Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
December 2020, januar og februar 2021.

Julen står for døren så må vi se
om vi har tid til at lukke op.
Advent betyder forventning og det er
jo enligt sjovt
at vi i denne
tid skal være i
forventning til
noget som
allerede er
sket. Hvis vi
kun ser isoleret på at Jesus
blev født til
jul eller hvornår det engenlig skete. Så derfor bliver vi nok nød
til at se lidt bredere på begrebet forventning. For hvad kan vi så være i forventning til hvis ikke en begivenhed
som allerede er overstået. Det er vel
lidt som at skulle glæde sig til sin 25 års

fødselsdag nu hvor jeg snart bliver 60.
Så måske skal vi slet ikke glæde os til
julen men i stedet glæde os over julen,
måske skal vi blive gode til at glæde os
over at Jesus blev født, at Gud kom ind
i verden som et menneske. Glæde os
over at Guds kærlighed blev menneske
og kom ind i vores verden, fordi det er
hans plan at hans kærlighed skal være
en del af din verden.
Selv er vi ikke endnu helt kommet i
julehumør, der er tænkt på de første
pakker og jeg skal huske at købe adventspakker til Marianne, og hun er
allerede ved at glæde sig til at skulle
købe og give pigerne og svigersønnerne samt børnebørnene pakker.
Så glæden ved at give er en stor del af
det at glæde sig til jul, og som kirke
skal vi også glæde os over at vi er sat
her i verden for at vi skal give, give ud

af det som vi selv har fået, Guds kærlighed hans nærhed og hans tryghed er
noget som vi får dagligt og som vi så
skal se efter muligheder for at give videre.

andet som det også drejer
sig om, men at det drejer
sig om Guds fred og at han
sendte sin egen søn til jorden for din og for alle dem
som du færdes iblandt
Så dette er en hilsen til dig og din fami- skyld. For at give dig fred og
lie en hilsen fra mig og forhåbentlig
for at fortælle at han elsker
også en hilsen fra Gud, en hilsen om
dig.
fred i ventetiden op mod jul, at du må God Jul
tage dig tid til at tænke på at det ikke
Kh Carsten Pedersen.
drejer sig om mad, pakker og alt det
en,
at snakke med, har vi valgt, at åbne vores dejlige kirke et timer i hverdagene.
Du altid velkommen til at komme forbi
Kim Larsen sang ”Det er en kold tid,
Baptistkirken, der er åbent mellem kl.
som vi lever i”
15-17. Du kan bare sidde stille og lytte
Jeg vil sige, at ”Det er en mærkelig tid, til noget stille musik, eller du kan få en
vi lever i”, og det ser desværre ud til at snak med den fra menigheden, der er i
fortsætte endnu en tid.
kirken.
Nu er det blevet vinter, og vi ved alle
Menigheden er gået i gang med GDPR sammen, at så kommer vi ikke så meget Persondata, hvilket fremover vil medføud, og dermed bliver flere ensomme,
re nogle ændringer i bladet.
deprimerede og nogle oplever frygt for, Der kommer mere information i det
at bliver ramt af Corona.
næste blad.
Det er vigtigt, at vi holder kontakt til
Juleaften vil der blive to gudstjenester.
hinanden, det kan vi bl.a. gøre ved at
En kl. 10.30 og en igen kl. 15.00. Man
ringe sammen, og det vil jeg gerne op- kan så vælge, hvilket tidspunkt, der pasfordre til, at vi gør.
ser bedst.
Du er altid velkommen til at tage konDet bliver muligvis med tilmelding, så
takt til Lone, menighedens præst eller langt er vi ikke nået i planlægningen
til mig, der også står til rådighed for en endnu.
samtale, hvis der er brug for det.
Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul
Netop i denne mørke tid, hvor mange
og et velsignet nyt år.
føler sig ensomme og måske mangler
Lillian.

Nyt fra
menighedsrådet.
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Væn dig til det uforudsigelige
Er der noget, vi har måttet indstille os
på det seneste halve år, er det omstillingsparathed.
Vores familie skulle have fejret jul i
Norge, som vi har gjort det hvert andet
år i mange år. Det er forhindret af Corona. Så planlægger vi jul på Bornholm
– og nu er vi spændte på, om vores
datter og hendes familie, som bor i
Hjørring kommune, får lov til at slippe
ud af kommunen (én af de syv nordjyske kommuner, der i skrivende stund er
lammet af strenge restriktioner).
Sådan er livet for mange af jer. Planer
må skrinlægges. Ingen kan rejse udenlands. Meget i hverdagen præges. Vi
skal desværre vænne os til det uforudsigelige.
Jeg kan ikke lade være med at tænke
på, hvad Jesus ville have gjort, hvis der
havde været et forsamlingsloft på 10
personer, når han nu havde 12 disciple…

Ikke mindst gudstjenester med alle forholdsregler for max deltagerantal til
gudstjenester på 83 personer, og det er
kun tilladt for dem, der sidder på de
forreste tre bænke at synge.
Derfor har vi besluttet at fordoble
gudstjenesterne juleaftensdag, så vi er
sikre på, at alle, der gerne vil til julegudstjeneste i Baptistkirken, kan komme det.
Kl. 10.30 vil der være en julegudstjeneste specifikt rettet mod børnefamilierne, hvor jeg vil prædike og Ninna
Langstrup Mortensen vil stå for musikken.
Kl. 15.00, som normalt, vil der være
juleaftens-gudstjeneste med menighedens tidligere præst og nuværende generalsekretær for BaptistKirken Torben
Andersen som prædikant.
Her vil Rikke Sprotte stå for musikken.

To julegudstjenester
Vi er heldige, at kirkernes aktiviteter
fortsat er tilladt. Mandagskontakten
med to kvadratmeter pr. person og
ingen fællessang. Mandagsdamerne.
Morgenbøn onsdag morgen.

Hvad nærer dit håb?
Som optakt til julen har vi måttet aflyse
en del af vores traditioner. Adventsmarkedet i november var aflyst. Vi kan
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heller ikke forsvare at gennemføre den
hyggelige julefrokost, vi havde sidste år
med pakkespil. Ingen julefest med børnekirken. Og sådan er vores hverdag
blevet. Derfor må vi finde fodfæste og
håb i det nære og enkle.
Mine enkle råd og det, jeg selv prøver
at leve efter, er Find glæde i hverdagen.
Prøv at finde noget hver dag, som gør
dig glad. Køb en blomst. Ring til en ven.
Tænd et lys. Giv en lille gave til én, du
holder af.
Planlæg gerne noget stort, som du kan
dele med andre – helst et stykke ude i
fremtiden, men indstil dig på, at det
måske ikke bliver til noget.
Vælg nogle gode vaner, som kan nære
dit håb: Læs i din bibel hver dag, gerne
efter en bibellæseplan eller en app på
telefonen. Det er ret overkommeligt.
Find nogen at bede sammen med.

Måske hver for sig eller ved at mødes
(finde bedevenner indenfor de ti personer, du må have i din ”boble”). Bøn nærer dit håb, fordi du kan sætte ord på
din frygt og dine frustrationer, og Gud
får en chance for at berolige og opmuntre dig. Lyt til musik, som løfter dig op.
Læs gode bøger. Se gode film.
Så mens vi vænner os til det uforudsigelige, har vi stadig indflydelse på vores
hverdag og hvad vi har fokus på.
”Når I nu har taget imod Kristus Jesus,
Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham,
opbyggede i ham, grundfæstede i tro-

4

en, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.” Kolossenserbrevet 2:6-7

Familiegrupper
Der er nu dannet syv familiegrupper
med danske og burmesiske deltagere.
Formålet med grupperne er at læse
Bibelen sammen og tale tro og fortolkning sammen. Nogle af grupperne er
begyndt at mødes i hjemmene, mens
andre venter – pga Corona.
Jeg laver hver måned et oplæg til samtale – og i det hele taget til aftenens
forløb. Det er tanken, at familierne mødes og spiser sammen. Derefter læser
de et stykke i Bibelen sammen, taler
om det ud fra vores forskellige baggrunde, og slutter med at bede sammen.
Oplæggene vil være på både dansk og
burmesisk. Jeg har valgt at gå frem
efter Jesu liv. I november var skriftstedet om Maria og samtalen kunne handle om at få barn, når man mindst ventede det. Så bliver det om Jesus som
barn. Den eneste barndomsfortælling,
vi har fra Jesu liv, er om da han som 12årig var i templet. Så bliver det om Jesu
dåb… osv.
Vi vil gerne inkludere så mange fra menigheden, som har lyst, til at være med

i en sådan gruppe. Lige nu sætter Coronaen og frygten for at blive smittet
en bremser for det – men der kommer
forhåbentlig bedre tider, og så er det
planen, at vi åbner op.
Lone Møller-Hansen

Med god vilje kan vi gennemføre Gospel Meditation, fordi det er en gudstjeneste.
Der er planlagt en Gospel Meditation i
Vækst-Huzet i Hasle hver anden måned. I december er det søndag d. 6.
december kl. 15.30. I februar er det
den 21. februar, igen kl. 15.30 i VækstHuzet.
Lone Møller-Hansen

Gospelfællesskabet
Gospelfællesskabet er ramt af Coronanedlukningen. Mens der er et forsamlingsforbud på mere end ti personer,
kan brunch ikke gennemføres.

BMCF SOMMERCAMP
Uge 30. 24-26.juli.2020.
2020 startede med vanvittigt coronavirus. Vi havde ændret på grund af coronavirus var kommet til verden. Der
var lige pludselig lukket og slukket, alting var håbløst og det blev helt sort.
Folk var fortvivlede om alt. Det var
midt i februar. Vi havde ikke regnet
med at vi kunne holde vores sommercamp. Alting var allerede planlagt om
hvornår vi skulle holde vores sommercamp. Så kom corona. Smitten steg i
hele verden og i Danmark. Det blev
værre og værre. Forsamlingsforbuddet

var kommet. Man måtte ikke samles
mere end 10 persener. Men vi holdt et
møde og vi bad til Gud, fordi i ham
(Gud) er der håb. Efter 4 måneder åbnede regeringen for at vi måtte samles
50 personer. Vi er lige 48 personer i
vores lille foreningen. Heldigvis er vi
også en del af Baptistkirken Bornholm.
Det er velsignet og muligheden var at
destøttede os, så vi kunne leje Bækkely
i Snogbæk. Det var en kæmpe velsignelse.

Vi var der i tre dage. Det var meget
godt at komme ud
efter at have været
lukket inde i næsten 4 måneder. Vi
har savnet hinanden meget, fordi vi
er vandt til at være
sammen. Men vi
respekterede,
hvad myndighederne sagde. Det
gør vi stadig. I de 3 dage lavede vi mad
sammen og vi var mest udenfor, for at
undgå corona. Vi lavede aktivitet for både børn og voksne. Vi har nydt at være
der, det var ikke ligesom coronahverdagene, men her kom vi mere ud. Vi
kunne både nyde naturen og gik ture
sammen. Om aftenen snakkede vi lidt
om hvad vi havde oplevet i corona-tiden
og hvad der var godt og dårligt. Hvad vi
kunne lære af det osv... Derefter sang vi
lovsange og bad til den almægtigt Gud,
der har alt og som kan ændre på alt. Vi

siger tak til vores menighed, som har
støttet os til vores sommercamp, hvor vi
kunne kommet ud og få frisk luft, som
Gud har givet os.
Oplever du eller føler du at du er alene?
Tvivler du på Gud? Har du prøvet at
tænke på hvordan ”Job”, da han mistede
sine børn og alt det han havde ejet. Han
var blevet svigtet af sin kone. Men han
havde altid troen på at Gud var med
ham. Derfor vil jeg gerne opmuntre Jer. I
er ikke alene og vi er sammen her i vores
menighed og lad os hjælpe med bøn, lige der
hvor du er. Kalde på ham
(Gud) som altid vil lytte
til, hvad du har i dit hjerte. Gud er klar til at hjælpe os. Må Gud velsigne
Jer alle. Pas godt på Jer
selv i den her coronatid!

Mvh. Thang Langlee.
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Volontør

MAXDAG 2020
Igen i år afholdte vi den store
legedag Maxdag i Rønne. Gaderne var endnu engang fyldt med børn
og voksne, som deltog i et hav af forskellige aktiviteter, heriblandt ponyridning, rodeotyr, brandvæsnets lift, waterballs, bumperballs
med mere. Vi havde
en fantastisk dag og
stemningen var helt i
top, og det på trods af
at eventet var en del
anderledes og mindre
end de sidste par år.
Grundet Coronaregler havde vi nemlig
måtte opdele dagen i aktivitets-zoner
med max 100 personer i hver. Alle deltagere over 12 år og forældre brugte
mundbind, og ved alle aktiviteter var

der sprit og ved
enkelte også visir.
Vi havde et rigtig
godt sammenarbejde med de lokale myndigheder, og dagen forløb på
alle måder godt. Tak til alle de frivillige,
som fik dagen til at lykkes.
Noah Bay Mogensen.
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Hej, mit navn er Elias Samuel Wandt
Laursen, jeg er 20 år, og jeg har siden 1.
august været ansat igennem Ung Mosaik som volontør i Supermax og U! (vores
fælleskirkelige børne og ungdomsarbejde). De fleste kender mig nok ikke
så godt, så her kan
du læse om min
historie, og hvad
jeg laver på Bornholm.
Lidt om min historie:

hjem, hver aften da jeg var mindre, fortalte min far os altid bibelhistorier og
bad aftenbøn med os. Vi tog i kirke hver
søndag, og vi snakkede ofte om tro.
Derudover gik jeg på en kristen privatskole, (der hvor min
mor var lærer) og
jeg var med til kirkens teenagearbejde hver onsdag. Hver evig eneste sommer tog vi
som familie til Sommercamp oppe i
Mariager, jeg deltog
Min mor er født
i diverse kristne
og opvokset på
lejre, og jeg var i
Bornholm og ardet hele taget rigtig
bejder nu som
godt omringet af
skolelærer på en
kristendommen
kristen privatskole
igennem hele min
inde på Frederiksopvækst. Min opberg. Min far tilvækst har helt klart
bragte også mangivet mig en masse
ge af sine unggode og stærke
domsår på Bornværdier, en masse
holm, hvor han
viden om biblen og
bl.a. var ungdomsen stærk tro på
præst i PinsekirGud. Det vil jeg altid
ken Bornholm.
være evigt taknemMin far har siden
melig for.
været ansat lidt forskellige steder som Sommeren 2015 var i særdeleshed et
præst, men han er i dag ansat som ge- vigtigt vendepunkt for mit liv, for det
neralsekretær for frikirkenet. Selv er jeg var der, at troen for alvor fik fat i mig.
vokset op i København som den ældste Op til dette punkt havde Gud altid væi en søskendeflok på fem.
ret noget jeg troede på, men ikke en
Troen har altid fyldt meget i vores
som jeg havde en personlig relation
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med. Det hele startede med, at vores
familie som altid var med på den årlige
Sommercamp i Mariager. Her befandt
jeg mig på deres teenagelejr, og hver
morgen og aften var der møde med
vild god lovsang og talentfulde prædikanter. Det var gennem disse møder,
at Gud pludselig blev levende for mig,
for første gang mærkede jeg hans nærvær i mit hjerte, og det var det mest
fantastiske jeg nogensinde havde oplevet. Jeg kan huske at jeg tænkte; ”når
jeg kommer hjem fra denne lejr, så vil
jeg ikke give slip på den Gud, som jeg
her har lært at kende”, og det gjorde
jeg heller ikke. Jeg begyndte hver morgen at søge den Gud, som jeg havde
mødt på lejren. Da skete det, at jeg
mærkede ham, jeg mærkede ham ligesom jeg gjorde det på den lejr. Som jeg
morgen efter morgen søgte Gud, så
voksede min kærlighed til ham mere
og mere, og han fik en stadig større
tilstedeværelse i mit liv. Gud forandrede virkelig den person jeg var: Jeg blev
glad på en hel ny måde, jeg havde fred
på en hel ny måde, jeg havde en kærlighed til andre mennesker på en hel
ny måde.
Da året var omme, havde jeg afsluttet
9. klasse, og derefter tog jeg på den
kristne efterskole Alterna. Det blev et
år, hvor jeg fik lov til at vokse yderligere i tro og liv. Efterfulgt af Alterna kom
gymnasiet, her har jeg tilbragt de sidste tre år af mit liv. Jeg var også meget
engageret i min kirke i denne periode,
og her fik jeg lov til at få en masse le-

deransvar. Årene på gymnasiet var til
tider udfordrende, men mest af alt var
årene meget lærerige, og min relation
med Gud er kun blevet stærkere. I
sommeren 2020 fik jeg så lov til at tage
huen på, og den markerede slutningen
på det kapitel.
Det næste kapitel i mit liv skulle så vise
sig at blive på Bornholm. Jeg havde
forinden snakket med min far omkring,
hvor fedt det kunne være at vende
tilbage til rødderne og hjælpe til med
kirke på Bornholm og ved Guds nåde,
så var det præcis, hvad jeg fik lov til.
Nu har jeg så trådt i min fars fodspor,
og jeg har været meget taknemlig for,
at jeg kan være her på øen som volontør for vores fælleskirkelige børne og
ungdomsarbejde.
Lidt om hvad jeg laver her:
Hvad er det så helt præcist, som jeg
går rundt og laver her på øen? Jo, det
jeg primært laver, det er at jeg følger
Noah Bay Mogensen, og hjælpe ham
med at drive Supermax og U! Herunder U! lovsangsskole, U! bibelskole, U!
Campus og King, hvor jeg hjælper til
som leder.

med de forskellige praktiske opgaver,
der opstår hen ad vejen, f.eks. sætte
fjernsyn op, sørge for at få vores lovsangsark over på ipads, rydde op i vores mange lagere osv. Derudover står
jeg for meget af undervisningen både
til U! og til Supermax, og så er jeg selvfølgelig også med indover alle de ekstraordinære arrangementer vi engang
imellem har som f.eks. Maxdag eller U!
Camp.
Udover det som jeg laver i vores børne
- og ungdomsarbejde, så hjælper jeg
også lidt til i Pinsekirken Bornholm,

hvor jeg bl.a. har været med til at lede
møder. Planen er også, at jeg skal prøve at prædike i de forskellige kirker, og
det er noget som jeg ser meget frem
til.
Jeg nyder at være på øen og arbejde
med det, som jeg har fået lov til at arbejde med. For mig personligt er det
en fantastisk mulighed for både at
hjælpe til og samtidig vokse i mine gaver og tjeneste.
Så det var lidt om mig, og hvad jeg laver på Bornholm.

Nyt fra spejderne
Trods coronarestriktioner så kører spejderkredsen
som normalt.
Vi mødes stadig to lørdage om måneden.
Coronasituationen har dog haft indvirkning på vores arbejde. VI har nemlig fået tilskud af flere omgange til lave

Meget af tiden går med at arrangere,
gøre klart, stille op, handle ind og
efterfølgende rydde op igen efter de
forskellige arrangementer. Jeg er meget på nettet for at bestille diverse ting
og sager hjem, som vi har brug for. Jeg
hjælper til med det administrative arbejde, hvor jeg kan, og jeg hjælper til

9

10

nogle lidt andre ting.

OMSORGSTJENESTEN

Først fik vi over 9.000 kroner fra DUF.
Penge vi kunne søge, fordi vores sommerlejr på Øksedal blev aflyst. De penge
brugte vi på at tilbyde en næsten gratis
kanotur til spejderne. Vi havde en dejlig
kanotur på Susåen, hvor vi var to ledere
og ni spejdere af sted. En dejlig, måske
lidt hård tur for enkelte, men både vejret
og strømmen var med os.
Tre af de bornholmske fonde har også
støttet os. Det betød, at vores årlige bondegårdstur hos Karen-Marie og Lars, blev
udvidet en anelse. Først stor tak til KarenMarie og Lars for lækker flæskesteg og stor
gæstfrihed til alle os 13, der var med. Og så
stor tak til Bornholms
Brand, Sparekassen
Bornholms Fond og
Brdr. Larsen Legat. De
godt 3.000 kroner vi
fik, betød, at vi efter
overnatning på halmloftet kunne tage en
tur i Til-Tops, der er
en klatrepark i Rø.
Spejderne kunne i tre-fire timer prøve de
forskellige tovbaner, hvoraf nogle af dem
er 14 meter oppe i træerne!

VI har også nået at have besøg af en den
tidligere brandinspektør, Steen Finne Jensen, der lærte spejderne alt om ildslukning,
og hvad man skal gøre hvis det brænder.
Det var en kæmpe oplevelse for spejderne,
både det han fortalte, men især at få lov til
at prøve at tømme en pulverslukker.
Endelig vil jeg fremhæve, at Sct. Georgsgilderne har tildelt
Ole Vang, vores
kasserer gennem mange år
og før det alt
muligt andet,
Den Gyldne Tveje. Den Gyldne
Tveje er en lederpris, der er
en anerkendelse af at have udført et stort
frivilligt arbejde. Med anerkendelsen følger
også en lille kontant erkendtlighed. Han
skulle have haft overrakt Den Gyldne Tveje, den 16. november, men
det blev desværre aflyst på
grund af coronasituationen.
Det kommer forhåbentligt til
at ske på et senere tidspunkt,
men stort tillykke til Ole
Vang.
Med venlig hilsen Spejderne.
Søren Kofoed.
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I omsorgsgruppen er vi 7 personer,
incl. Lone og SamBuh. Vi mødes 2 gange om året.
Vi har en besøgsliste med de personer,
som vi ved har brug for
besøg og sikrer os, at de
også får besøg og evt.
hjælp.
Det vi deler af oplevelser
og behov hos den enkelte, forbliver i gruppen,
men vi har som besøgsven også behov for at dele de enkelte
ting.
Vi har ansvar for de runde fødselsdage
og bryllupsdage, så vi planlægger også,
hvem der har ansvar for at bringe menighedens hilsen på dagen.
For de af vore ældre, som ikke mere
har mulighed for at komme til gudstjeneste, eller f.eks. hvis nogle kæmper
med sygdom får de en lille påske- og/
eller julehilsen.

Det oplever vi som gruppe skaber meget stor glæde hos den enkelte. I år vil
vi til jul forsøge at planlægge et besøg i
det enkelte hjem, hvor der vil blive
holdt en lille andagt og sunget
en julesalme af enkelte af vore chinvenner, hvis hjemmet
synes det er ok.
Hvis vi/jeg hører om sygehusindlæggelser, tager vi/jeg også hånd om det, men det er
oftest ”via vandrørene”, at vi/
jeg hører noget. Det skønne i denne
situation er, at jeg oplever, at vi som
menighed er rigtig gode til selv at tage
ud på sygehuset og besøge.
Til slut vil jeg opfordre menigheden til
at kontakte mig eller en anden i gruppen, hvis I oplever at et medlem har
behov for besøg eller hjælp.
På omsorgsgruppens vegne
Noomi
Hansen.

Mandag d. 30. november er Baptistkirken rammen om en jule/
adventsanledning for Barnets Blå

Hus. Her vil der være julesalmer og
sange og en lille prædiken og børnefortælling ved Lone Møller-Hansen.
Det er familierne, der kommer i Barnets Blå Hus, som er inviterede. Charlotte Lund fra menigheden er leder
her, og det er andet år, vi har denne
anledning. Bagefter er der middag og
julehygge i Barnets Blå Hus’ lokaler på
Slottet.
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Kirkens nabo ud til P.A. Holms Plads,
Børnehaven Rønne Børneasyl, har
igen i år bedt Baptistkirkens præst,
Lone Møller-Hansen om en juleanledning. Her kommer 30-40 børn på besøg
sammen med voksne og hører juleevangeliet, mens de dramatiserer det
med udklædning, får, hyrder, Maria og
Josef, julekrybbe og halm på gulvet.
”Vi synger julesalmer og sange, og så
skal der findes klementiner rundt i kirkerummet. Det skal helst ligne det fra I år finder anledningen sted onsdag d.
9. december.
sidste år, synes børnene, så det er jo
nemt at arrangere”, fortæller Lone.
Hun har en god hjælper i Lisbeth Kure.

Høstgudstjeneste

Baptistkvindernes Internationale Bededag
Vi mødtes 16 kvinder til Baptistkvindernes Internationale Bededag traditionelt
den 1. mandag i november.
Vi sad ved smukt pyntede borde
med lys og blomster i de 7 farver, som
repræsenterer de 7 kontinenter i verden, som vi er delt op i.
Lisbeth Grønnegaard ledte eftermiddagen.
Historien om Baptistkvindernes verdensbededag blev læst af Ingrid Lund,
hvorefter der var kaffe og æblekage.
Lone Møller-Hansen holdt en fin andagt
over.
”Jeg er den gode hyrde”. Set forfra er vi

mennesker ”får”, men set bagfra er vi
hyrder, så det er vigtigt, at vi er gode
forbilleder for vore børn og andre.
Derefter ledte Lisbeth os i bønner fra
bededagshæftet, hvor alle der havde
lyst, læste en bøn højt.
Der blev indsamlet 1335,50 kr. til indsamlingsprojekter i Australien, Campodia, USA/Nordamerika og Hong Kong.
Lis Ellegaard spillede til fællessangene.
Tak for en dejlig eftermiddag.
Ønsker du et bededagshæfte kan I henvende dig til en i Kvindenetværket.

Langskov som dirigent, i år har valgt at
holde deres julekoncert som en gudstjeneste i vores kirke.
Der er plads til 83 personer i kirkerumholdes i Baptistkirken onsdag d. 9. demet og som ved en almindelig gudstjecember kl. 19.
neste vil det kun være de tre forreste
Koncert-gudstjenesten vil dels være jule- bænke, hvor det er tilladt at synge – og
musik ved orkesteret, solosang og fælher skal man sidde med to meters aflessang samt en andagt ved Lone Møller stand, med mindre,man er fra samme
-Hansen.
husstand.
Vi er glade for, at orkesteret, der har Per

LMs hornorkesters
julekoncert og gudstjeneste

Evangelisk Alliances Bedeuge i Rønne den
12. - 17. januar 2021.
Til høstgudstjenesten blev der solgt frugt
og grønt for 2808 kr. Pengene sendes til
børnehjemmet i Matupi i Myanmar.
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Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 19.00 i Luthers Mission
kl. 19.00 i Baptistkirken
kl. 14.30 i Pinsekirken.
kl. 19.00 i Indre Mission. Ungdomsaften.
kl. 19.00 i Missionskirken
kl. 19.00 i Sct. Nicolai. Nadver.
14

Michael Kaarby
Eva Welander
Flemming Mose Lauridsen
Sambuh Langle
Beatrice Wittlinger
Camilla Westen

PRÆST:
Lone Møller-Hansen.
Email: lone@baptistkirken.dk
PRÆSTEMEDARBEJDER
Sambuh Langle
Email: sambuh89@gmail.com

Tlf. 56951015 JUNIORKLUB. Østerlars.
Mob. 23474015 Leder: Karen-Marie Pedersen
56 49 50 48
Email:faedresminde@pedersen.mail.dk
FÆLLESSKABSGRUPPER i menighedens
42743565 hjem - kontakt menighedsrådet , hvis du vil
være med I en gruppe.

MGH. RÅDSFORMAND
Lillian Andersen
KVINDENETVÆRKET
Halmstræde 3, 3700 Rønne.
Elisabeth Lind
Email: andersen1004@gmail.com 51 34 36 55 lindelisabeth@icloud.com

Runde fødselsdage
Per Samuelsen. 5. februar. 90 år.
Ella Munck Jallov. 22. februar. 90 år.

KASSERER
Noomi Hansen,
Ny Østergade 9, 3700 Rønne
Email: noomi.hansen@gmail.com

Adresseændring:

KIRKENS PEDEL
Elizabeth og Kyaw Maung (djor mång)
24 20 46 53
BIDRAGSSEKRETÆR
Marianne Lund Pedersen.
Email: mariannelp@outlook.dk.
30 18 04 16

Aa Fung og Thomas Sa
Thang, Halmstræde 4.

Rund bryllupsdag:
31. december. 65 år.
Krondiamantbryllup.
Selma og Finn
Frederiksen.

Runde dåbsdage:
60 år: 8. januar . Anette Funch J ensen.
8. januar. Noomi Hansen.

Dødsfald:
Andrea Jørgensen. 13. oktober 2020.
98 år gammel
Alice Christoffersen 1. november 2020.
90 år gammel

35 35 20 65

ADRESSEÆNDRING
Stina Abildgaard
Email:stinaabildgaard@hotmail.com
23 43 16 15
INDBETALING AF MENIGHEDSBIDRAG:
Nordea bank. Reg.nr. 0650
konto nr. 6879-894-342
Alle andre indbetalinger skal ske til bankkonto
Reg. nr. 0650 konto 6505602917
Eller også på mobilepay
20875

MANDAGSKONTAKTEN
Sven Lindahl
21 64 98 05
Møder: Se menighedens kalender
OMSORGSTJENESTE
Noomi Hansen,
INTEGRATION
Kirsten Wendell
56 91 25 40
Email:kirstenwendell@hotmail.com

DISTRIBUTION:
BORNHOLM: Birgit H. Sonne
RØNNE:
Alice Hansen
Ingrid Lund

HOLSTERODDE
Ædjavej 18, Pedersker
Kontaktperson: Alf Abildgaard
Email: alfabildgaard@mail.tele.dk

”NYT FRA BAPTISTKIRKEN”
Redaktion: Karen-Marie Pedersen 56 49 50 48
SPEJDER:
Email: faedresminde@pedersen.mail.dk
Kredsfører: Søren Kofoed
Layout: Natia Gotsiridze Spanner Hansen
Email: natia@spannerhansen.dk 31 56 02 81
SKRYNAN
Skrædderbakkevej 1,
BØRNEKIRKEN :
Administrator Søren Kofoed
Kontakt: Sambuh Langle.
Mail: sambuh89@gmail.com .
42 74 35 65 Email: sok@dbs.dk

Se kirkens hjemmeside:
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Administrator: Johannes Aakjær Steenbuch
Baptistkirkens Facebook:
Baptistkirken Bornholm

Administrator: Sunday Mang

56 97 40 55
56 95 60 80
56 95 10 08

Deadline til næste blad: d. 5. februar

baptistkirkenbornholm.dk

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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27 57 37 88

