Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
December, januar, februar 2021-2022.

Om forventninger
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget
nyt er blevet til!
2. kor. 5:17
Af Sambuh Langle

skal have restriktioner igen. Og det kan
så have indflydelse på opfyldelse af
Jeg havde nogle forventninger til 2021, vores forventninger.
og de er absolut ikke alle gået i opfylSå er det godt, at vi kan have forventdelse. Nu har jeg forninger til Gud. Uanventninger til 2022,
set vore menneskeliog håber, at de så går
ge begrænsninger,
i opfyldelse.
hjælper Gud os igenNu er det tid til, at vi
nem.
kan begynde at forLige nu er vi i advente noget igen båventstiden, forventde i Danmark og i heningens tid. Jøderne
le verden. Vi har venhavde ventet i mantet på, hvad der er
ge hundrede år på
muligt efter Corona; at samfundet bli- Messias, jødernes konge, som skulle
ver bedre jobmæssigt, ikke kun i Dan- udfri dem. Så kommer Jesus, og han
mark men også ude i verden. At Corona svarer ikke til deres forventninger. De
-restriktionerne blev lempet, så vi kun- genkender ikke ham som Messias, men
ne begynde at rejse frit igen.
vi ved, at Messias er kommet. Jesus er
Det, vi er mest bekymrede for lige nu, kongernes konge og præcis det, verden
er at smittetallene stiger, og vi måske
har brug for. Men jøderne genkender

ham ikke som opfyldelsen af deres for- Glædelig jul og godt nyt år.
ventninger.
Gør du det?
Gud giver os ikke altid det, vi forventer,
men han giver os det, vi har brug for.
Sådan som der står i Bibelen 2. kor.
5:17; I Jesus bliver vi fornyede, både på
sjæl og ånd, fysisk og psykisk.
Derfor håber jeg, at du i adventstiden
og den kommende jul kan ”tage bagagen af”, vores gamle, tunge bekymringer. Så kan du tage imod det nye år
med forventning.

Hilsen fra menighedsrådet
v. Lillian.
Så er det blevet
advent, forventningens tid, men
hvad er det egentlig vi venter på?
Det kommer nok
an på hvem vi er,
nogle venter måske på juleferie, børnene venter på juleaften og julegaverne.
Nogle venter måske på, at julen bliver
overstået, for det er en hektisk tid for
de fleste, og at foråret snart må komme.
Adventstiden er en travl tid og jeg tror
desværre ofte, at vi glemmer, hvad advent egentlig betyder, nemlig ”Herrens
komme”.
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Vi skal forberede os på julen, hvor Gud
selv, ”Herren”, blev menneske i Jesus
Kristus. Det er det vi fejrer juleaften, at
Jesus blev født.
Nytåret er en tid, hvor de fleste af os
tænker tilbage på året, der er gået, og vi
er spændt på, hvad det nye år vil bringe?
I Jer. 29,11 står der ”For jeg ved, hvilke
planer jeg har for jer”, siger Herren,
”planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb”.
Mit nytårs-ønske er, at vi som menighed må søge Gud og lytte til ham, når
han vil vise os, hvilke planer, han har for
os, og vores menighed.
Vi må have tillid til, at Han har store
planer for os, for han har ikke glemt os.
Vi må søge Ham i bøn og stilhed og vi

må bede om visdom, til at gå den vej,
han leder os.
Det kan godt være, at det ikke lige bliver, som vi gerne vil have det, men vi
må tro på, at Gud ved, hvad der er
bedst for os.
Han ønsker at fylde os med Hans kærlighed, og vi må tage imod den kærlig-

hed, som kun han kan
give.
Jeg vil ønsker alle en
RIGTIG GLÆDELIG JUL,
OG ET GODT OG VELSIGNET NYTÅR.

Hjerter af sten og hjerter af kød
Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i
jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra
jeres krop og giver jer et hjerte af
kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre,
så I følger mine love og omhyggeligt
holder mine bud.
Ezekiel 36:26-27
Af Elisabeth Lungding

hjerter af kød. Det her bibelvers har jeg
læst hver gang vi beder for Burma. Lige
pludselig, mens jeg var med til menighedsweekenden, nævner vores præst,
Lone, dette bibelvers og underviser om
det. Det rørte mig rigtig meget.
Mens vi gik på stranden i vores pilgrimsvandring, ledte jeg efter sten,
som lignede hjerter. Jeg bad igen om,
at Gud måtte give diktatorerne hjerter

Fra 1. februar 2021 er situationen i Burma gået ned ad
bakke. Jeg bad til Gud for
Burma og for Min Aung
Hlei, som er leder af militærdiktaturet, om han må
få et hjerte af kød, sådan
som der står i Ezekiel 36.
Jeg ønsker, at deres
(militærdiktatorernes) hjerter af sten skal tages fra
dem og at Gud giver dem
Foto: fra aften hygge
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af kød i stedet for hjerter som den
sten, jeg holdt i hånden.
Jeg håber en dag Burma kan ændres til
noget positivt, sådan som alle ønsker.
Sådan som der står i Ezekiel 36:26-27.
Præst Lone bad os læse i Matthæusevangeliet 22:15-22. I vers 20-21 siger
Jesus, at vi skal give kejseren, hvad kejserens er. Det handler om økonomi,
vores penge.
Jeg kommer til at tænke på 1. Mosebog
1:26-27 hvor der står, at vi er skabt i
Guds billede ”så de ligner os”. Så derfor vil jeg sige, at vi er skabt i Guds billede og vi ligner Gud. Så når Jesus siger, at vi skal give Gud, hvad Guds er,
så handler det om os selv. Derfor skal
vi komme til Gud med vores tanker og
bekymringer. Vi skal tilbede Gud.
Vi har syv dage i ugen og vi arbejder
mandag til fredag. I weekenden har vi
bare to timer, som vi giver til Gud. Søndag formiddag. Jeg vil anbefale jer at

Foto: klar til pilgrimsvandring
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komme til kirken de to timer, hvor vi
kan tilbede sammen og give tid til Jesus. For Guds nåde er over os, og så
kan vi finde fred. Vi kan prise Gud sammen de to timer i kirken.
Jeg var meget, meget glad for at være
med til menighedsweekenden og jeg er
glad i hele kroppen, i min sjæl og min
ånd, fordi jeg har fået input af Guds
ord. Jeg håber, I kan forstå, hvad jeg
har fået på hjerte efter denne weekend.
Jeg beder for, at I
som læser dette,
må opleve Guds
velsignelse både på
jeres krop, sjæl og
ånd.
Må Gud velsigne
jer.

Vi følger Lones foreslåede program,
men talelysten er stor, så ofte ryger vi
godt i gang
udenfor emnet - og det er helt fint.
Nu er fire familiegrupper i gang og har Det er så dejligt at opleve, hvordan
mødtes tre-fire gange. Oftest over et
gruppen hurtigt udvikler sig til et rart
måltid med efterfølgende samtale.
og trygt sted at være. Og jeg glæder
Hensigten var oprindeligt, at der skulle mig hver gang til at komme.”
være lige mange chin’er og gammelOgså Ingrid Kofoed fortæller, at det er
danskere i grupperne. Nu er der flest
et meget givende nyt fællesskab med
chin’er i de fleste grupper. Det er tan- chin’erne. Hun og Holger er kontaktfaken, at deltagerne er ligeværdige – og milie med Samuel og Sandamoe.
det glæder mig, at man mødes på skift i ”Hvis vi bare havde kunne samtale med
hinandens hjem (i de fleste af grupper- hinanden. De har så meget at give os.
ne, en enkelt mødes i Lifehouse grun- De er vidende om mange ting, som jeg
det størrelsen på gruppen). Målet var kan lære af; især deres ydmyghed og
også, at andre fra menigheden skulle få omsorg for os.” I den gruppe deltager
lidt af de oplevelser, som de, der har
Sambuh og oversætter, hvad der siges,
været kontaktfamilier.
og så kan alle komme til orde.

Familiegrupperne er

Tryghed
Lene Finch er en af dem, der ikke er
kontaktfamilie, men som er med i en ny
familiegruppe. Hun skriver: ”For mig er
det meget givende at være en del af en
familiegruppe. Jeg synes, at det er
spændende at lære mennesker fra en
helt anden kultur at kende.
I løbet af de tre gange vi har mødtes,
oplever jeg allerede et varmt fælleskab
med stor åbenhed i mellem os.
Der opstod hurtigt en tryghed, og vi er
alle ivrige for at dele vores tro og vores
liv i bred almindelighed.
Endnu har vi ikke rigtig formået at inddrage børnene ordentligt. Men fra næste gang går vi for alvor i gang med at
få dem med.

Oplæg på hjemmesiden
Jeg har besøgt hver gruppe én gang og
jeg er overvældet af glæde. For hvor
var det dejligt at lytte til samtalen. Der
blev delt liv samtidig med, at alle bød
ind med holdninger til det emne, som
jeg havde lavet et oplæg til.
Jeg har planlagt i alt 16 oplæg, som
handler om Jesu liv, lige fra at Maria
bliver gravid til Jesu opstandelse.
De bliver alle oversat til burmesisk af
Sambuh – og vi arbejder på, at alle oplæg ligger på baptistkirkenbornholm.dk. Grupperne er nemlig ikke lige
langt, og så kan I selv hente det oplæg,
I er nået til og printe det ud på dansk
og burmesisk.
Lone Møller-Hansen
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Kvindenetværket holdt

Ønske du et hæfte kan det tages i ”den
Baptistkvindernes Internationale Bede- røde sal” eller henvend dig til en i Kvindag mandag d. 1. nov. hvor 23 kvinder denetværket.
var mødt omkring de smukt pyntede
borde med duge og lys i de 7 kontinenters farver.
Lone holdt prædiken over temaet for
dagen ”Modigt Liv!” Hebr.
13,6.
Lone fortalte
om eksempler
på modige kvinder både fra bibelen og fra vores
omgangskreds.
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Mandag den 13. december inviterer Mandagskontakten til Julehygge. Vi starter som sædvanlig kl. 12 med frokost og derefter går det
slag i (jule-) slag med nye og ældre juleting: Sange, historie, måske
en lille julekonkurrence og (måske) lidt julekor.
Vel mødt.
Sven Lindahl.

det fortsat være kærkomment, med
små eller store pengebeløb til denne
særlige aften. Festen ledes af værter
fra henholdsvis Folkekirken og de øvrige kirkesamfund, som har mulighed for
at bidrage. Der plejer at være fuldt
hus. 120 deltagere er der plads til. Og
det bliver vi! Det er en glæde, at så
mange vil være med.

Jul i Saga-huset.

Juleaften i Sagahuset er en traditionel
fest med julemad, juleevangelium,
dans omkring juletræet, små gaver,
sang og hyggeligt samvær. Festen bæres af mange frivillige hænder: Der tages imod, serveres, pakkes gaver og
vaskes op. Festen bæres også af fine
bidrag fra foreninger og handlende.
Den gode julemad, kommer af overTilmelding til kordegn Martin Sørenskuddet fra Odd Fellow logens julekon- sen.
cert. Gaver kommer fra frivillige bidrag,
fra øens handlende og fra private. Go- Hilsen fra Ulla Skov.
de gaver, gør festen mulig. Derfor vil
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Kære forældre i menigheden.
børn.
Vi har i dag ca. 12 børnekirkemedarbej- Kærlige hilsener fra
dere, som er delt i fire grupper. Vi har
børnekirke hver søndag (undtagen i ferierne). Hver tredje søndag tager børnekirken på udflugt (Fx i skoven, på stranden eller i svømmehallen). Børnene får
stjerner hver gang de kommer. Vi fejrer,
når de har fået fem stjerner med at dele
et lille stykke slik ud til alle børnene,
som kommer i børnekirken. Børnene
har lært at kende Gud bedre ved bibelvers og ved mange andre aktiviteter i
børnekirken. Derved styrkes deres tro.
De møder Guds kærlighed ved fælleskabet i børnekirken. Derfor vil vi bede Jer
som forældre om at sende Jeres børn i
børnekirke, selvom I også hjemme har
lært dem at kende Gud. Så kan jeres
barn/ børn være et lys for de andre

børnekirken.
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Håb for AmaZing.
AmaZing mødtes igen den 28. oktober
efter over halvandet år. Der var næsten
40 samlet i kirken til årsmøde, og snakken gik livligt. Gospelkoret havde virkelig savnet hinanden – og det var gode
nyheder, vi var samlet om. For det ser
ud til, at AmaZing har en fremtid, selvom flere, der kom, nærmest forventede
at skulle lukke og slukke.
Jesper Møller-Hansen havde valgt ikke
at genopstille som formand efter otte
år. Han og Ninna Langstrup Mortensen
havde været sammen om at skabe
AmaZing i 2013 og har fulgtes ad igennem alle årene. Nu har Ninna valgt at
stoppe som dirigent, og det var naturligt for Jesper også at stoppe som formand. Heldigvis var der er ny formandskandidat. Vivian Christensen blev valgt
som ny formand. Og der var også kandidater til en ny bestyrelse.

Det spændende var så, om der også var
fundet en ny dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd annonceret lokalt efter
en ny dirigent. Det havde den aften ikke
givet pote. Men der er faktisk også en
gospeldirigent fra København, Sara
Moshage Ahola, som gerne vil hjælpe
AmaZing. Hun var den, der for år tilbage
hjalp AmaZing igennem en svær periode, mens Ninna havde kræft.
Efter nytår er Sara indstillet på at komme til Bornholm hver tredje uge og øve
med koret. I de mellemliggende uger
skal koret øve på egen hånd, stemmevis. Det vil formentlig stadig være torsdag aften eller måske sidst på eftermiddagen og først på aftenen af hensyn til
fly-tider.
Så det må gerne være med i din aftenbøn, at det lykkes at få AmaZing genstartet.
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vi tage en tur til Sjælland, for at mødes
med kristendomsklassen fra Holbæk
Baptistmenighed.
I år har der ikke været 7.-8. klasses ele- Søndag d. 27. marts vil der være en afver i Pinsekirken og Missionskirken.
sluttende gudstjeneste i Baptistkirken,
Men vi har haft to i BaptistKirken og én som både ICC og Baptistkirken Borni ICC, Immanuel Chin Church, som gerne holm deltager i.
vil gå igennem et forløb sammen med
Næste år vil der formentlig være krimig. De tre hedder John, Sara og Ange- stendomsklasse sammen med Pinsekirla. Vi bruger den bibel, som Bibelselska- ken og Missionskirken igen i det forløb,
bet har udviklet til konfirmander. Den
vi kalder Timotheus.
er smaddergod til at lære Bibelen at
kende og få den store historie.
Vi mødes hver tirsdag kl. 16. I marts vil

Kristendomsklasse.

Evangelisk Alliance januar 2022.

Temaet for Evangelisk Alliances bedeuge 2022 er Hvile som mål for troen.
Formand for Evangelisk Alliance Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver i
bedefolderens indledning:
»Hvilen er et kendt begreb i den åndeli10

ge litteratur: hvilen i Gud, den åndelige
hvile eller troens hvile. Den er et mål
for troen, men den er også vejen til den
[…] Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.«
Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen ”Det sker, når du
hviler.”
Det er en klog erkendelse, som vi har
behov for at besinde os på, for vores
samfund –
og dermed også kirken – er præget af
et højt livstempo, som både går ud over
troslivet og de nære relationer.
I Rønne er der som sædvanlig planlagt
møder fra tirsdag til søndag i uge 2
2022:

Bedeugen januar 2022 i Rønne.
Tirsdag d. 11. i Luthersk Mission.
Taler Peter Hauge Madsen fra
Sct. Nicolai kirke.
Onsdag d. 12. i Indre Mission. Taler
Eva Welander fra Frelsens Hær.
Torsdag d. 13. – eftermiddag kl.
14.30 i Pinsekirken. Taler Flemming Mose Lauridsen, Sct.
Knuds kirke.
Fredag d. 14. – ungdomsaften i
Baptistkirken sammen med U!,
taler Noah Mogensen, FBU –
det fælles børne- og ungdomsarbejde for Missionskirken,
Pinsekirken og Baptistkirken.
Lørdag d. 15. i Missionskirken, taler
Beatrice Wittlinger, Metodistkirken.
Søndag d. 16. Skt. Nicolai, taler Camilla Westen, Missionskirken.
Kl. 19 hver aften bortset fra tors-

dag.
Kaffe efter møderne.
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BBU Rønne
– en forening skal have medlemmer.

Endelig mangler BBU Rønne en formand, og det håber jeg på at vi kan finVi har en forening i Baptistkirken Born- de inden dette blad udkommer ;-)
holm, som ikke i skrivende stund har
nogle medlemmer. Det er BBU Rønne. Hidtil har BBU Rønne kun haft forældre
Og det er vi nogle, der mener, vi skal
og børn til MiniMax som medlemmer,
gøre noget ved.
men det mener jeg, at vi skal gøre noDels er der tre mulige ”foreninger” un- get ved.
der BBU Rønne; MiniMax (se herunder), Børnekirken og en ny ungdomsMathilde Lund Fabricius har efterlyst
gruppe.
praktisk hjælp til MiniMax, som er et
Dels lokker BBU på landsplan med gode tilbud til småbørnsfamilier. Hjælpen
præmier, hvis vi får nye medlemmer.
kan være i form af at komme og lave
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mad en aften, eller holde en lille andagt
– eller rydde frem eller rydde op en
gang imellem en onsdag.
Mathilde skriver sådan her om Minimax
- legestue for børn i alderen 0-6 år sammen med mor/far/bedsteforældre hver

Og den forening, der får flest nye medlemmer, vinder 10.000 kr. Skal vi ikke
prøve at vinde den 1. plads?

Det gælder frem til 31.12.2021 og det
nye medlem skal tilmelde sig her:
onsdag kl. 17-19 inkl. aftensmad
https://bbunews.dk/bliv-medlem eller
ved at sende "foreningsnavn" til
Her er der plads til alle
54541212.
Vi leger, hygger, snakker, laver krea og Du kan også melde dig til mig eller Cho
holder en lille samling, hvor vi bl.a. syn- Cho, hvis du vil være medlem.
ger sammen.
Tilmelding ikke nødvendig. AftensmaLone Møller-Hansen
den er gratis for alle børn og voksne kan
lægge en 10’er.
Sted: Baptistkirken Bornholm på Lille
Torv i Rønne
Leder af Børnekirken, Cho Cho Win er
enig i, at der skal gøres reklame for at
forældrene til børnene i børnekirken
melder deres børn ind i BBU. Det koster
kun 75 kr. om året pr. barn – og vi
har mulighed for at få tusindvis af
kroner til aktiviteter fra BBU.
BBU får desuden 1000 kr. pr. medlem
fra BBU, så det er en god forretning.
Endelig er der gang i en ny ungdomsgruppe i menigheden, som også kan
melde sig ind.
BBU lokker med to ting for at få nye
medlemmer; dels en biografbillet til
alle, der melder én under 30 ind i
foreningen. Jeg håber, at vi kan invitere hele børnekirken i biografen til
en god børnefilm!
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Filmaftener i kirkens cafe.
Tirsdag 25. januar kl. 19 vises filmen DOUBT - filmen forgår i et katolsk miljø, hvor
præsten bliver mistænkt for overgreb mod nogle drenge….
En film om tro og tvivl!
Tirsdag 22. februar kl. 19 skal vi se den danske film DRØMMEN - en autentisk 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 Jallov og Lene Finch.

X i kalenderen:
Kvindernes Internationale Bededag
lørdag d. 5. marts 2022 i Østermarie Sognegård.
Taler: Formand for DØK (Dansk Økumenisk Kvindekomite) Ellen Margrethe Gylling.
Tema: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer”.
Udarbejdet af kvinder fra England, Wales og Nordirland.
Børnelejr i uge 28, 2022.
Søndag d. 10. juli – torsdag d. 14. juli.
For børn afsluttet 1. klasse til afsluttet 7. klasse.
Uge 29. Sommerstævne på Lindenborg.
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Runde fødselsdage:
25. december. Inge Kaas 80 år.
8. januar. Carsten Mauritsen 80 år.
1. februar. Birgit Barnak 85 år.

Til Høstgudstjeneste blev der
solgt grønt og
frugt for 3463 kr.
Pengene sendes
til hjælp til børnehjemmet i

Matu i Myanmar.

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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