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Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 
September, oktober, november-2020 

For et par år si-
den havde bap-
tist.dk et tema, 
der hed Fælles-
skab og Natia 
Spanner Hansen 
tegnede denne 
skønne tegning 
til forsiden. 
Et billede på fæl-
lesskab kan være 
et skab – som vi 
lægger noget i 
og tager noget 
fra. 
På nogle tids-
punkter i livet 
har vi mest brug 
af at gå i skabet 
for at aflevere noget. Det kan være en 
sorg eller en glæde, som vi gerne vil 
dele med nogen. Det kan også være 

vrede eller fru-
stration over 
det, man ikke 
forstår. 
På andre tids-
punkter – og 
det er måske 
de fleste - går 
vi i skabet for 
at hente noget 
eller finde no-
get. En prædi-
ken eller en 
opmuntring. En 
tilbagevenden-
de begivenhed, 
som kan sætte 
struktur på vo-
res liv. Gudstje-

nesten f.eks. eller Mandagskontakten 
eller bibelmeditationen onsdag mor-
gen, eller Supermax, J-Way eller U! for 

 

Fællesskab – fælles skab 
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 Nyt fra Menighedsrådet  

børnene, teenagerne og de unge. 
Det kunne også være, at vi leder efter 
én, der vil bede med os? Én vi kan tage 
på fisketur med. Én, der vil passe vores 
barn en gang imellem. Én eller flere at 
dele liv med. Snakke tro med. 
Fællesskabet er netop et fælles skab. 
Fællesskab kan man ikke skabe selv. Det 
kan kun skabes sammen. Og det sker 
kun, hvis man vil deltage og give lidt el-
ler meget af sig selv. Det vil være et 
fattigt fælles skab, hvis der kun ligger 
det, jeg selv er kommet med. Det bliver 
et rigere og mere spændende fælles 
skab, hvis alle bidrager. Så er der virkelig 
noget at hente og invitere ind i. 

Vores kirke har heldigvis mange af den 
slags fælles skabe. Nu skaber vi et nyt… 
se artiklen om Familier grupperne. 
 

Lone Møller-Hansen 

Kære menighed. 
 
”Alle gode gaver 
de kommer ovenned, 
så tak da Gud, ja, pris dog Gud 
for al hans kærlighed”! 

Dette omkvæd synger vi ofte som bord-
vers, men det varer ikke længe før vi skal 
synge hele salmen. 
 
Det er blevet efterår, og den 6. septem-
ber har vi Nadver- og Høst-gudstjeneste. 
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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. 

Dødsfald:  
 
Noomi Lund. Død d. 10. august. 

Runde fødselsdag 
 
 
Tillykke til Per Langskov Hansen med 75 års 
fødselsdagen d. 13. november. 
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Hilsen fra spejderne! 
Siden sidste nummer er der ikke sket så 
meget i spejderkredsen. Vi har dog nå-
et at holde to spejdermøder før som-
merferien, hvor der endda var en ny 
spejder hver gang!  
 

Vores sommerlejr på 
Øksedal blev til gen-
gæld aflyst på grund af 
coronakrisen, så vi 
planlægger en kanotur 
i stedet. Der kan vi så 

passende sove i de tre nye telte, vi har 
fået, fordi vi søgte penge fra overskud-
det af Wonderfestiwall. Så vi siger stor 
tak til Wonder   
 
Som skrevet sidst, så er vores bålhytte 
færdig og vi glæder os meget til både 
at bruge hytten og til at vise hytten 

frem for menigheden. 
 
Søren. 
 

Der er stadig et gospelfællesskab! 
Selvom vi har måttet tage beslutningen 
om at lukke gudstjenesterne i Musikhu-
zet hver anden måned ned, er der sta-
dig et Gospelfællesskabet Bornholm. 
Programmet er uændret, gospelbrunch 
den første lørdag om måneden og Go-
spel Meditation hver anden måned. 
Begge dele finder sted i Vækst-Huzet, 
så længe det kan lade sig gøre. 

Desuden vil det være flere uformelle 
sammenkomster, f.eks. har der hen 
over sommeren været flere grillfester. 
Den næste, som alle er velkomne til, er 
den 4. september kl. 18 i Vækst-Huzet. 
Programmet for efteråret kan findes på 
Facebook: Gospelfællesskabet Born-
holm. 

gospelfællesskab 
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Det er børnekir-
ken, der plan-
lægger gudstjenesten, og jeg er sikker 
på, at det bliver festligt. 
 
Vi har så meget at sige Gud tak for, også 
selvom denne sommer, på mange må-
der, har været anderledes. 

Corona-virussen er her stadig, og 
vi skal passe på hinanden. 

Vi skal være opmærksom på, at holde 
afstand også, når vi er til gudstjeneste. 
Tænk på afstand, når du vælger din 
plads i kirken. 
Vi har en fantastisk Gud, som vil os det 
bedste, vi skal bare tage imod ham med 

et åbent hjerte, og 
lade ham fylde os 
med hans kærlighed, 
hver eneste dag. 
 
Den 13. september er 
der planlagt Max-dag 
kl. 13-17. 
I den forbindelse er 
der brug for hjælp til 

Gudstjeneste igen i kirken med afstand 24. maj  
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mange forskellige opgaver, så jeg hå-
ber, at rigtig mange vil give en hånd 
med. 
Der vil komme nærmere information. 
 
Den 2-4. oktober har vi menigheds-
weekend, hvor jeg håber, at mange vil 
deltage. 
Det er en god måde at være sammen 
på, og det styrker fællesskabet i menig-
heden.  
Vi får besøg af Jan Kornholt, som vil stå 
for undervisningen om lørdagen, og Jan 
vil også prædike ved gudstjenesten om 
søndagen. 
 
Den 3. november er der menighedsmø-
de med bl.a. valg, og godkendelse af 
budgettet for 2021. 
 
Den 6. december er der julefrokost / 
fællesspisning efter gudstjenesten, 

hvor alle tager lidt mad med, som bli-
ver til en fælles buffet. 
Vi skal selvfølgelig også spille pakkespil. 
Det var en kæmpe succes sidste år, så 
den vil vi gerne gentage i år. 
 
Ja, der er meget, at glæde sig over, og 
jeg håber, at vi husker at glæde os over 
alle de små, positive ting, vi oplever 
hver dag. 
Jeg ønsker alle et godt efterår, og husk, 
at nyde de fantastiske farver, som vi 
kan opleve i naturen, især oktober er 
meget smuk. 
 
Lillian. 

Andagt i kirkens gård under corona  
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Tirsdagsbøn  
 

Hver tirsdag kl. 17:00 er vi 2-5 personer, 
som mødes til bøn. 
Vi begynder at snakke om, hvordan vi 
har det, og så beder vi for menigheden, 
vores dejlige ø og by, og for vores land.  

Til sidst er der anledning til at dele per-
sonlige vidnesbyrd og komme med      
bedeemner, som vi afslutter med.   
Der er plads til mange flere.  
Så kom og mærk Guds nærvær og vær 
med til at bede.  
 
SamBuh. 

 

Bibelmeditation 
 
Vi mødes onsdag morgen kl. 8 i Life 
House og begynder med en kop kaffe 
og lidt morgenbrød og snakker sam-
men. 
Så læser vi hver især den kommende 
søndags tekst i vores bibel og bagefter 

snakker vi om teksten. 
Vi har valgt søndagens tekst, da vi så er 
godt forberedt til gudstjenesten om 
søndagen. 
Vi slutter med at bede sammen. 
Vi mødes 5 - 7 personer, men kan godt 
være flere! Det er en dejlig start på da-
gen så kom og vær med onsdag mor-
gen kl. 8. 

Lisbeth Kure 

 Kvindenetværket 
Startede igen mandag d. 17/08. Vi mø-
des som sædvanligt om mandagen fra 
kl. 14/30-16 undtagen den ene gang 
om måneden, hvor der er 
“mandagskontakten”.  

Mandag d. 2/11 afholder vi baptistkvin- 
dernes internationale bededag. 
Vi sender ikke tøj mere. 
Vi afholder ikke Adventsmarked i år 
p.g.a. COVID-19.  
 
Kærlig hilsen Elisabeth 

 Kære alle.  
En varm hilsen til Jer alle 
fra arbejdsgruppen om-
kring Bapkistkirkens 
Mandagskontakt. Vi håber du og dine 
er kommet godt igennem pandemien!  
For 2020 har været et underligt år! Vi 
måtte aflyse 3 arrangementer i foråret 
men heldigvis har både Ulla Skou og 
Lone Møller-Hansen sagt ja til at kom-

me til efteråret i stedet. 
Og Hans Askou er ny på 
programmet !  
Det glæder vi os til og 

håber der stadig er så meget styr på 
virussen, at vi kan mødes i trygge ram-
mer!  
Vi håber vi ses   
Mvh Arbejdsgruppen  

 

MANDAGS-  
KONTAKTEN  
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Ved sidste menighedsmøde fremlagde 
jeg muligheden for eventuelt at se 
nogle film, som vi finder ville være go-
de at se sammen og tale om bagefter. 
Det viste sig ved min snak med Viki, 
Rønne  Bio, at vi skal være minimum 
100 betalende for at det kan lade sig 
gøre. 
Jørgen Grønnegaard, Lene Finch og jeg 
(den lille filmgruppe) har så tænkt, at 
vi måske kunne  vise filmene i den lille 
sal, nu vi har grej, der gør det muligt. 
Vi forestiller os at vise en film i okto-
ber, november, januar, februar og 
marts. Tirsdag er vist den eneste mu-
lighed, hvor salen er ledig??? 
Nu, hvor vi er i vores egne lokaler skal 
vi beslutte om vi skal vise film om 
eftermiddagen eller om aftenen. - hvis 
vi vælger aften, kan vi sørge 
for hjemtransport, for nogle, der helst 
ikke vil ud, når det er mørkt.  (?) 
- og så kan vi gøre det hyggeligt med 
kaffe og en god snak. 

Forslag til film 2020/21 kunne være: 
 
 Hytten 
 Livet er smukt - italiensk - anbe-

falet af Carsten Lund Pedersen i 
en prædiken - låne på Bibliote-
ket 

 Babettes gæstebud 
 Så som i himlen 
 Den enfoldige morder 
 Mine aftener i Paradis - Cinema 

Paradiso 
 Drømmen - I have a dream! 
 Two Popes 
 
Vi er nødt til at få jeres tilkendegivel-
ser, hvem der vil være interesse-
ret.   Bliver vi kun en halv snes perso-
ner, vil vi holde det privat.    
Jeg glæder mig allerede  
Venlig hilsen og på spændende, hygge-
ligt gensyn 
 
Lene, Jørgen og Ella Jallov. 

”VÆSENTLIGE FILM, NOGLE AF 
OS GERNE VIL SE I                 

MENIGHEDSSAMMENHÆNG” 
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Ved vores forsinkede årsmøde, som 
grundet Corona først fandt sted i juni 
måned, havde vi en missionsdrøftelse. 
Oplægget var det indlæg, jeg havde i 
sidste menighedsblad – hvor jeg var 
blevet meget inspireret af det fælles-
skab, der er opstået mellem de to fami-
lier Aa Fung og Thomas med deres søn 
Peter og Kirsten og Steen Løvgreen og 
faktisk også deres børn, selvom de er 
flyttet hjemmefra. 
Årsagen til det specielle fællesskab var 
trist; Aa Fung havde fået konstateret 
kræft – men det går tilsyneladende po-
sitivt med hendes sygdom. Hun er ope-
reret og i gang med opfølgende kemo. 
 
Nye og gamle danskere 
 
Men det inspirerende var, hvordan to 
familier har fundet sammen og finder 
glæde og støtte i hinanden. 
Vi har lige så længe, som vi har haft bur-
mesere i vores menighed, haft kon-
taktfamilier, og det har været en enorm 
støtte for vores nye medlemmer. Og til 
stor glæde for gammel-danskerne. 
Nu er tiden kommet til et nyt initiativ, 
som om muligt bygger på kontaktfamilie
-venskaberne. 
 
Vi vil lave nogle nye familiegrupper, 
hvor nye og gamle danskere finder sam-
men og deler liv, læser i Bibelen sam-
men, beder sammen og fortæller om 

tanker og erfaringer omkring deres tro. 
Det skal siges med det samme, at de 
nye familiegrupper ikke vil være en er-
statning for de fællesskabsgrupper, der 
allerede eksisterer. Der er ikke nogen i 
menighedsrådet, som vil lukke fælles-
skabsgrupperne. Det er kun grupperne 
selv, der kan besluttet det! 
 
Lister i kirken 
 
Alle kontaktfamilie-familierne er blevet 
kontaktet og spurgt, om de vil være en 
kerne i en ny familiegruppe. Tanken er, 
at familiegrupperne bliver 8-10 perso-
ner. Det er vigtigt, at det er både nye og 
gamle danskere i grupperne. 
Der er altid et godt fællesskab omkring 
et spisebord, så det er ideen, at man 
spiser sammen. I hvert fald en gang 
imellem.  
De, der har lyst til at være med i en af 
disse nye familiegrupper, kan skrive sig 
på en af listerne i kirken, når vi har fået 
tilbagemeldinger. Der vil være en liste 
for hver gruppe med angivelse af det 
antal, der er plads til omkring spisebor-
det… 
 
Vil du/I være medledere? 
 
Vi ved allerede, at der vil også være be-
hov for nogle, som vil være tovholdere i 
en af de nye grupper. Det ved vi, fordi 
nogle af kontaktfamilierne ikke orker 

Vil du være med i en familiegruppe? 
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denne nye opgave – og det er helt fair. 
Så har du/I lyst til at være sammen med 
nogle andre om at lede en sådan fami-
liegruppe, så sig det til mig.  

Lone Møller-Hansen 
Tlf. 23474015 
Email: lone@baptistkirken.dk 

Børnekirken  
Den 28. juni holdt børnekirken afslut-
ning hos Lars og Karen-marie.  
Vi var 15 børn og 8 voksne.  
Børnene var glade. De så Lars’s høns og 
kaniner, og 
red på he-
ste, som 
Lars havde 
lånt.  
De fik lov til 

at prøve havetraktorerne.  
Lars havde lavet bål, hvor vi lavede sno-
brød og ristede pølser.  
Til sidst nød vi Lars’s hjemmelavede sup-
pe.  
Efter en dejlig sommerferie er vi nu be-
gyndt i børnekirken.  
Den 9. og 16. august var vi på Skrynan. 
Det er dejligt at være sammen igen.   
Hilsen fra Sambuh. 
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mødtes en enkel gang inden som-
merferien. 20 børn så dyrene, 
legede og bagte snobrød i haven 
hos Karen-Marie. 

Juniorklubben 

Foråret 2020 har vendt mange ting på 
hovedet, og sommerferien blev ligele-
des præget heraf. Derfor blev meget lidt 
som vi havde planlagt, men en sommer 
helt uden lejr på Holsterodde blev det 
heldigvis ikke til for nogle af os. Tilbage i 
juni stod det klart at vi ikke kunne holde 
børnelejr med 60 deltagere, men vi så 
det som en mulighed for at gøre noget 
vi havde talt om længe; nemlig at mø-

des til en lederlejr, få undervisning og 
styrket sammenholdet. Derfor mødtes 
vi fra d. 5.-10. juli og holdt lederlejr. Her 
fik vi undervisning om den gode samta-
le, talt lejrens værdigrundlag igennem 
og sunget lovsang til Guds ære. Derud-
over var der masser af tid til frisbee golf, 
andre sjove aktiviteter og bålhygge om 
aftenen.  
 
En lejr helt uden deltagere blev det dog 
ikke, da vi i samarbejde med Værftet i 
Nexø fik lov at holde en mini-lejr for 17 
børn i alderen 7-10 år om onsdagen. 
Dette blev en dag, der mere eller min-
dre, lignede normalen med bibelhisto-
rie, leg og strandtur.  
Vi er klar, glæder os og kan ikke vente til 
børnelejr i 2021 på Holsterodde!  
      
Emma Lunding Hansen  
 
  

Lederlejr 


