
  

 Nyt fra Bap stkirken  
Bornholm 
Marts, april, maj -2021.  

 Jesus` opstandelse 
1 kor 15:17. 
Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro 
forgæves, så er I stadig i jeres synder. 
 
Der er mange mennesker/ledere, 
som har mange følgere, 
ligesom Jesus havde 
mange følgere, da 
han levede. 
F.eks. en trylle-
kunstner, der 
overrasker folk, 
imponerer man-
ge med de ng 
han laver. 
Men ingen af dem 
har overvundet døden, 
som Jesus har. 
Jøderne tror stadig ikke på Jesu opstan-
delse. 
Hvad med dig, tror du på Jesu opstan-
delse? 
Jesus blev korsfæstet for vores synder. 
Tror du på, at e er hans opstandelse, er 

vore synder sle et? 
At vi er blevet oprejst sammen med Je-
sus. 
Vi kan læse om, at Maria sammen med 
to andre kvinder, ser den tomme grav, 

som viser, at Jesus er opstået. 
Han gik rundt og blev set af 

hans disciple e er op-
standelsen, f.eks. Tho-
mas, der rørte ved Jesu 
sår, og bekendte, at 
han virkelig var Jesus. 
Ca. 500 mennesker har 
set Jesus e er hans 

opstandelse, og Jesus gik 
selv en rejse med to af 

hans disciple. 
Disciplene så da Jesus fòr l him-

mels.  
Stefanus så, inden han døde, at Jesus 
stod ved siden af Gud. 
Saulus, som senere tog navnet Paulus, 
var på vej ind l Damaskus, da der kom 
et kra igt lys, som blændede hans øjne, 
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 og han spurgte “hvem er du?” 
Jesus svarede, “det er mig, som du for-
følger”. 
Hvis du tror på, hvad der står I Bibelen 
om Jesu opstandelse, vil jeg gerne anbe-
fale, at du vil leve med det, i din hver-
dag. 
Ligesom vores forældre, og bedstefor-
ældre har været gode l, at passe på os. 
Det glemmer vi ikke. Vi skal heller ikke 
glemme Gud, som passer på os hver 

dag, og som har taget vores synder på 
sig. 
Husk, at hvis Jesus 
ikke var opstan-
den, så var vi ikke 
blevet frie af syn-
den. 
Kh. Kyaw Maung  

 Nyt fra menighedsrådet 
Kære menighed. 
Da Danmark blev lukket ned for ca. et år 
siden, må e vi tænke alterna vt i kir-
ken, hvordan kunne vi ”holde gudstje-
neste”, når vi ikke kunne være fysisk 
sammen? 
Ret hur gt begyndte vi at streame / op-
tage vore gudstjenester, takket være, at 
burmeserne havde et kamera, vi kunne 
låne. 
Det er et kamera, som de har købt pri-
vat, og Thang Lam Mang sagde ja l, at 
stå for optagelser af gudstjenesterne, 
og det blev hur gt en succes. 
Heldigvis har de fleste af os mulighed 
for at se gudstjenesterne online, og der 
er rig g mange, der er glade for, at de 
kan være l gudstjeneste, selvom de 
bliver nødt l, at blive hjemme. 
Der er kommet posi v respons fra flere 
af vore ældre medlemmer, som bor ude 
på øen, og som ikke længere magter, at 

køre l Rønne, men som nyder, at de 
kan se/høre gudstjenesten derhjemme. 
De ønsker meget, at vi fortsat vil optage 
vores gudstjenester, også når vi igen 
kan mødes fysisk, så de kan være med 
derhjemme. 
Derfor har menighedsrådet beslu et, at 
menigheden køber et kamera, og på sigt 
to kameraer, da det vil give flere mulig-
heder. 
Der er startet en indsamling l det før-
ste kamera, der koster knap 9.000 kr., 
og man kan indbetale pengene på me-
nighedens konto: 0650-6505 602917, 
mærk. ”kamera”. Man 
kan også betale med 
Mobil-pay: 20 875, 
mærk. ”kamera”. 
Det koster dog et gebyr 
på 0,75 kr.  hver gang vi 
betaler med mobil-pay. 
Lillian Andersen. 
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Den sidste torsdag i november holdt 
biler i kø langt hen ad Munch Petersens 
Vej ved havnen i Rønne. De ventede på 
at få en godtepose l børnene i bilen, 
som Noomi Hansen, Ruth og Anna del-
te ud sammen med mig – og så skulle 
vi sikre os, at de også var med på You-
tube, som sendte julesange og juletale 
optaget i Pinsekirken. Lidt længere 
fremme ad vejen kunne de få en por -
on risengrød med kanel, sukker og 
smørklat. Alt de e for at hjælpe Han-
delsstandsforeningen i Rønne med at 
tage hul på julen. 
Hvorfor vil frikirkerne blande sig i det, 
tænker du måske. 
Egentlig var det planen at vi skulle væ-
re med på Store Torv i flere anlednin-

ger i advents den, vi skulle have ha  
Lucia-optog, spejderne skulle have ha  
bål og så skulle vi også hjælpe med ri-
sengrøden. Alt det blev forpurret af 
forsamlingsforbud pga Corona. Og så 
tænkte vi hur gt og lavede arrange-
mentet på havnen i stedet. 
Vi ønskede at markere, at frikirkerne 
også er en del af byens liv, og foreløbig 
er det planen, at vi er med igen i 2021 
– forhåbentlig på torvet med lystæn-
ding af træet, livemusik fra en scene, 
levende børn med lys, kor, juletaler og 
alt det andet, vi som kirker kan bidrage 
med. 
 
Lone Møller-Hansen 

Risengrød drive in 
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 Hilsen fra Spejderne 

En trist spejder d - men lidt at glæde sig over alligevel  
Som spejdere elsker vi at 
være sammen, både inde 
og ude i det fri. Ingen af 
delene har vi må e i flere 
perioder. Det er trist.  
Vi glæder os så over de 
små højdepunkter vi har 
ha . Midt i mellem ned-
lukningerne nåede vi at 
hol-

de et par møder og ikke 
mindst vores juleweek-
end, der på grund af 
restrik oner blev l en 
juleafslutning en fre-
dag. Det var l gengæld 
en fornøjelig a en, 
hvor alle 15 spejdere og 
ledere hyggede sig med bankospil, juledeko-
ra onskonkurrence og ikke mindst Lars' flæ-
skesteg med hele pivtøjet l. En dejlig anled-
ning at holde juleferie på.  
Når der ikke sker så meget spejdermæssigt, 
så kan vi l gengæld nå at få re et op på en 
forglemmelse... Vi har nemlig glemt at sige 
rig g mange gange tak for den elefantrist, 

som menigheden gav l Skrynan, da vi indvi-
ede vores nye bålhy e. det er hermed gjort.  
Og alle er i øvrigt velkomne l at bruge bål-
hy en under nedlukninger. På grund af co-
rona-restrik oner, der jo kan vare  ved, så 
skal man dog lige melde det l Søren Kofo-
ed, så vi ikke kommer i karambolage med 
eventuelle forsamlingslo er. 
Lige nu går vi og venter lidt på om den cen-

terlejr på Øksedal, der 
sidste sommer blev aflyst, 
bliver l noget i år. Gør 
den det, så tager i hvert 
fald de største spejdere 
nok på sommerlejr på Øk-
sedal. 
Hilsen Søren Kofoed. 
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Bap stkirken har udgivet et fastehæ e 
l de 40 dage ind l påske, kaldet Fælles-

skab med ”Jesus – og hinanden”. Det er 
et materiale, som er henvendt l famili-
er – børn kan også blive inddraget i ak -
viteter i løbet af de 40 dage. 
 
Til hver dag er der et ord fra Bibelen og 
en bøn, nogle dage også en sang eller 
salme, andre dage en ak vitet, man kan 
lave sammen med børn. 
 
Jeg vil tage udgangspunkt i fastebogen i 
et lille online møde hver mandag a en i 

fasteperioden på Zoom. (Det kræver 
selvfølgelig at du har en computer eller 
en smartphone). Det startede 15. febru-
ar, men du kan nå at hænge på.  
 
Der er kommet en invita on i et nyheds-
brev fra Lillian Andersen med et link l 
hver uge. Sidste mandag, hvor vi mødes 
og taler om faste og liv i denne d og 
beder sammen, er mandag d. 29. marts. 
 
 
Lone Møller-Hansen 

Faste online 
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”Kære menighed. 
En lille hilsen for at sige TAK til jer alle for blomster og hilsner i decem-
ber måned. 
Hvor blev jeg glad og overrasket, da Lisbeth kom til min dør – og i behørig 
afstand – gav mig en dejlig buket tulipaner fra kirkens omsorgsgruppe – i 
december, det er da et forårstegn!  Tusind TAK. 
Da julen nærmede sig var det Noomi, der kom med kirkens hilsen til mig fra 
menigheden. En meget smuk dekoration med både julestjerne, sukkulenter og 
glaskugler. Den pynter stadig i min entre. Tusind TAK! – også for telefon-
snakke. 
Nu, hvor vi ikke ses så meget personligt, synes jeg det er vigtigt at vi 
”taler” sammen via mail, sms., telefon. Tak Lone for din måde at holde os 
sammen med nadver og nærvær. 
Kærlig hilsen Ella Jallov.  

 

Vi håber rig g meget vi kommer i gang 
igen i Mandagskontakten her i løbet af 
foråret. Men foreløbig står det jo på 
a ud…. 
Februar er aflyst og vi tør heller ikke tro 
at møde i marts bliver l noget, - MEN: 
Den 26. april har vi en a ale med Lillian 
Hjorth-Westh. Emnet er endnu ikke be-
slu et – skal det være let eller dybsin-

digt?? Hvad trænger vi mon mest l 
da?? Men godt! – det tror vi det bliver! 
Også udflugten i maj satser vi på. Over-
vejelserne går på et besøg på Bornhol-
mertårnet – det gamle fyrtårn ved Due-
odde. Det hører I mere l senere. 
På arbejdsgruppens vegne 
 
Sven Lindahl 

Mandagskontakten og Corona’en 
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Børnekirken 
Vi ved alle sammen at Børnekir-
ken ikke har kunnet mødes fysisk,  
men medarbejderne har holdt 
møde på zoom, hvor vi beslu e-
de, at børnene skulle  inddrages i 
online-gudstjenesterne. 
 
Børnefamilierne 
får prædike-
teksten og en 
tegning, lavet af 
Na a, l hver 
søndag, som de 
selv skal printe 
ud, og farvelæg-
ge.  
 
Til den første 

søndag i det nye år, 
fik alle børn en hil-
sen fra børnekirken, 
i form af et brev og 
et kinderæg. 
 
Til fastelavn fik alle 
børn en hjemmela-
vet 
”fastelavnstønde” 
med lidt slik i. 
 
Vi glæder os alle l, 

at vi igen kan være sammen. 
 
Husk, at du er ikke alene, hverken 
når du er trist eller glad. Gud er 
med dig. 
 
Sambuh. 

Alle børn i børnekirken 
fik en fastelavnstønde, 
som Na a havde lavet. 
Og forældrene fik en 
pose med nadver.  
Det gjorde de også i 
januar, men da brød 
ne et desværre ned 
midt under gudstjene-
sten.  
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 Påsken  
Vi er igen ved at forberede os på en på-
ske, der ikke bliver som normalt. 
Vi håber at kunne holde påskegudstje-
neste påskemorgen i kirken med op l 
80 deltagere, men det kræver, at kva-
dratmeterkravet pr. person bliver sat 
ned fra 7,5 l 4 kvadratmeter igen. 
Ellers må det være med lmelding og 
resten af menigheden må følge med 
online. 
Men inden påskesøndag vil vi gerne 
fejre skærtorsdag. Det bliver ikke med 
spisning i kirken, men vi vil opfordre l, 
at man samler sig i hjemmene – det an-
tal der er lladt l den d. Der er sikkert 

stadig ideen om ”bobler”, så inviter 
dem, der er i din/jeres boble. 
Tanken er, at I laver et mål d med lam 
og det lbehør, I godt kan lide. 
Alle får lsendt eller uddelt en nøje be-
skrivelse af, hvordan a enen kan forlø-
be - med tekster og sange. 
Vi håber, I får en dejlig a en. 
Langfredag er det tanken, at Gospelfæl-
lesskabet Bornholm holder en online-
gudstjeneste med sange og tekster fra 
Jesu sidste lange dag som menneske på 
jorden.  
Gå på Facebook, Gospelfællesskabet 
Bornholm for at finde et link l Zoom. 
Alle er velkomne l at deltage. 
Lone Møller-Hansen. 

 

Torsdag d. 11. 
februar de-
monstrerede 
ca. 100 perso-
ner på St. Torv i Rønne imod militær-
kuppet i Myanmar/Burma. Det var bur-
meserne, der havde taget ini a v l 
demonstra onen, som blev smukt bak-
ket op af menigheden. Der var tale og 
bøn fra menighedens præst, Lone Møl-

ler-Hansen, l en indledning og dere er 
var der bl.a. taler af borgmester Tho-
mas Thors og ”bedstemor” Kirsten 
Wendell, samt en lang række burmese-

re. Der blev oplæst et opråb og sunget 
burmesiske sange.  
Militæret tog magten og sa e dermed 
det demokra sk valgte parlament ud 
af spillet. Statsrådgiver Aung San Suu 
Kyi og hele regeringen blev sat i husar-
rest. Demonstranter verden over har 
krævet dem løsladt. 

Og dagen e er – den 12. februar - be-
slu ede den danske regering, at der 
skulle indføres sank oner mod militær-
styret, præcis som demonstranterne 
havde ønsket.  
Lone Møller-Hansen. 

Demonstra on for demokra  i Myanmar 



9 

 
 Kære menighed.  
Jeg hedder David Khin Mang. Først og frem-
mest vil jeg gerne takker Gud fordi vi kan 
være sunde og raske helt l i dag. Guds dy-
be kærlighed for Bap stkirken Bornholm er 
tydelig og mærkværdig. Derfor vil jeg gerne 
fortælle om Guds godhed og fortælle et 
vidnesbyrd.  
 
Det er nu 14 år siden jeg først kom l Dan-
mark. Min opfa else af Danamark var at de 
havde de bedste hospitaler, læger, sygeple-
jersker og ikke mindst vacciner og andre 
medicinske ng. Det var ikke noget der var 

lgængeligt for mange almindelig borgere i 
Burma og derfor da jeg kom l Danmark var 
jeg ikke så bange og bekymret for sygdom-
me, men det blev ændret i 2020. Da vi var 
kommet lidt ind i det nye år (2020), så man-
ge af os frem l en god frem d. Men lige 
pludseligt fik vi den nyhed at en ny virus var 
dukket op i Kina. Jeg var ikke særlig bekym-
ret fordi jeg troede den ikke ville komme l 
resten af verden. Nogle dage e er fik man 
at vide at Corona-virussen havde spredt sig 

l andre lande og Danmark var inkluderet, 
og smi etallet var meget højt. Da virussen 
var kommet l Danmark, blev landet lukket 
ned. Slagteriet, hvor jeg arbejder, blev ikke 
lukket ned og min kone, Zung Then, som er 
social- og sundhedshjælper, skulle også 
arbejde som før. Min da er Rai arbejder 
også i Meny, hvor der kommer mange men-
nesker og fordi vi alle tre i huset arbejder, 
var vi meget bekymrede for at blive smi et 
eller smi e andre. Jeg var så bekymret at 
jeg ikke kunne spise eller sove op malt.  
Min kone og jeg bad min da er om at sige 
op i Meny, fordi jeg var så bekymret for 
hende og at hun ville bringe smi e l os, 
men hun svarede ”Det skal nok gå, Gud vil 

passe på mig”.  Min yngste søn Phun, som 
bor i Esbjerg, kom straks hjem igen, fordi 
der var tale om at grænserne og offentlige 
transportmidler også ville blive lukket ned. 
Nu var hele familien samlet og den a en 
havde vi en lille familieandagt, hvor vi bad 
sammen og læste bibelverset fra Esajas’ 
Bog 41:10 ”Vær ikke bange, for jeg er med 
dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. 
Med min re ærdige hånd vil jeg styrke, 
hjælpe og besky e dig”. De e bibelvers 

ernede den frygt og angst som jeg havde 
og le ede mine skuldre og jeg fik håb ”at 
gud ville passe på os”. De e bibelvers blev 
tydelig og synlig for min familie og l den 
dag i dag, er vi raske og sunde og det vil jeg 
gerne takke Gud for.  
 
COVID-19 har spændt ben for mange ng 
og lige da Danmark blev lukket ned blev 
kirken også lukket ned. Derfor var der ikke 
gudstjenester i et stykke d men Gud åbne-
de vej for en ny metode og vi fra BMCF 
brugte ZOOM l at holde kirke, og vi kunne 
nu prise Gud sammen igen. På grund af CO-
VID-19 havde vi også den opfa else af at vi 
ikke kunne holde Jul og Nytår som vi pleje-
de, fordi vi hvert år holde det sammen, som 
en stor fest. Men Gud var med os, og vi fik 
snakket med Lillian og præst Lone og de fik 
snakket med poli et omkring reglerne og 
hvordan man kunne gøre det så Corona 
venligt som muligt. Vi fik styr på det og d. 
24. december havde de unge sørget for en 
kort gudtjeneste, hvor der var mulighed for 
at fortælle et vidnesbyrd eller blive bedt for. 
E er den korte gudtjeneste fik vi San bjoi 
(som ligner risengrød men smager af kylling 
suppe) som de unge også havde lavet. Det 
smagte meget godt og der var ikke noget 

lbage l sidst. Vi kunne ikke blive der læn-
ge som vi plejede, så e er maden var det 
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 Menighedslejr på Skrynan i uge 29 l sommer 
Menighedsrådet glæder sig l, at vi kan 
mødes igen ansigt l ansigt. Fulde af 
op misme tror vi på, at vi kan mødes 
som menighed l sommerlejr i uge 29 
2021, begyndende med søndag d. 18. 
juli. Lejren vil finde sted på Skrynan på 
Skrædderbakkevejen. 
Det kræver selvfølge-
lig, at vi må mødes op 

l 100 personer, men 
det regner vi med vil 
være muligt i juli. 
Vi har nedsat en ar-
bejdsgruppe, der skal 
lave program og sørge for at finde løs-
ninger på alle de prak ske udfordringer. 
Tanken er, at man kan sove hjemme, i 
shelteret, i campingvogn eller telt. Man 
kan deltage delvis eller i det hele, og 

man kan passe sit arbejde og bare kom-
me om a enen… Vi vil finde nemme 
løsninger på mad og har sikkert en ud-
fordring med strøm l evt. campingvog-
ne. Men mon ikke det løser sig. 
Der vil være undervisning, hygge, ud-
flugter, andagter, sang og musik og frem 

for alt det fællesskab, vi læn-
ges så meget e er. 
Vi vender lbage med info, 
så snart vi har den. Foreløbig 
skal I have chancen for at 
sæ e kryds i kalenderen, 
hvis I har lyst l at deltage. 

 
Udvalget består af Ella Jallov, Zung Then 
Mang, Sambuh Langle, Carsten Lund 
Pedersen, Søren Kofoed og Lone Møller-
Hansen.  

d l at tage hjem. D. 25. december er vores 
rig ge julea en og vores, pga. de nye re-
strik oner, var vores gudtjeneste 30 mi-
nu er. E er gudtjenesten  
havde vores køkkenhold som bestod af 5 
mænd, lavet mad. Det var David Khin Mang 
(mig selv), Kyaw Maung, Siang Hmung, Van 
uk og Sambuh. Familierne blev sat sammen i 
små gruppe som bestod af 10 person, for-
delt i hele kirken, og det var de samme man 
sad og spiste med. Når maden var klar, kom 
køkkenholdet og servede mad så vi ikke blev 
blandet så meget indbyrdes og e er maden 
tog vi hjem igen. Vi holdt Nytår præcis på 
sammen måde, så det vil jeg ikke komme 
ind på.  

Til sidst vil jeg gerne vise jer et bibelvers 
som passer meget godt l det sig har skre-
vet. Jeremias’ Bog 29:11 ”For jeg ved, hvilke 
planer jeg har for jer, siger Herren planer 
om fred og ikke om ulykke, planer om frem-

d og håb”. 
Derfor vil jeg gerne takke Gud igen for at vi 
uden nogle problemer kunne holde Jul og 
nytår sammen. 
Tak fordi jeg må e skrive l jer og må Gud 
velsigner der alle sammen.  
Hilsen David  
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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 

redak onen opmærksom på det i god d. 

Runde fødselsdage: 
 
3. marts Selma Frederiksen, 85 år. 
13. maj Finn Frederiksen, 85 år.  
20. maj Ingrid Lund, 80 år. 

X i kalenderen: 
 
Uge 29. Menighedslejr på 
Skrynan. 
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