
  

 Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 
Juni, juli, august -2021.  

 Et hjem, når du     
føler dig håbløs 
Der er mange krav på os som menne-
sker i dag. Vi skal være perfekte i alle 
livets forhold, job, familie, hjem, 
mad, krop – nævn selv flere forhold. 
Og vi bliver målt og vejet, både af 
andre – men i høj grad også af os 
selv. Og det perfekte afspejler nogle 
af os så i de sociale medier, men det 
bliver måske mest en facade, vi kan 
være nødt til at opretholde, for at 
bilde os selv og andre ind, at vi er 
perfekte. Lige indtil det revner, og vi 
ikke har så meget at vise frem. Så er 
vi mislykkede, og har mest lyst til at 
gemme os. 
 
Vi er uperfekte. 
Er det også sådan at være kirke? At 
kirken  er mislykket, hvis ikke den er 
perfekt? 
Nej, det bør det i hvert fald ikke væ-
re. Her skal vi kunne være præcis så 
uperfekte, som vi faktisk er. Her skal 

der være plads til alle, 
for vi er alle syndere. Men tilgivne 
syndere, som får en ny chance. Af 
Gud. Ikke altid af mennesker… Og 
heller ikke altid af os selv. 
Tænk hvis menigheden virkelig blev 
det sted, hvor vi kunne være helt os 
selv. Uperfekte. Sammen. På vej. 
Lyttende til, hvad Gud fortæller os. Et 
sted, hvor vi deler liv, både det, der 
glæder os og giver os håb, men også 
det, der kan gøre os fortvivlede. 
Og det kan vi selvfølgelig ikke med 
hele menigheden. Men måske med 
nogle få, udvalgte. Dine fortrolige, 
når det handler om tro og liv. 
Vi kan bruge venner udenfor menig-
heden til meget. Men mange af os er 
tilbageholdende, når det handler om 
at dele vores tro. Tænk hvis det blev 
naturligt at dele vores tro med hinan-
den. Øve os i at finde de situationer, 
hvor Gud er til stede i vores liv på en 
mærkbar måde. Bede for hinanden 
om, at Gud må hjælpe os, når vi føler 
os hjælpeløse, og takke Gud, når vi 
oplever, at han giver os styrke, når vi 
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 er modløse, giver os håb, når vi er håb-
løse. 
Dét er at være menighed. 
 
”Elsk hinanden” 
Jesus siger: ”Jeg kalder jer venner, for 
alt, hvad jeg har hørt af min fader, har 
jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, 
der har udvalgt mig, men mig, der har 
udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære 
frugt og blive ved med at bære frugt, så 
Faderen kan give jer, hvad som helst I 
beder om i mit navn. Dette byder jeg 
jer, at I skal elske hinanden.” Joh. 15:15-
17 
Det at bede sammen om det, der er al-
lervigtigst for os hver især, er en tillids-
erklæring. Vi viser hinanden tillid, når vi 
vover at gøre os sårbare overfor hinan-
den. Når vi vover ikke at forgøgle, at vi 
har styr på det hele. Dét er at elske hin-
anden. Det betyder ikke altid, at vi har 
brændende følelser for hinanden - lige-
som en forelskelse. Det er tværtimod en 
accept af vores forskelligheder. Vi skal 
ikke altid være enige, men vi skal søge 
en fælles forståelse. Være nysgerrige 
på, hvorfor den anden mener det, han 
eller hun mener. Lytte opmærksomt. Og 
bede Gud om at hjælpe os til at bygge 
bro over forskellighederne – og måske 
endda se dem som en styrke. 
Det kræver tid og ro. Det får man ikke til 
en kirkekaffe. Det kræver samvær og 
nærvær. 
Derfor kan tilbuddet om familiegrupper 
sammen - chin’er og danskere - være en 
måde at vokse sammen på. Hvor vi læ-

rer hinanden bedre at kende på tværs af 
generationer og kulturer.  
Menigheden skal være en familie, lige-
som Jesus, der peger rundt på sine disci-
ple og siger: ”De er min familie”. 
Matthæus 12:49-50  
 
”Bær over med hinanden” 
Paulus skriver til menigheden i Kolossæ: 
”Ifør jeg da, som Guds udvalgte, hellige 
og elskede, inderlig barmhjertighed, 
godhed, ydmyghed mildhed, tålmodig-
hed. Bær over med hinanden og tilgiv 
hinanden, hvis den ene har noget at 
bebrejde den anden. Som Herren tilgav 
jer, skal I også gøre. Men over alt dette 
skal I iføre jer kærligheden, som er fuld-
kommenhedens bånd. Kristi fred råde i 
jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som 
lemmer på ét legeme. Og vær taknemli-
ge. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. 
Undervis og forman med al visdom hin-
anden med salmer, hymner og åndelige 
sange, syng med tak i jeres hjerte til 
Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, 
gør det alt sammen i Herren Jesu navn, 
og sig Gud Fader tak ved ham! Kolossen-
serbrevet 3:12-17 
Det er min bøn for menigheden, at vi 
må vove at gå videre ind i det nye land, 
som Gud viser os. Så vil kærligheden og 
vores erfaring af Guds nærvær vokse. 
Det er jeg sikker på. 
 
 
Lone Møller-Hansen 
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Kære menighed. 
 
Efter et koldt forår med Corona-
restriktioner, og hvor vi derfor ikke har 
kunnet være sammen til gudstjenester 
og andre arrangementer i kirken, glæ-
der vi os nu over, at det er blevet som-
mer, og at vi igen kan være sammen i 
fællesskab med hinanden. 
 
De to første søndage i juli holder vi 
gudstjeneste sammen med Pinsekirken, 
den 4. juli i Baptistkirken, og den 11. juli 
i Pinsekirken. 

Kom og vær med til de fælles gudstje-
nester, også selvom den ene er i Pinse-
kirken, det er givende, at være sammen 
med andre kirker. 
 
Den 18-21. juli holder vi sommercamp 
på Skrynan, vi beder om godt vejr, og 
jeg håber, at vi bliver rigtig mange, der 
samles i et godt  fællesskab med hinan-
den, det tror jeg, vi alle længes efter. 
 
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer. 
 
Lillian. 
 

Hej menighed! 
Jeg har fået æren af at skrive/fortælle 
et lille vidnesbyrd, om hvorfor jeg valg-
te at sige ja til Jesus her i påsken. Jeg 
har kendt Jesus i et stykke tid nu. Han 
har virkelig været min ven i nød, bedste 

kammerat, har udfordret mig, prøvet 
mig af, inspireret mig, elsket mig, grædt 
med mig og trøstet mig. Vi har formået 
at oplevet meget sammen. Når jeg 
spørger Gud, om jeg er uduelig, så vil 
han sige ”Nej”. Grunden til, at Gud vil 
sige nej, er, at jeg har værdi, at jeg er 
elsket, og accepteret, han vil tilgive mig 
uanset hvilke fejl jeg begår, fordi jeg er 
Guds barn. 
Så jeg valgte nemlig at sige ja til Jesus, 
fordi at han har givet mig en bekræftel-
se i, at han gerne vil være sammen med 
mig, og at han er en trofast og om-
sorgsfuld Gud, som vil hjælpe mig, når 
jeg føler mig håbløs, så vil han løfte mig 
op igen.  
 
KH Ma Htwe Lang Le. 
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Hilsen fra Spejderne Nyt fra spejderne 
 Endelig har vi fået lov til at holde spej-
dermøder igen!  
Det glæder vi os meget over, og vi har 

nu mødtes på Skrynan siden 
begyndelsen af marts. Spej-
derkorpset har netop lance-
ret et helt nyt mærkesystem, 
og vi bruger en del tid på, at 
få taget nogle af de nye 
mærker, så spejderne kan få 
plastret deres ærmer til..;O) 
Vi har blandt andet taget det 
nye knivbevis (så vi er sikre 
på, at alle kan håndtere en 
dolk). Vi er i gang med økse-
bevis, førstehjælpsmærket 
og flere andre.   
I pinsen var vi de yngste af 
spejderne på Ronja Røverdatter-lejr på 
Skrynan. Det er planen, at de ældste 
som deres sommerlejr skal gå alle Høj-
lyngsstiens 67 kilometer. 
Som de fleste læsere af dette blad ved, 
så har vi i de seneste år opgraderet 
Skrynan og lejrgrunden. Det seneste vi 
kan berette om er, at vi har fået lagt 50-

60 tons skærver på vejen, så den kan 
holde i mange år fremover. Derudover 
har vi fået en sjat penge fra en pulje hos 
sommerhusudlejningsfirmaet Sol og 
Strand, som vi har købt fire borde/
bænkesæt for. Tak for det. De bliver 
forhåbentlig til gavn for både spejderne 
og dem af jer, der fra tid til anden læg-
ger jeres vej forbi Skrynan.  
Siden genåbningen er der kommet et 

par nye spejdere til. 
Til gengæld er der 
også stoppet et par 
stykker under ned-
lukningen, så vi mø-
des fortsat mellem 8 
og 15 spejdere to 
lørdage om måne-
den. 
Søren Kofoed 
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Det går rigtig godt i vores fælles-
kirkelige børneklub-
ber, Supermax og King og ungdoms-

klub U! men som alle andre foreninger i 
landet, har vi dog også mødt nogen ud-
fordringer på vejen. I december ramte 
nedlukningen Danmark og forhindrede 
os i at mødes mere end fem personer, 
her så vi os desværre nødsaget til at 
sætte Supermax på pause. Vi så til gen-
gæld nogen fede muligheder for at lave 
noget med de unge, det krævede blot, at 
vi tænkte lidt alternativt. I stedet for at 
vi mødtes fysisk i kirken, lavede vi online 
arrangementer med privat udbringning 
af præmier til hele øen, vi legede gem-
meleg i Rønne midtby, og så fik vi den 
geniale ide at køre rundt til folks hjem 

med sofaer, projektør og guf. Vi satte 
sofaerne og projektøren op udenfor de 
unges hjem, og vi måtte hive både tæp-
per og paraply frem for at beskytte os 
mod den kolde sne der haglede om ør-
nen på os. Der kunne vi sidde med vores 
varme kakao og frosne chokoladebarer i 
hænderne og se Danmark spille semifi-
nalen mod Spanien i håndbold, det var 
en oplevelse, som man kun får en gang i 
livet.   
Da februar indtraf savnede vi alligevel at 
kunne samles lidt flere, så vi fandt på at 
lave U! gudstjeneste, på den måde kun-
ne vi få lov til at samle 29 til en halvti-
mes gudstjeneste hver fredag. Efter 
gudstjenesten delte vi os op i grupper af 
fem og gik til hver vores rum, det var 
fedt at vi kunne mødes på denne måde, 
men det føltes stadig lidt tomt, når det 

Os der sidder i sneen med tre af de unge og ser semifinalen i håndbold 
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kun var så få, som man kunne hænge ud 
med. Heldigvis blev forsamlingsforbud-
det hævet fra 5 til 10 i begyndelsen af 
marts, og samtidig måtte vi samles 25 
udenfor, dette kunne vi især udnytte til 
Supermax, som vi begyndte at starte op 
igen. Til at starte med var det kun den 
ældste gruppe i Supermax (King), som vi 
kunne mødes med udenfor. Vi fik spillet 
bow combat, discgolf, rundbold og på-
skeægsjagt med dem alt sammen til stor 
succes, det var så fantastisk at få lov til 
at se nogle af børnene igen. I starten af 
april blev restriktionerne igen lempet, 
og vi kunne nu samles 50 udenfor, det 
betød, at vi også kunne starte resten af 
Supermax op. Der var stor optrapning 
på dagen, og vi nåede hurtigt op på de 
50. Man kunne mærke, hvordan børne-
ne havde savnet Supermax under ned-
lukningen, for stemningen var helt i 
tops. I slutningen af april blev der åbnet 
op for, at man nu kunne samles 25 in-

denfor, nu kunne børnene gå ind og le-
ge med lego eller spille virtual reality 
når de frøs.  At forsamlingsforbuddet 
blev hævet yderligere var også til stor 
glæde for U!. Nu slap vi for grupper af 
10 og kunne i stedet mødes 25 i samme 
rum. Endelig så både U! og Supermax 
nogenlunde ud som det plejede at være 
før corona. 
Som sagt så går det rigtig godt, både til 
U! og til supermax. I dag samler vi stadig 
ligeså mange børn og unge hver uge, 
som vi gjorde før corona nedlukningen, 
og vi oplever ofte, at der kommer nye 
til. Vi har stadig super god stemning i 
klubberne og oplever forsat masser af 
opbakning fra både børnene og de un-
ge. Vi nyder at vores tilstand bliver mere 
og mere normal, og at fremtiden for 
Supermax og U! ser lys ud. Gud er tilste-
de og arbejder gennem sin kirke.    
 
Hilsen fra Elias Wandt. 

Trosredaktør prædiker ved Folke-
møde-gudstjeneste 

Christoffer Emil Bruun, trosredaktør på 
DR og journalist på programmet Tidsånd 
på P1 prædiker ved dette års økumeni-
ske Folkemøde-gudstjeneste.  
  
Gudstjenesten afholdes i Allinge Kirke 
søndag den 20. juni 2021 kl. 10:30  
  
Ved gudstjenesten deltager præster fra 

en bred vifte af kirkesamfund. Desuden 
medvirker det gregorianske kor fra Den 
katolske Kirke og det burmesiske lov-
sangsband fra Baptistkirken Bornholm.  
  
Christoffer Emil Bruun interviewer i pro-
grammet Tidsånd på P1 uge efter uge 
mennesker med forskellig tro, hvoraf 
mange fungerer som prædikanter i de-
res trossamfund. Denne søndag er det 
ham selv, der skal stå på prædikestolen. 
Temaet for gudstjenesten er ’Frygt ikke’. 
”Jeg er meget glad for at skulle prædike 
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ved gudstjenesten i forlængelse af 
dette års Folkemøde og har allerede 
nogle ideer til, hvordan jeg kan gribe 
det an. Jeg glæder mig!”, siger Chri-
stoffer Emil Bruun om invitationen til 
at prædike.  
  
Det er en tradition, at kirkerne går 
sammen om at holde gudstjeneste i 
Allinge Kirke i forlængelse af Folkemø-
det. Sådan har det været alle årene. 
Det er også en tradition, at invitere en 
gæsteprædikant. Tidligere har bl.a. 
Bertel Haarder (V), Daniel Toft Jakob-
sen (S), Margrethe Auken (SF) og Ma-
rianne Jelved (RV) og Jann Sjursen væ-
ret med som gæsteprædikanter.  
  

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Folke-
kirken, Den katolske Kirke, Baptistkir-
ken Bornholm, Frelsens Hær mfl. i 
samarbejde med Allinge Kirke og Him-
mel og Jord - det økumeniske samar-
bejde på Folkemødet. 
  
Vi følger naturligvis de gældende re-
striktioner for gudstjenester. Der er 
ikke fælles salmesang. Salmerne vil i 
stedet blive sunget af koret.  
  
For yderligere information:  
Generalsekretær Mads Christoffersen, 
Danske Kirkers Råd: 26 70 02 46 
Præst i Baptistkirken på Bornholm 
Lone Møller-Hansen: 23 47 40 15  
  

Foto: Stefan Vase/KLF, Kirker & Medier 
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 Håb - sommerlejr på Skrynan 

Nu er det nu, du/I skal tilmelde jer lej-
ren på Skrynan, hvis du/I ikke allerede 
har gjort det. 
Det bliver tre dejlige døgn, hvor vi sat-
ser på godt vejr. Temaet for lejren er 
Håb; Håb for fællesskabet, for verden 
og for fremtiden. Og lige nu håber vi på, 
at I tilmelder jer. 
Der vil blive slået et stort telt op på 
grunden bag ved Skrynan, sådan at der 
er plads til at lege foran. Vi skal være 
sammen omkring undervisning og sam-
taler om formiddagen – mens børnene 
har deres eget program. Om eftermid-
dagen slapper vi af, nogle vil måske ta-
ge til Arnager til stranden, andre vil del-
tage i de aktiviteter, der bliver planlagt. 
Hvis det regner, spiser vi i teltet, men 
ellers sætter vi os ved borde eller i 
græsset. Aftensmaden søndag aften, 
inden gudstjenesten, skal vi selv med-
bringe. Grillen vil være tændt. Aftens-
maden mandag og tirsdag står Lars Pe-
dersen og Johannes Aakjær Steenbuch 
for. 

Om aftenen mandag og tirsdag får vi 
gæster i teltet. Vi vil synge sammen, og 
mandag lytte til David Allen, præst i 
Nexø Frikirke, der taler om ”håb for 
verden”, og tirsdag taler Cæcilie Engell 
Jessen, der er præst i Nylars og Vester-
marie kirker og gift med Johannes Aak-
jær Steenbuch. Hun vil tale om ”håb for 
fremtiden”. 
Vi tror, vi har styr på det meste.   
Vejret er vi ikke herre over, men vi sat-
ser på, at det bliver godt. Ellers skaffer 
vi telte, så vi alle kan være i tørvejr og 
hygge os dér. Der findes ikke dårligt 
vejr, kun dårlig påklædning, siger en 
gammel spejder. 
Skriftlig tilmelding til Zung Then Mang 
inden 6. juni på  sms til 21 61 62 16   
eller zungthenm27@gmail.com  . Der er 
pr. 22. maj tilmeldt 15 personer.  
Det koster 250 kr. pr. voksen, 150 kr. 
for unge 12-18 år, og max. 500 kr. for 
en familie med børn under 12 år. Find 
en tilmeldingsfolder i kirken eller på 
vores hjemmeside baptistkirkenborn-
holm.dk med yderligere informationer. 
Lone Møller-Hansen 
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 X i kalenderen: 
 
Uge 27. 4. – 8. juli.  
       Børnelejr på Holsterodde. 
 For børn som har afsluttet 1.-5. klasse. 
 Se folder i bladet.  Tilmelding først til mølle. 
 Max 50 børn. Der er tilmeldt 35 børn. 
 
Uge 28.  
       Datoen ikke besluttet. Teenlejr i Nexø Frikirke 
 For teenagere afsluttet 6.-9. klasse. 
 
Uge 29. 18. juli-21. juli.  
       Menighedslejr på Skrynan. 
 
Uge 30. 24. juli-29. juli.  
       Sommercamp på Lindenborg. 
 
Søndag d. 29. august kl. 13 – 17. MAX dag. 

Sæt et stort kryds 
i kalenderne d. 

29. august, 
hvor vi vil 
afholde 

Maxdag, 

årets helt store le-
gedag. Det kommer til at foregå fra klok-
ken 13-17 på Lille Torv, og der vil som 
altid være spækket med sjove aktiviteter 

for børn i alle aldre. Vi vil selvfølgelig 
tage vores Corona forholdsregler og hol-
de os fuldt opdateret på udviklingen af 
restriktionerne, men vi satser på, at vi vil 
kunne afholde Maxdag uden de store 
komplikationer. Vi håber at I har lyst til 
at være med og støtte op om arrange-
mentet, både ved at deltage på selve 
dagen men også ved at have det med i 
jeres bønner. Vi glæder os til at se jer.  
Elias Wandt 
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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. 

Runde fødselsdage: 
 
19. juni Peter Anker Kjøller, 70 år. 
22. juli Henry Pedersen, 75 år.  

 
Døbt: 
Påskedag 4. april Ma Htwe Lang Le. 

Dødsfald: 
 
14. april Finn Barnak 
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