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Mandag den 19/10 kl. 12 Mandag den 14/9  kl. 12 

Hans Askou:  
I musikkens 

verden 

Hans Askou har som få været med 
til at dele musikkens glæde på 
Bornholm de sidste mange år. Bå-
de som underviser, komponist og 
aktiv musiker. Vi har bedt Hans 
dele sine erindringer med os! 
PS: Vidste I i øvrigt at han vandt  
”Spil dansk dagens Sangskriver-
konkurrence for voksne i 2010” 
med fødselsdagssangen ”Der er 
en der fylder år i dag”?? 

Mandag den 16/11 kl. 12 

Lone - vores præst - vil fortælle 
om nogle af de mennesker, hun 
har truffet ude i verden – menne-
sker som har inspireret hende i ar-
bejdet både som Baptistsamfun-
dets generalsekretær og præst. 
”To steder har gjort enormt ind-
tryk på mig. Et kloster i Syrien og 
et hjem for burmesiske flygtninge-
piger i det buddhistiske land, 
Thailand. Begge steder med store 
personlige ofre. Hvorfor vokser 
kirken mest, dér hvor der er for-
følgelse?”  

Lone Møller-Hansen 

fortæller om 
”En forfulgt kirke” 

Korset og krigen. 

Feltpræst Ulla Skou kommer og 
fortæller om sine 7 måneder i Af-
ghanistan - og hvilke overvejelser 
og tanker det medfører: 
 

”Fortælling om en udsendelse til 
Kabul i Afghanistan. Om den 
kristne tros plads blandt stærke 
krigere. Om Talebanbrude og spej-
derpiger. Og om muligheden for 
forandring i den store og i den lil-
le historie.” 

Feltpræst 
(sognepræst) 
 Ulla Skou, 
Skt. Nicolai 
kirke. 



MANDAGS- 
KONTAKTEN 

Lidt om os selv….. 

 

Mandagskontakten er for alle 
der gerne - i hyggelige rammer - 
vil blive lidt klogere på og om 
livet.  
Vi mødes en gang om måneden på 
de annoncerede datoer i „den lille 
sal“ i Baptistkirken i Rønne.  
Det er en god anledning til at tage 
venner og bekendte med til en 
hyggelig sammenkomst med aktu-
elle foredrag m.v. og dermed 
samtidig skabe kontakt til vor kir-
ke og menighed . 
Møderne starter kl. 12 med spis-
ning af medbragt smørrebrød. 
Drikkevarer kan medbringes. 

BaptistKirken  
Lille Torv 8 

Rønne 

DECEMBER 

Mandag den 14/12 kl. 12 

JULEHYGGE 
”Så er det jul igen” - og det 
skal nok  blive hyggeligt som 
sædvanligt!!!  
Men hvem, hvad og hvorle-
des, - det må I vente på -
ligesom med julegaverne…..

Kære alle.  
En varm hilsen til jer alle fra 
arbejdsgruppen omkring Bap-
tistkirkens Mandagskontakt. 
Vi håber du og dine er kom-
met godt igennem pandemi-
en! 
For 2020 har været et under-
ligt år! Vi måtte aflyse 3 ar-
rangementer i foråret - men 
heldigvis har både Ulla Skou 
og Lone Møller-Hansen sagt 
ja til at komme 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 rammer!  
Vi håber vi ses 
Mvh Arbejdsgruppen 

Efterår 2020 


