mig. Til mødet kom der 
15 inklusiv Lars Pedersen, Lone og 
Sambuh i Life House.  Desuden havde 
nogle sagt, at de gerne ville være med, 
men kunne ikke komme den aften. 
Vi blev delt op i fire hold med fire voks-
ne på hvert hold. Jeg og Lone er med 
til at koordinere og organisere. Jeg sør-
ger for det praktiske, indkøb og kopie-
ring. Lars står for at lave mad hver søn-
dag, og børnene kalder det for ”Lars’ 
Restaurant”.  
Den 12. januar 2020 startede vi den 

Børnekirken er godt i gang 


