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Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
Juni, juli, august 2020

Når jeg går rundt i min have, og ser den ene efter den anden ting der gror op, bliver jeg mindet om glæden over at naturen ikke går i stå, at Gud er den som får
alle ting til at gro, at han, som holder hele verden i sin hånd, også passer på mig
og alle andre på denne jord.
Han har perspektiv, som jeg ikke overskuer. Skulle jeg så ikke kunne sænke skuldrene lidt og stole på, at Gud tager sig kærligt af mig?
Bandet ”af hjertet – for herren” har lavet en lovsang der hedder ”Nu må du blot
være barn” og den elsker jeg at høre.
Her er et lille stykke fra sangen:
Nu må du være lille, ikke stor
Tro ikke, det er dig der bærer
mig!
Giv slip på ansvar
Nu ka` du ta imod og ikke gi.
Jeg vil holde dig os øse af min
fred.
Den minder mig altid om, at Gud har styr på tingene og at det ikke er min opgave
at ”bære” ham.
Hvad mener vi i virkeligheden når vi be’r: Ske din vilje. vi kan vælge klage og
bitterhed, når livet ikke går som vi vil, eller vi kan takke ham, for hans overblik og
almagt, og for, at jeg ikke skal bekymre mig om dagen i morgen.
Vilhelm Jarnskor.

Nyt fra Menighedsrådet
Runde fødselsdage:
Ingrid Kofoed
Holger Kofoed
Poul Kofoed

30. juni
26. juli
26. juli

75 år
75 år
75 år

Ny Mail:
Kære menighed.

Selvom vi ikke kan mødes fysisk i kirken, er kirken ikke lukket, slet ikke.
Der har været en andagt/gudstjeneste
hver søndag siden Corona-krisen brød
ud, dog undtaget Palmesøndag.

I skrivende stund ved vi stadig ikke noget om, hvornår vi kan mødes i kirken,
og jeg ved, at mange længes efter det.
Vi håber, at det snart må vende, så vi
igen kan samles til gudstjeneste og de
andre aktiviteter i kirken.

Nogle af gudstjenesterne har man kunnet høre på internettet.
Den 26. april var det en fælleskirkelig
live-gudstjeneste med de andre frikirker, hvor Eva Welander, fra Frelsens
Hær, prædikede over taknemlighed.
Eva sagde bl.a. ”skriv tre ting ned hver
dag, som du er taknemlig for”.
Det er en god øvelse til at huske de
gode ting, også i denne Corona-tid.

Menighedsrådet planlægger i øjeblikket en uge ad gangen, hvilket betyder,
at der ikke er lagt en kalender for de
næste 3 måneder, men I vil løbende
blive orienteret via nyhedsbreve.

Så snart vi får lov til, at mødes igen, vil
menighedens årsmøde blive afholdt og
inden da, samtalemødet, som også var Vi har også haft flere andagter/korte
planlagt inden Corona-krisen.
gudstjenester i kirkens gård, hvor vi har
mødtes nogle stykker ad gangen.
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Kirsten Løvgreen:
kirstenlovgreen@outlook.dk

Dødsfald:
John Poulsen.
Kirsten Dick.

23. februar.
25. februar.

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.
15

Kære læser af menighedsbladet.
Så er dette det første nummer efter at vi i sidste nummer havde indlagt en seddel, som du skulle udfylde og aflevere, hvis du stadig var interesseret i at modtage bladet i papirform. Tak til Jer der meldte tilbage. Er der nogen, som har
fortrudt, skal I bare give besked, da bladet helst skal uddeles i så stort et opfang
som muligt. Bladet er stadig at læse på hjemmesiden og ligger nu i kirken til fri
afbenyttelse.
Tak at vi stadig kan have et menighedsblad og der er interesse i at læse det.
Du er altid velkommen til at skrive til bladet. En artikel med oplevelser, vidnesbyrd m.m.

Med venlig hilsen fra Karen-Marie.

X

i kalenderen:

Mandag d. 8. juni kl. 16:00 Samtalemøde om gudstjeneste og sprog.
Søndag d.14. juni kl. 10:00 Menighedens årsmøde.
Tirsdag d. 23. juni kl. 18:00 Sct. Hans og indvielse af bålhytten på Skrynan.
Tag mad og drikkelse med til at grille.
PS: Hvis vi ikke må mødes så mange bliver arrangementet aflyst.
Nærmere besked.
Børnelejren på Holsterodde er aflyst.
Maxdagen er udskudt til søndag d. 13. september.

Det vil vi fortsætte med indtil vi kan mø- Jeg har gået mange ture, hvor jeg har
des indenfor i kirken igen.
nydt Guds mægtige skaberværk.
Jeg håber, at mange af jer har benyttet
denne Corona-tid til at komme ud i naturen.
Gud gav os det mest fantastiske vejr i
hele april, hvilket også betød, at foråret
kom hurtigere i år end det plejer.

Der er stadig meget at være taknemlig
over, Gud er den samme i dag og i morgen, ja, til evig tid!

Midt i en Corona-tid

gode grunde ikke – men forhåbentlig er
vi ved at komme ”på den anden side” af
pandemien.

Lillian Andersen

Vi er/blev alle ramt på den ene eller anden måde af Corona-pandemien. Mandagskontakten blev også ramt af aflysninger, nemlig i marts, april og maj. Forhåbentlig kan vi igen mødes til efteråret,
hvor vi forsøger at få forårets aflysninger
passet ind.
For Bitten og jeg betød Coronaen en meget kort ferie i Spanien, inden vi i hast
måtte afbryde den og søge hjem. Det
blev lidt turbulent – men vi nåede det!
For mange andre var/er det meget
værre, og i skrivende stund –
1. maj – er fortsat en del
”fanget” i udlandet. Og
mange blev syge i
Danmark - ligesom
isolationen har været svær for rigtig
mange. Og vi savner
nærværet med familie og venner. Men nu
er genåbningen så
småt i gang, - hvad status
er når dette læses, ved jeg af

Pandemien sætter mange tanker i gang.
Andre er nok bedre til at formulere dette
bedre end jeg. Nogle mener det er Guds
straf fordi vi passer så dårligt på hans
jord. Det er i så fald ikke den Gud jeg
kender – vores Far! Men jeg tror pandemien kan være en påmindelse til os om,
at vi skal passe bedre på hinanden og at
vi ikke bare kan blive ved med at drive
rovdrift på jordens begrænsede
ressourcer. Økonomien
bliver også hårdt ramt –
så pandemien kan
måske også minde
os om at ”penge er
ikke alt”. Og at
rigtig mange af os
kan klare os for
mindre. For eksempel en ferie i Spanien! Måske!
Sven Lindahl

Fredag d. 2. – søndag d. 4. oktober. Menighedsweekend på Bækkely.
14
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kvinderne, der fortæller om engle – og

En mærkelig påske

Maria Magdalene, som siger, hun har

Ved Lone Møller-Hansen

mødt Jesus, som hun troede var have-

Og en opmuntring i en krisetid. Når vi

manden.

virkelig er kirke, er det udenfor kirkens

Disciplene troede ikke på Maria.

rum.

Og så – mens de stadig skjuler sig for

Det blev jo påske alligevel – men lige-

jøderne, som de er overbeviste om, og-

som alle andre søndage i denne tid var

så vil have dem fanget og korsfæstet –

det en mærkelig en af slagsen. Ingen

så kommer der to disciple, som har gået

gudstjeneste påskemorgen. Den korte

og løbet at halvt maraton – 11 km til

gudstjeneste, som vi fik lov til at levere

Emmaus og tilbage igen i ly af mørket.

til TV2 Bornholm blev optaget Langfre-

Og de påstår, at de har vandret sammen

dag i en tom kirke, bortset fra Kenn Son- med Jesus og delt brødet med ham.
ne Jensen på pianoet og Jesper på sang Hvad skulle de tro? De turde ikke være
og mig med en prædiken, var der kun én glade før en uge senere, hvor han igen
– og en kort overgang to – teknikere fra viser sig for flere af dem, og det begynTV2 Bornholm.

der at gå op for dem, at der er en ny

Der var ikke det store Halleluja, der run- virkelighed på vej. Jesus har ikke opgivet
gede i sindet.
dem. De har ham stadig, bare på en ny
Måske vi har fået lidt af den fornemmel- måde. Sammen, hver for sig.
se, disciplene havde påskedag. De var jo

Mors dag startede på
Bornholm.
Udpluk fra artiklerne i Rytterknægten d.
6. maj og Bornholms Tidende d. 7. maj.
Vidste du, at traditionen med fejring af
Mors dag som det første sted i Danmark
blev fejret her på Bornholm?
Det skete helt præcist, da baptistmenigheden på Bornholm inviterede til fejring
af ”Moders Dag” d. 8. maj 1910.
Den daværende præst, P. A. Holm havde
hørt om dagen, som man fejrede i Amerika, og det lod han sig inspirere af. Han
inviterede til et festligt arrangement og
det blev annonceret i flere af de Bornholmske dagblade: ”Den 2. søndag i maj
er i flere af De forenede Staters byer blevet fejret for at tilskynde enhver til at
hædre sin moder eller hendes minde og
er blevet kaldt Moders dag. I tilslutning
til denne idè og for at værne om hjemmet, indbydes både ungdom og forældre
til et festligt møde i Baptistkapellet i
Rønne søndag den 8. maj kl. 4. Præcis.
Tale oplæsning, sang og musik. Velkommen er enhver, som har sit eget hjem
kært og som ønsker at hædre sin moder
eller hendes minde”.
Sven Lindahl som arbejder med Baptist-

ikke specielt opløftede. Faktisk nok mest Nu er det os, der skal finde ud af at væforvirrede over de mange modstridende re kirke under nye betingelser. Lige nu
beretninger, de fik. Fra Johannes og Pe-

famler vi os frem i blinde. I skrivende

ter, der har besøgt den tomme grav, og

stund holder vi andagter for max. 10
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kirkens arkiv har været på gravearbejde
for at finde noget dokumentation frem
om arrangementet. ”Jeg kan se, at arrangementet har været nævnt i baptisternes landsdækkende blad ”Evangelisten”,
og i menighedsrådets forhandlingsprotokol fra mødet d. 16. april 1910, står der i
punkt 4: ”Broder Holm meddelte, at han
den anden søndag i maj ønskede at tale
om en moders betydning. I beslutning til
den ide, hvorom man havde læst det
fremkommet i Amerika, og som dèr blev
kaldt Moders dag”. Han gør meget ud
af, at det ikke er en gudstjeneste men et
arrangement forklarer Sven Lindahl. Og
ifølge materialet i arkivet blev fejring en
gedigen succes – for hele 500 mennesker
dukkede op i baptistkapellet for at være
med. (baptistkapellet er den nuværende
Baptistkirke, dog kun med den store kirkesal. Resten er bygget til senere).
Seniorforsker hos Danske Folkemindesamling er overrasket over at mors dag
havde sit indtog i Danmark allerede i
1910, da man normalt siger at traditionen kom til Danmark i 1920`erne.
Da ideen blev introduceret i sin tid, var
dagen noget, man samledes om i en kristen sammenhæng og det var også sådan at det startede i USA. Det er interessant, at det er via kirkerne, at den her
tradition er spiret frem.

Gospel i en
nedlukningstid
Gospelkoret AmaZing har jo ikke kunnet mødes torsdag aften under Coronanedlukningen – ligesom nedlukningen
og grænselukningerne betød, at vi ikke
kom til Prag som planlagt i april. Her
skulle vi have deltaget i en korfestival
delvis betalt af de penge, vi fik som
”fantastisk fællesskab” i 2018.
Nedlukningen har dog ikke betydet, at
koret ikke øver. Vi mødes på Skype
torsdag aften halvanden time, hvor dirigenten Ninna Langstrup Mortensen
sidder hjemme og spiller på sit klaver
og øver stemmer. Hvordan det lyder
rundt om i de små hjem er selvfølgelig
uvist – men mange hører sikkert deres
egen stemme på en helt ny måde.
Koret regner først med at kunne starte
igen efter sommerferien.

er ikke det liv i huset, som vi havde
drømt om. Så nu giver vi slip på det.
Vi ved, at det sandsynligvis ikke bliver
solgt med det samme, og Gospelfællesskabet kan bruge lokalerne, så længe vi
har dem.
Samtidig har vi indset, at vi ikke længere har kræfterne til at drive gospelgudstjenesterne i Musikhuzet. Det er med
sorg, for det er noget af det mest udadvendte missionsarbejde, der foregår ud
fra vores kirker. Der er mange, over
1000 mennesker, der har været inde
omkring gudstjenesterne i årenes løb.
Men deltagertallet er faldende. Og det
samme er kernegruppens kræfter.
Men vi tror også på, at når noget dør,
så kan noget nyt vokse frem. Det, der
kaldes Hvedekornets evangelium.

Så tilbage af Gospelfællesskabet Bornholms aktiviteter er Gospelbrunch hver
den første søndag i måneden og hver
anden måned en søndag eftermiddag
Ny tid for Gospelfællesskabet
Gospel Meditation.
Gospelfællesskabet er også lukket ned Vi får se, hvad der sker – det er i Guds
midlertidigt. Heller ikke her vil der være hånd.
aktiviteter på denne side af sommerferien, bortset fra nogle sommerfester,
Lone Møller-Hansen
når vi må samles mere end 30.
Samtidig har pausen betydet, at kernegruppen i Gospelfællesskabet har taget
to store beslutninger, som de har delt
med lederteamet; Jesper og jeg har sat
Vækst-Huzet til salg. Vi har haft det i
syv år, og det er der kommet meget
godt ud af. Men det er et slid, og det er
ikke blevet, som vi havde ønsket. Der
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personer i kirkens gård. Vi tillader os at

dested. Sidder sammen som familier i

synge – hvilket ellers siges at være det

hvert deres hjem, synger sammen, be-

mest smittefarlige at gøre sammen.

der sammen og lytter til en prædiken.

Men alle synger jo lige nu. Sammen. På

Det virker som om den danske del af

TV og Youtube. Vi vil også insistere på

menigheden ikke har samme lyst eller

at synge de salmer og sange, vi elsker.

behov. Her virker skærmen som en hindring.

Gudstjenester

Vi har holdt en enkelt fælles frikirkelig
gudstjeneste direkte online. Vi er så
heldige, at Nexø Frikirkes nye præst,
David Allen, er en teknisk begavelse og
gerne deler af sin kunnen. Han har optaget de små videoer med vidnesbyrd,
som flere af menighedens medlemmer
har givet for åbent kamera. Nogle dejli-

Hvordan har troen det under en krise

ge beretninger, som vi sikkert kan glæ-

som denne?

de os over i gudstjenester, når livet bli-

For nogle er det befriende ikke at skulle ver mere normalt. Hvis det gør det.
i kirke eller have dårlig samvittighed

Vi har planlagt en fælleskirkelig drive-in

over ikke at komme.

gudstjeneste pinsesøndag, hvor vi ellers

For andre er det et dybt savn. Gudstje-

skulle mødes i Kyllingemoderen. Nu

nesten samler normalt en stor del af

bliver det ikke langt derfra, lige overfor

menigheden.

Travbanen, i det, der hedder Hareløk-

Vores chin’er samles til gudstjeneste

kerne. Her er plads til 150 biler. Når du

søndag aften på Zoom – et digitalt mø-

læser dette, at den formentlig været
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afholdt. Hvis folkekirken heller ikke har

min tro og mit åndelige liv i system, gli-

fået lov til at holde gudstjenester pinse-

der det nemt ud. En god idé kan være at

søndag, er de også med.

lave en aftale med sig selv om en bønnestund. Hvor man tager sin bibel (Hvis du

De sårbare

har købt den nye Bibelen 2020 kunne

Hvad betyder denne nedlukning for os

det være anledningen til at lære den at

personligt? Det er værst for dem, der

kende) og tager fem eller ti minutter på

bor alene. Og især dem, der ikke har en

et fast tidspunkt af dagen. Find en af de

computer eller har lyst til det digitale

bøger i Bibelen, du gerne vil læse, og læs

fællesskab.

et kapitel. Tænk over det du læser, bed

Vi gjorde allerede en af de allerførste

over det og lyt til, hvad Gud siger/

dage efter 11. marts, at vi lavede en te-

hvisker i dit indre.

lefonliste og fordelte de mest sårbare i

Måske du gerne vil læse sammen med

menigheden imellem 12 personer, som

en anden? Så kan I aftale, at I på et be-

hver især tager ansvar for 1-5 andre. Det stemt tidspunkt af dagen har læst et

Nyt fra spejderne:

Derudover er tiden også blevet brugt til
- næsten - at få færdiggjort vores bålhytte. Under kyndig ledelse af Henry
Pedersen er det kun småting, der mangler. Senest har Simon Spanner muret et
flot bålsted, med brosten som Lars Pedersen med stor fornøjelse har doneret
til projektet. Nu mangler vi bare
lidt lamper og andre småting. Og
så mangler vi selvfølgelig spejderne til at bruge de nye flotte faciliteter.

Spejderne har også været ramt af nedlukningen. Derfor har det ikke været
muligt at have de sædvanlige spejdermøder på Skrynan om lørdagen.

Vi skulle også have været på sommerlejr på
Øksedal i
uge 28, men
den er aflyst
og vi har
endnu ikke

Det betyder dog ikke at
der ikke sker noget. For
det gør der, måske endda
i større omfang, end man
kunne forvente.

bestemt, hvad vi så gør.

er aftalen, at man ringer mindst en gang aftalt kapitel og ringer sammen (måske
om ugen. Det skulle gerne være en glæ-

Skyper eller Zoomer) og snakker om

de og opmuntring, at menigheden tæn-

stykket. Hvad tænkte du, da du læste

ker på én.

det? Var der noget, du undrede dig
over? Send eventuelt spørgsmål til mig,

En ny rytme

så skal jeg se, om jeg kan svare – eller få

Alligevel kan dagene være lange, og gå i

andre til at svare? Nogle gange skal vi

ring. Hvilken dag er det nu i dag????

også bare konstatere, at vi undrer os. Og

Ugerytmen er brudt. Og hvis ikke den

ikke søge forklaring på alting.

erstattes af en anden rytme, som sætter Vi har jo også haft aflyst vores onsdags-

6

Nogle af spejderne har nemlig været på
Skrynan i coronatiden. Vi har nemlig
opfordret dem til, at tage deres far, mor
og øvrige familie med derud, og lege,
lave lidt bål og hygge sig. Den mulighed
har flere familier brugt, nok også som et
kærkomment afbræk i hele coronatrommerummet. De skulle bare skrive
på vores lukkede facebook-gruppe,
hvornår de tog derud, så vi kunne dels
kunne overholde de formelle retningslinjer og dels sørge for, at vi ikke skabte
nye smittekæder, ved at blande flere
familier sammen.

Til trods for de manglende spejdermøder og den
triste coronatid, så er
vi ved godt
mod, og
glæder os
til et normaliseret
Danmark.
Hilsen fra
Søren.
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der deltog, plus Lone og Sambuh. Vi har
diskuteret bl.a., hvad der skal ske med
Kære menighed.
børnekirken i Corona tiden. Vi har beJeg håber, I alle har det godt midt i Co- sluttet at vente til d. 10. maj, hvor statsrona- krisen. Vi tror på en Gud, som har ministeren ville fremlægge nye planer
lovet os en evighed. Han vil altid være
for åbningen efter Corona. Efter d. 10.
der for os, både når vi triste og glade.
maj vil vi stille og rolig starte børnekirSelvom vi savner hinandens fælleskab i ken op, samtidig med at vi overholder
kirken og udenfor kirken, så kan vi ikke reglerne. Lad os bede for, at børnekirvære sammen "fysisk”, men husk det
ken må starte sikket og godt op.
kan vi altid gennem bøn.
Vores burmesere holder et kort gudstjeVi savner sikkert alle sammen vores bør- neste online hver søndag. Der synger og
nekirke, men desværre har krisen fordeler de Guds ord med hinanden. Jeg
hindret os i at holde det, vi holder af.
håber, vi snart kan se hinanden igen,
Jeg håber, vores børn er glade for at
både de ”hvide” og ”brune” danskere i
komme tilbage til skolen og børnehavores kirkesal.
ven, og med vores bøn kan Gud passe
Må Gud være med jer.
på dem.
Vi har haft en møde med børnekirkens
medarbejdere online. Her var vi 15

Børnekirke

morgener i Lifehouse. Vi har aftalt lige

Spørgsmålet er jo, hvad vi savner mest?

så stille at mødes igen i gården, som vi

Er det kirkekaffen? Er det prædikenen

har gjort det til søndags-andagterne. Vi

(dem kan man få masser af på inter-

er aldrig mere end ti alligevel. Og vejret

nettet)? Er det at synge sammen? Er det

bliver forhåbentlig endnu mere som-

at sidde i kirkerummet? Er det …

mer…

Hvad er det, der er vigtigt for os? Hvad
binder os sammen som kirke? Det bliver

Fire kvadratmeter pr. person

nok endnu mere tydeligt, når vi får

Men det er en mærkelig tid. Og det er

chancen for at mødes igen. Er der no-

ikke kun for regering og sundhedsmyn-

gen, for hvem det er gået op for, at de

digheder, at det er svært at åbne op

lever bedre uden kirken? Og hvorfor så

igen. Vi tror måske, at det bliver som

det? Er det fordi vi ikke har fokus på Je-

før, men det gør det ikke. Måske vi kan

sus, som jo er den, der binder os sam-

få lov til at holde gudstjenester, men

men? Er det fordi vi sjældent deler, det

kun med 60 personer i kirkesalen (ca. 4

vi tror på, så kirken mere er et socialt

kvadratmeter pr. person). Skal vi så hol- fællesskab?
de to gudstjenester i træk? Skal man
trække lod om hvilken gudstjeneste,

Dét er kirke!

man så må komme til? Må vi synge in-

Noget af det mest opmuntrende i Coro-

dendørs?

na-tiden for mig har været dér, hvor

Hvad med vores menighedsmøde? Me-

kirken virkelig har vist sin berettigelse.

nighedens årsmøde har ikke været

Det handler ikke om gudstjenester eller

afholdt endnu. Hvornår kan det ske?

hvad vi ellers mødes til. Det er dér, hvor
mennesker står sammen i nøden. Unge

Hvad savner du?
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Aa Fung, der er gift med Thomas Za

7

Thang, fik konstateret kræft i marts

Og da det blev klart, at Aa Fung skulle

kræft eller Corona.

vej imod? Hvor kirken ikke er begræn-

måned.

igennem en lang kræftbehandling ind

Det er sådan en kirke, der vil overleve.

set til en bygning og en møde-

og ud af København, var der brug for

Måske det var det samme, der skete

menighed, men en hverdagsmenighed,

nogen, der kunne tage sig af Peter, når

efter den første påske. Den unge kristne hvor der virkelig er plads til alle rundt

forældrene var i København, og når Aa

kirke fandt ud af, at de havde brug for

Fung har det dårligt. Uden meget be-

hinanden. De mødtes i hjemmene, spi-

tænkning bad Kirsten Løvgreen om

ste sammen, holdt gudstjenester, bad

ubetalt orlov fra sit arbejde på Valmu-

for hinanden. Er det den kirke, vi er på

om et eller andet bord.

Og hvordan vil du have det med det?

en. Steen er underleverandør til Jensen
-fabrikkerne, som på grund af Coronakrisen mister omsætningen i år. ”Men
Thomas har haft sin gang hos Steen

vi klarer os, og det har bare givet os så

Løvgreen i mange år og sidste år kom

mange glæder at være der for Aa Fung,

Aa Fung til Bornholm og de fik en søn.

Thomas og Peter”, siger Steen.

Familien Løvgreen har taget Aa Fung

Netværket er stærkt nok! Simon Span-

og deres lille søn, Van Tha Bawi med

ner Hansen er familiens socialrådgiver

kaldenavnet Peter, til sig som deres

på kommunen. Han kan selvfølgelig

egne.

ikke lave særbehandling, men familien

Lampekuplerne vaskes

er tryg. Thomas arbejder på BAT som
mekaniker og har glæde af kolleger –
og dér er de rørt over historien om,
hvordan en familie stiller op, når en
anden familie har behov.

Vores pedel Kyaw Maung er fantastisk.
Han har benyttet tiden, hvor kirken

Peter, Thomas, Aa Fung, Kirsten og
Steen.

Sådan en kirke vil overleve

ikke er i brug, til at få malet både

Sådan et netværk viser sin styrke netop

kirkerummet og menighedssalen. Tak

i en krisetid, om så krisetiden skyldes

til Kyaw Maung, Elisabeth, Anna og Ruth!
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