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September, oktober, november -2021.  

   Gud og hvermand 
Det kunne være overskriften på det 
som jeg vil sige til, at i skal elske Gud og 
hvermand.  
Og når man læser teksten Matthæuse-
vangeliet 22,34-46 så synes de fleste af 
os jo nok at dette er essensens af alt 

det som Jesus siger og at det er lige 
dette sted som er det vigtigste sted for 
kirken og derfor også for dig og mig.  
At her får vi recepten på hvordan vi 
som følgere af Jesus skal leve vore liv. 
 

Det største bud i loven 
 Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, 

samledes de,  og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham 
på prøve:  »Mester, hvad er det største bud i loven?«  Han sagde til 

ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl og af hele dit sind.‹  Det er det største og det første bud.  Men der 

er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig 
selv.‹  På de to bud hviler hele loven og profeterne.« 

Davids søn eller Davids herre 
 Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem:  »Hvad mener I om 
Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.«  Han sagde til dem: 

»Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: 
 Herren sagde til min herre: 
Sæt dig ved min højre hånd, 

indtil jeg får lagt dine fjender 
under dine fødder? 

 Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans 
søn?«  Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen 

længere spørge ham om noget. 
Matthæusevangeliet 22,34-46    www.bibelselskabet.dk/ 
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  Det er også her at du sikkert har hørt 
mange prædikener om det at elske. 
Hvem du skal elske hvorfor du skal elske 
dem og måske også om hvor svært det 
kan være at elske andre og måske om 
hvor svært det kan være at elske sig 
selv. 
Selvværd er helt sikkert et af tidens sto-
re spørgsmål, og jeg tænker på om det 
så også var sådan for 200 år siden eller 
hvad sagde de kloge om denne tekst i år 
1000. 
Er det sådan at vi bruger teksten til at 
tale ind i vores tid og ind i vores proble-
mer eller udfordringer. For det er vel  
lige det som enhver bibeltekst skal kun-
ne tale til dig og sige dig noget om hvor-
dan du skal leve lige nu. Men er det så 
også sådan at det som er svært i dag 
kan have været let for 500 år siden. 
Teksten står 3 steder i ny testamente 
hos Matthæus igen hos Markus og igen 
hos Lukas. 
Hos Lukas får vi lige efter lignelsen om 
den barmhjertige samaritaner, her er 
der ikke et bud på at elske din næste 
der følger også en forklaring på hvem 
denne næste er. 
Jesus kommer med guldkornet at vi skal 
elske Gud og vores næste. 
De andre steder er det enligt farisæeren 
som kommer frem til den løsning. Elsk 
din Gud og elsk din næste. 
De konstaterer bare det de har lært 
gennem moseloven, at de skal elske 
Gud og at de skal elske næste. Og det er 
egentlig kun i Lukas at Jesus sætter de-
res viden på plads eller hvor han udvi-

der begrebet næste. 
For en jøde var næsten begrænset til 
deres egne, Jesus udvider dette til at 
når selv din fjende kan være din næste 
så er der ingen begrænsning på begre-
bet næste. 
Og selv om vi så tænker at nu kan det 
vel ikke blive større, så ved jeg ikke om 
det mon ikke allerede var svært nok at 
elske sin næste dengang det kun gjaldt 
sine nærmeste. 
 
Jeg tror at det Jesus her igen vil forklare 
er, at det som det gælder om er at fjer-
ne fokus på sig selv og se på andre, på 
din næste. 
For hvorfor er det så svært at fjerne 
fokus fra sig selv. Vokser vi ikke op og 
lærer at vi er verdens centrum, er det 
vore forældre skyld, er det samfundets 
skyld. Eller kæmper vi her imod en men-
neskelig naturlighed, er vores natur så-
dan at vi altid tænker på os selv og altid 
har os selv i fokus. 
 
Er det sådan at vores egoisme er vores 
største modstander i det at gøre det 
gode, i at være noget for vores næste. 
At vi i dag tror, at hvis vi bruger tiden til 
at kunne elske os selv, tror vi så at vi 
kan elske andre? At fokus ender på mig 
og ikke på dem som jeg skal hjælpe. Og 
at faren i virkeligheden er at man aldrig 
bliver færdig med sig selv. Og man der-
for aldrig når til næsten, da der altid er 
noget ved sig selv man kan bruge tiden 
på. 
Og hvis vores natur vil binde os i dårligt 
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 selvværd, er vejen til at få det bedre så 
ikke at tænke mindre på mig, fordi Je-
sus passer på mig og elsker mig. 
Nu synes jeg vi skal lave et forsøg, Og 
det er at når vi finder os i en situation 
hvor vi tænker dårligt om os selv eller 
har ondt af os selv. Så skal vi sige tak til 
Gud. Det første er at vi skal elske Gud, 
derefter se på om der er noget vi kan 
gøre for vores næste Jeg tror ikke at vi 
alle skal rejse langt ud i verden for at 
elske næsten. Jeg tror at det er nok at 
du koncentrerer dig om dine nærme-
ste. 
At du godt må øve dig på dem som står 
dig nær, og at Gud så måske vil sende 
en, som er lidt længere væk, at vi som 
Jesus lærte os i historien om samarita-

neren. Din næste er måske en du ken-
der og måske er det en helt fremmed. 
 
Hilsen Carsten Pedersen  

God samaritan 1994. Malet af engelsk 
kunstmaler Dinah Roe Kendall  

 Gode dage på 
Skrynan 
Campingvogne og telte var slået op for-
an Skrynan og op mod 40 forskellige del-

tog i sommerlejren om håb d. 18.-21. 
juli. 
Baptistkirken Bornholm holdt for første 
gang i mange, mange år en menigheds-
lejr om sommeren. Menighedens lejr 
Holsterodde var udlejet, så det blev i 

spejderhytten Skrynan, der ligger 
fem km fra Rønne – og det blev 
gode dage. 
Temaet for dagene var håb, og der 
blev talt, bedt, prædiket og under-
vist om håb. Der var to prædikan-
ter udefra. David Allen fra Nexø 
Frikirke talte om Jesus som ver-
dens håb – og om, at de menne-
sker, vi har brug for at dele vores 
håb med, altid er lige foran os. 
Og Cæcilie Engell Jessen, der er 
sognepræst i Nylars og Vesterma-
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 rie og gift med baptisten 
Johannes Aakjær Steen-
buch talte bl.a. om håb 
imod håb. Når Guds håb 
taler ind i den menne-
skelige håbløshed. Cæci-
lie vekslede mellem san-
ge fra Højskolesangbo-
gen og talen. 
Håbløsheden oplever nogle af menighe-
dens medlemmer især lige nu, nemlig 
burmeserne, som kunne fortælle om 
familiemedlemmer, der virkelig lider 
hjemme i Burma under forfølgelse og en 
bølge af Corona samtidig. Og hvordan 

den ene kvinde, Cho 
Cho, måtte gøre no-
get, og derfor laver 
burmesiske madpan-
dekager, som hun 
sælger og indtægten 
støtter eksilburme-
serne. 
En lejr, der osede af 

menighedens mangfoldighed – og hå-
bet, der er også i den virkelighed. 
Der kommer sikkert flere gode initiativer 
ud af snakken – og den fortsætter på 
menighedsmødet den 19. september. 

 

Så begynder vi igen, med at mødes i kir-
ken og se film sammen. 
 
Tirsdag 19. oktober kl. 19 begynder vi 
med at se SORG og GLÆDE - en dansk 
film med stærke følelser og tro, hvor 
titlen taler for sig selv. 
 
Tirsdag 16. november kl. 19 ser vi HYT-
TEN - en fantastisk film, hvor både Gud, 
Jesus og helligånden viser sig i nogle 
pudsige skikkelser! 
 
Tirsdag 25. januar kl. 19 vises filmen 

DOUBT - filmen forgår i et katolsk mil-
jø, hvor præsten bliver mistænkt for 
overgreb mod nogle drenge…. 
En film om tro og tvivl! 
 
Tirsdag 22. februar skal vi se den 
danske film DRØMMEN - en auten-
tisk og poetisk film, der giver genlyd 

lang tid efter man har set den. 
 
Alle filmaftner foregår i kirkens cafe hvor 
der bliver serveret the, kaffe og kage. 
Transport kan arrangeres! 
 
Gode forslag til film modtages gerne. 
 
På gensyn Jørgen Grønnegaard, Ella Jal-
lov og Lene Finch. 
 

Filmaftener i kirkens  
cafe 
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 Retræte og møder 
med bibelen. 

De unge chin’er i menigheden holdt i 
juli en komsammen i præstens have i 
Teglkås. Her blev der grillet og hygget – 
men også lavet planer. Det blev be-
sluttet, at der hver måned holdes en 
aften hos Lone Møller-Hansen, hvor de 
unge i menigheden er inviteret til at 
spise sammen og åbne Bibelen og tale 
sammen, om det, de læser. 
Og så vil der i løbet af efteråret blive 
arrangeret en etdøgns-retræte for de 

unge. Det var ikke mindst Sambuh Lang-
le, som har fået smag for retræte-livet 
og som overtalte de andre til også at 
prøve at være stille et helt døgn. 

Kære menighed 
 
Efter en dejlig varm sommer, som jeg 
håber, I alle har nydt, er det nu blevet 
efterår og de forskellige aktiviteter er 
gået i gang igen. 
Den 19. september har vi menigheds-
møde efter gudstjenesten, hvor vi vil 
fortsætte den missionsdrøftelse, vi hav-
de på årsmødet. 
Jeg vil kraftigt appellere til, at man mø-
der op og deltager i samtalen om me-
nighedens fremtid. 
Det er vigtigt, at vi sammen finder ud af, 
hvordan menighedens fremtid skal se 
ud. Det er ikke menighedsrådets, men 
hele menighedens ansvar. 
Vi skal også snakke om streaming af vo-
res gudstjenester ved det møde. 
Den 8-10. oktober har vi menigheds-
weekend på Bækkely, hvor jeg håber, at 
vi bliver rigtig mange. Vi trænger til, at 

være sammen som menighed, og vi vil 
være sammen i både sjov og alvor. 
Mere information kommer først i sep-
tember, sammen med tilmelding. 
Den 30. november har vi menighedsmø-
de igen med bl.a. valg til menighedsrå-
det. 
Her kan du være med til, at bestemme, 
hvem du ønsker, skal være ledere for 
vores menighed. Så kom, og deltag i de 
valg og beslutninger, der skal tages. 
Vi må dog ikke glemme, at Gud er vores 
øverste leder og Herre, og vi skal søge 
ham af hele vores hjerte. 
Og så skal vi turde hoppe ud, der hvor 
han fører os hen, også selvom det er 
nyt, og kan virke uoverskueligt. 
For han går med os, og derfor er vi ikke 
alene om  det. 
Han har lovet os, at han aldrig vil svigte 
os. 
Lillian Andersen. 
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Nyt fra spejderne 
Før sommerferien var de yngste og mel-
lemste spejdere på lejr på Skrynan. Det 
var med Ronja Røverdatter som tema, 
så spejderne fik bygget huler, lavet 
dragter og lædersnor og spist masser af 
laks, samtidig med, at de fik læst det 
meste af bogen højt.  
 
De største spejdere skulle egentlig have 
gået hele Højlyngsstien, men dårlige 
knæ og fodboldskole betød, at det end-
te med en cykeltur, overnatning i shel-
ter og en tur i 
Brændesgårdsha-
ven. Højlyngsstien 
tager vi til efter-
året i stedet for.  
 
Der var egentlig 
lagt op til en lejr 

på Øksedal ved Nibe sammen med de 
øvrige kredse, men vi turde ikke satse 
på det. Lejren skulle oprindeligt have 
været sidste år, men blev udskudt pga. 
corona og vi ville ikke løbe den risiko, at 

den igen måtte 
aflyses. (Det skete 
heldigvis ikke, til 
glæde for de øvri-
ge spejderkredse.)  

Spejderne - eller i hvert fald de 
mellemste og de største - kan dog 
se frem til en rigtig stor lejr næste 
år. Der mødes alle landets spej-
derkorps nemlig for 3. gang til 
Spejdernes Lejr. Denne gang er 
det i Roskilde, hvor der forventes 
mellem 30.000 og 40.000 deltage-
re.  

Spejderne mødes fortsat to lørdage om 
måneden og for tiden er vi cirka 15 spej-
dere.  
 
Mvh Søren  
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Fra d. 4.-8. juli mødtes vi til endnu en 

børnelejr på Holsterodde. 

Efter en aflyst lejr i 2020 havde alle 
ledere glædet sig til at byde de 45 
børn, i alderen 7-12 år, velkomne 
til en lejr fyldt med sjove aktivite-
ter, strandture og dej-
ligt samvær!  
 
Lejrens tema 
var bibelens 
helte, og dette 
var omdrejnings-
punktet for un-
dervisningen i 
formiddagsteltet. 
Der blev fortalt le-
vende om både Ester, 
David og Noah, der alle 
var villige til at følge 
Guds kald i deres liv og-
så selvom det krævede 

ofre. Jesus 
var helten 

den sidste 
formiddag. 

 
Lejr-dagene 

gik hurtigt 
med skø- re og sjove 
lege, Danmarks største 
mudderbad. Lejrbål hver 
aften. Deltagerne legede 
på tværs af alder og soci-
al baggrund, hvor plads 
til forskellighed i Guds 

rige endnu en gang på 
fineste vis blev demonstreret. Endnu 

en skøn lejr fyldt med 
gode oplevelser, nye ven-
skaber og Guds fantasti-
ske tilstedeværelse. Vi 
glæder os til endnu en 
lejr i 2022!   
Emma Hansen. 
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Børnekirken var på besøg på 

”Fædresminde” før sommerferien. Her 
var der mulighed for at ride, køre på ha-
vetraktor, bage snobrød og kæle med 
kaninungerne. 
Cho Cho Maung er ny leder for Børnekir-
ken. Se på bladet bagside. 
Søndag d. 15. august begyndte børnekir-
ken igen efter ferien med at bage sno-
brød i kirkens 
gård. 
Så nu er børne-
kirken i gang 
igen. Hver søn-
dag i gudstjene-
stetiden, SÅ KÆ-
RE FORÆLDRE. 
MOR og FAR! Det 

er JERES/DIT ANSVAR at børnene kom-
mer hver gang. 
Vi er 12 børnekirkemedarbejdere som vil 
gøre vores til at det bliver en god anled-
ning for børnene. Vi er delt op i 4 grup-
per og tager to søndage i stræk. Dermed 
kan vi som medarbejdere og børn lære 
hinanden bedre at kende. 
Børnene deles hver søndag i 2 alders-
klasser. 3 år til afsluttet 1. klasse og fra 

begyndt i 2. kl. til 7.-
8. kl. Så alle vil få 
noget ud af det. 
På vegne af Børne-
kirken.  
 
Karen-Marie Peder-
sen. 
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Juniorklubben i Østerlars 

var samlet en enkel gang inden ferien 
og fik bagt snobrød på ”Fædresminde”. 

var i foråret på ture og 
besøgte bl.a. Østerlars 
Rundkirke, hvorefter der 
var hygge med snobrøds-
bagning i ”Fædresminde”s 
have. J-Way mødes hver 

torsdag kl. 18.45-21.00 i 
Pinsekirken, hvor 4 ledere 
fra Baptistkirken og en 
leder fra Pinsekirken laver 
spændene aftener for 
teenagere fra 6. – 9. klase. 

 Mandagskontakten. 
Efter mere end et års ufrivillig Corona-
pause håber vi i Mandagskontakten at 
efterårets program kan blive gennem-
ført og at vi igen kan nyde samværet i 
trygge rammer. Valget af oplægsholdere 
har ikke været svært, da det er menne-
sker vi har haft på ønskesedlen i hele 
Corona-tiden.  
Vi lægger ud med et besøg den 20. sep-
tember af Overlæge Ellen Kappelgaard 
om psykiatri i hverdagen. Et vigtigt em-
ne, der på den ene eller anden måde 
berører eller har berørt mange af os. 
Den 18. oktober bliver det genhør med 
Lillian Hjorth-Westh – emne ikke endelig 

besluttet, - skal det være muntert eller 
alvorligt? (Eller begge dele?) Men un-
derholdende og berigende bliver det! 
”Ded Borrinjholmska sprâged” interes-
serer mange af os – både fødte og før-
de. Alex Speed Karlsen har med en im-
ponerende energi igen sat fokus på det 
bornholmske og har også trukket på 
kræfter fra Menigheden. Han besøger 
os den 15. november.   
Den 13. december står den 
(overraskende nok!) på Julehygge. Igen 
trækkes der på lokale kræfter – sang, 
underholdning og julehygge.   
Vi glæder os til at se og være sammen 
med jer igen. 
Sven Lindahl.  

J-WAY  
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 X i kalenderen: 
Menighedsmøde søndag d. 19. sept. kl. 12.00 
Menighedsweekend på Bækkely. 8.- 10. oktober. 
Menighedsmøde tirsdag d. 30. nov. kl. 19.00 med valg og budget. 

Nyt fra  
 
 
 
 
 
 
 

Kvindenetværket 
Kvindenetværket afsluttede 
det første halvår 2021 med 
en hyggelig udflugt til 
“Kræmmerhuset”, hvor vi gik 
rundt og nød den meget 
smukke have og drak kaffe 
med lækker ostelagkage til, 
samtidig med at vi fik 
snakket godt med hinan-
den. Desværre mødtes vi 
jo ikke så mange gange i 
dette halvår pga. coro-
na; men nu håber vi, at 
det er slut med restrik-
tioner og nedluknin-
ger. Vi begyndte det 
nye halvår mandag d. 
23/08. Vi mødes hver 
mandag kl. 14.30- 16. 
undtagen d. 3. man-
dag i måneden hvor 
mandagskontakten 

afholdes. Alle kvinder er meget velkom-
ne. “Alting har sin tid”, så vi har nu en-
deligt besluttet, at tiden er inde til ikke 
mere at afholde vores årlige advents-
marked. Vi besluttede derfor også, at vi 
vil sende 5000 kr. til et af kvindenetvær-
kets projekter i Afrika. I årenes løb har 
Edith Andersen strikket over 1000 små 
firkanter i fine farver, som er blevet til 
mange flotte tæpper.  Bente Klausen og 

Ingrid Kofoed har sammensat far-
verne, syet sammen og monteret 
tæpperne, som blev solgt på vores 
adventsmarked. Dette arbejde er 
fortsat i gang, og i år er det ble-
vet til 13 små babytæpper og 3 
lidt større. Disse tæpper er 
sendt til Nyrup, Midtsjællands 

kreds, som har samlet babylifte, 
hvori tæpperne lægges og 
videresendes til Bulgarien.  

Den første mandag i novem-
ber afholder vi baptistkvinder-

nes internationale bededag, og 
sidste møde i år bliver 
mandag d. 6. december. 
På vegne af menighedens 
kvindenetværk.  
 
Elisabeth Lind.  
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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: 
 
6. september. Hanne Samuelsen, 85 år. 
11. oktober. Anette Funch Jensen, 75 år. 

Dødsfald: 
 
2. juli. Kirsten Andersen. 

 Nyfødt: 
28. juli fik Mathilde og 
Benjamin Fabricius en søn. 

 Bryllup: 
 
14. august blev Kathrine Løvgreen 
og Martin Folkman  Nielsen gift. 



  

 

Se kirkens hjemmeside:  
baptistkirkenbornholm.dk 
Administrator: Johannes Aakjær Steenbuch 
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