Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
Marts, april, maj—2022.

Vores kirke er også et
hjem

kirke som et hjem.
og vores menighed er også vores fami- Der er en entre, hvor vi modtager gælie. Inspiration fra BaptistKirkens leder- ster. Det skal gerne være indbydende
konference
og rart. I overført betydning; når fremmede kommer i vores kirke, hvordan
”I min fars hus er der mange værelser”, bliver de så modtaget? Er der nogen
siger Jesus ifølge Johannes Evangeliet
steder i vores kirke, hvor det er nemt at
14:2.
komme ind i fællesskabet? (Jeg tænker
Jesus taler om, at han går bort for at
f.eks. på Mandagskontakten, men hvad
gøre klar til os, men jeg er sikker på, at hvis man går på arbejde eller bare er
han også mener, at det gælder her på yngre…?) I fysisk forstand har vi ikke
jorden.
nogen særlig inspirerende indgange.
Jesus siger også, at ”det er dem, der
Forgangen er lille og ofte kold og baggør Guds vilje, som er hans bror og sø- gangen er enormt kedelig og uinspirester og mor.” Lukasevangeliet 8:21.
rende.
Med andre ord: vores kirke er også et
Der et en stue. Det her her, man hygger
hjem og vores menighed er også vores sig og spiser sammen, her man gør nofamilie.
get sammen (ser fjernsyn, spiller spil
eller lytter til musik). Det er her gudsEntre, stue og køkken
tjenesten hører hjemme. Her skal gerne
På lederkonferencen i februar hørte vi være fællesskab, et godt budskab, dejet spændende oplæg fra Marie og
lig fællessang, bøn – det sted, hvor vi
Charlotte Thaarup, mor og datter, beg- nærmer os Gud eller lader ham nærme
ge præster i Metodistkirken.
sig os.
De inspirerede os til at tænke på vores Og så er der et køkken. Man taler så

godt sammen, mens man laver mad,
eller spiser. De dybe samtaler foregår i
mange køkkener til langt ud på natten. I
kirken vil det måske være et rum, hvor
man kan være alene og tale sammen,
tænde et lys, sætte lidt stille musik på.
Sådan et rum mangler vi måske i vores
kirke.
Hvis kirken var vores hjem, tror jeg snart
vi ville finde på at gøre den mere velkommende og hyggelig. Vi har
et skønt
kirkerum, et
nyt og
dejligt
køkken –
men ikke
et køkkenalrum, som
inspirerer
til hygge og
nærhed. Og
så er resten
af huset faktisk ret kedeligt.

Et sted, hvor man kan græde ud eller
dele sine glæder. Ifølge Jesus er man
med i hans familie, hvis man ”gør Guds
vilje”. Det er nok svært at sige, hvornår
man gør det… men hvis man prøver at
elske Gud og sine medmennesker, er
man nået langt; tilgiver, når der er nogen, der træder os over tæerne, prøver
man at være omsorgsfuld, gæstfri, gavmild og taknemmelig er man
endnu længere.
Sådan en familie vil
de fleste gerne
tilhøre. Vi ved
godt, at det ikke
altid er sådan,
livet er.
Vi skuffer hinanden og siger ting,
vi ikke skulle
have sagt. Men i
den gode familie kan vi på en
god måde sige,
hvordan vi har det og sige fra, uden at vi
bliver uvenner.

Den udvidede familie
Er menigheden vores udvidede familie?
Det tror jeg, den er for nogen. Især dem,
der ikke har en stor familie. Derfor er
det så vigtigt, at vi har spisefællesskaber. Der er over en mio. mennesker i
Danmark, der bor alene. Alt for mange
har aldrig nogen at spise sammen med.
Familien er ideelt set, dem der bakker
op, samler én op, når man er nede, inviterer på mad.

Og så kan vi i familien hygge os, spise
sammen, tale sammen, synge sammen
og endda bede sammen og for hinanden.
Sådan et hjem og sådan en familie tror
jeg verden længes efter, og mennesker
vil elske at være en del af.
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Lone Møller-Hansen

Så er det blevet forår, og de
små forårsbebudere er for
længst kommet op af jorden.
”Se noget nyt er blevet til”,
og vi nyder at se de små forårsblomster, høre fuglene
synge og se, at de gør klar til
at bygge rede.
Der er liv i naturen, må der
også være det i vores menighed.
Jeg glæder mig til at begynde på Vital, som jeg tror, kan
skabe nyt i vores menighed og jeg håber, at mange vil prioritere, at deltage i
den proces.
Skulle du have lyst til at deltage, så kontakt mig. Første gang er Palmesøndag,
den 10. april.
Menighedsrådet har været på lederkonference med temaet: ”Fremtidens kirke”.
Det var rigtig spændende, bl.a. var der
et indlæg om kirken, som et hus med
entre, stue og køkken.
Entreen er det første man ser, når man
kommer til et hus, hvordan ser den ud?

Nyt fra Menighedsrådet

I overført betydning var spørgsmålet,
”Hvordan kommen man ind i menighedens fællesskab? Det er det uforpligtende og uformelle fællesskab.
Hvordan ser ”stuen / kirken ” ud?
Her er det et forpligtende fællesskab,
hvis huset / kirken skal fungere.
I ”stuen” fejrer man bl.a. gudstjenesten,
men også alle de andre aktiviteter, der
foregår i kirken.
”Køkkenet” er det rum, hvor den dybe
og vigtige samtale foregår, hvor der er
vækst og fornyelse.
Menighedens årsmøde den 20. marts vil
menighedsrådet komme med en vision
om at skabe nye rammer for kirken på
Lilletorv 8.
Så jeg vil opfordre dig til at komme og
deltage i årsmødet.
Der skal træffes vigtige beslutninger, og
det er dem, der kommer, der lægger
retningen for fremtiden.
Lillian.
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Kære menighed
Jeg takker for valget til menighedsrådet!
Lidt om mig: Jeg hedder Lene Finch og
er 71 år gammel.
Jeg er født og opvokset i København. Er
uddannet afspændingspædagog og senere social og sundhedsassistent. Jeg
har mest arbejdet med mennesker og
har et stort hjerte for de svage i samfundet.
Jeg flyttede til Bornholm i 2005.
Jeg følte mig hurtig tilpas i Nexø Frikirke,
hvor jeg valgte at blive døbt i 2010.
Da jeg flyttede til Rønne for 3 år siden,
gik jeg i gang med at søge et nyt kirkefælleskab og blev glad for vores kirke og
meldte mig inde efter et års tid.

Det var ikke nemt at skulle forholde sig
til en ny menighed i starten og Baptistkirken var jo noget anderledes end det
jeg kom fra. Men min kærlighed til kirken vokser og derfor ønsker jeg, at give
min indsats i menighedsrådet.
Jeg glæder mig utroligt til at komme i
gang med de forskellige opgaver. Og der
er jo nok at gå i gang med. Jeg er meget
spændt på hvad der kommer ud af vores deltagelse i
Vital - hvordan
udvikler vi i
fællesskab vores skønne
kirke?
Lene Funch

næsten ikke
sove.
Næste morSambuh Langle fortæller om situati- gen blev det
bekræftet i
onen i Burma/Myanmar
nyhederne,
En aften i februar hør-

10.000 flygtet fra min
by til Indien

te jeg, at en af mine
gode venner og en 13årig dreng, som jeg
kendte fra den
landsby, jeg kommer
fra, var blevet slået
ihjel af militæret. Jeg sad på sofaen,
i chok. Jeg kunne
ikke tro på det. Er det virkelig sådan,
at militæret kan finde på at slå en 13
-årig ihjel. Jeg kunne
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at ti mennesker var
slået ihjel fra det
samme
område. På grund af de ti drab, flygtede bl.a. min vens forældre til Indien. I alt er der nu 10.000
børn og voksne fra 11 landsbyer i
Matupi, der er flygtet. Nogle af dem

lever i junglen og andre er
inde i Indien, hvor de har fået lov til
at bygge bambus-hytter, som de kan
bo i.
Matu’er fra hele verden samler lige
nu penge ind, så de kan få noget at
leve af.
Soldater hærger
Ca. 500 soldater er ankommet til
Matupi i 100 store lastbiler. De hærger byen. Undervejs standser
de i landsbyer og tager dyrene og alt
det i husene, som de kan bruge. Hvis
de ser mennesker,
skyder de dem.
I Thantlang har de siden 1. november
brændt 900 huse af. Byen bestod
indtil da af 2500 huse.
Også kirker er brændt af og en baptistpræst er blevet dræbt.
Alt det, der sker i Chin, påvirker os
her i Danmark. Vi tænker på det dagen lang. Selvom vi lever
godt og i sikkerhed her på Bornholm,
er ingen af os rigtig glade. Vi ved ikke, hvordan vores familie
og venner har det, for vi kan ikke

kommunikere med dem. Internettet
og mobilnettet i Chinregionen
er slukket. Vi hører om drabene ad
omveje.
På etårsdagen for kuppet 1. februar
markerede vi vores protest mod militærdiktaturet med at
tænde ét lys og tage et billede og
lægge det på Facebook.
Lys i mørket?
Men trods alt dette tror vi på en Gud,
der har en plan med vores liv. Jeg
tænker på bibelverset om
hvedekornet, der skal lægges i jorden
og dø, for at det kan blive til flere
hvedekorn. Jeg håber, at vi
snart kan se, at alt det, der sker i
Chin lige nu, ikke er forgæves. At Gud
skaber lys i mørket.
Som David Mang sagde i en gudstjeneste for nylig; vi er meget taknemmelige for at være en del af
menigheden. Vi ved, at I beder sammen med os og giver os tryghed. I er
som vores forældre, når
nu vi er så langt fra vores familie.
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Hej fra Rai Mawi
Mang:
Sidste år tog jeg den beslutning, at det
endelig var på tide at blive døbt, og officielt blive en del af menigheden. Jeg har
altid følt, at jeg har været en del af menigheden. Så det var ikke fordi, at det
gjorde en helt vild forskel, men alligevel
følte jeg, at jeg selv havde pålagte mig
en følelse af, at jeg nu også har et ansvar for menigheden. Jeg ser det ikke
som noget går hen og bliver en byrde
for mig, men mere som en fed mulighed
for både at bygge min tro stærkere, men
samtidig også sprede Guds kærlighed og
næstekærlighed, som Jesus har lært os,
ud til andre. Jeg elsker at arbejde med
mennesker og specielt børn og unge.
Hver torsdag er jeg med, som ledere til J
-Way, hvor jeg arbejder med unge.

tage den beslutning, om at blive døbt.
Jeg havde mange samtaler med mine
veninder og Lone. Jeg havde nemlig den
forestilling, om at jeg først skulle døbes i
det stadie i mit liv, hvor jeg aldrig var i
tvivl på noget om helst i biblen. Men
som Lone sagde til mig, så er det en livsproces og der vil altid komme en tid,
hvor jeg er usikker eller fortvivlet. Lones
ord fik mig til at forstå det er en rejse
med Gud, hvor der både kommer opture og nedture. Jeg kom frem til, at for
mig handler min tro meget om at sprede
Guds kærlighed og næstekærlighed og
dele den med andre. Fordi det var nok
for mig, valgte jeg at blive døbt.

Min dåbsprocessen har også lært mig
meget, som jeg så kan tage videre med
til teenager, når de en dag står i lignende situation.
Jeg har et håb om at være med til at vise
teenagerne alle de gode og vidunderlig
Jeg har selv gået til J-way. Der lærte jeg ting, som vores tro kan
rigtig meget om Gud og hvad det bety- bringe, men også
der at være kristen. Jeg lærte også at
tale og måske
stille spørgsmål og være nysgerrig, fordi hjælpe dem med at
det ikke er alt i biblen en 12-årige kan
forstå de lidt svære
forstå. På grund af de frie og trygge ram- ting.
mer har jeg også kunnet udfordre min
tro og dermed styrke den og bygge et
Det vigtigste for
fundament, som stadig holder til dagen i mig, er at vise
dag. De samme frie og trygge rammer vil dem at de er
jeg også give teenagerne til J-way.
elsket og at l
ærer dem om
Jeg har stadig mange spørgsmål og usik- Næste
kerheder omkring min tro, og det var
kærlighed.
også derfor, at det tog lidt tid for mig at
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AmaZing:
AmaZing er kommet i gang med at synge
igen torsdag. Tidspunktet er ændret – det
er kl. 17-20. Det skyldes af Sara Moshage,
der er gospelkorets nye dirigent, bor i København og flyver frem og tilbage – og sidste fly går pt. kl. 20.40 fra Bornholm.
Hun er med hver tredje torsdag. De to andre torsdage skal koret øve alene. Der er
dog et par gode stemmer, som har sagt ja
til at øve med hver sin stemmegruppe.
Her i begyndelsen tager folk madpakker
med til spisepausen, men vi er nogle, der
meget gerne vil have gang i Nem Torsdag
igen. Da der ikke er frivillige kræfter til at
lave mad hver torsdag, søger vi alternative
løsninger. Det kommer der mere om, når og
hvis det bliver til virkelighed.
Lone Møller-Hansen

27. marts, hvor vi bl.a. skal bede for de unge i kristendomsklassen.
Lone Møller-Hansen

Påske i kirken:

Palmesøndag står Børnekirken sammen
med Lone for gudstjenesten. Det bliver en
familiegudstjeneste – og den bliver ikke så
lang, for det er også den dag, vi har vores
første Vital-samling efter en kirkefrokost.
Skærtorsdag vil vi ligesom for flere år siden
arrangere agapemåltid og skærtorsdagsgudstjeneste. Det bliver en gudstjeneste
omkring måltidet. Vi vil spise lam og urter,
holde nadver, synge og læse de mange bibel-tekster, som fortæller om denne meget
specielle aften. Måske skal vi have vasket
fødder? (Det bliver frivilligt, men Jesus sagde jo, at Peter ikke havde lod og del med
ham, hvis ikke han fik lov til at vaske hans
fødder). Måske det er ikke smart at have
:
nylonstrømper på, hvis man vil være med til
To unge fra vores menighed og én fra Imdette ;-)
manuel Chin Church, ICC, i Nyker har alde- Langfredag markerer vi i år med en lovren til at gå i kristendomsklasse. Det starte- sangsaften, hvor vi i sange, tekster og billede med en time tirsdag eftermiddag, men
der gennemlever døgnet omkring Jesu død.
det var for svært for de unge pga. lektier.
Vi slutter ved kisten (graven) sammen med
Flere tirsdage sad jeg alene med én af de
de fortvivlede disciple. Alt sammen i kirkeunge – og det får de ikke meget fællesskab rummet forstås.
ud af.
Påskesøndag fejrer vi som sædvanlig Jesu
Derfor er det blevet til, at vi tilslutter os to opstandelse med påskegudstjeneste sønweekends, som baptistkirker på Sjælland
dag d. 17. april kl. 10.30.
arrangerer. Den ene weekend er fredagLone Møller-Hansen
lørdag 11.-12. marts, hvor Sambuh tager de
unge med til baptistkirken i Holbæk.
Den anden weekend er 23.-24. april, hvor
På lederkonferencen i Fredericia 4.-5. feLone tager med til Nyrup på Sjælland.
bruar blev der bedt for burmeserne. Både
De sjællandske teenagere har mødtes til én dem, der er en del af BaptistKirken, og dem,
weekend tidligere. De er ca. 12 unge, forder lige nu lider under et bestialsk militæruden os fra Bornholm. Vi håber, de unge får regime i Burma/Myanmar. Forbønnen gjornye venner og f.eks. vil ønske at deltage i
de godt, fortalte David Mang, som var
nogle af de lejre, som BBU arrangerer.
blandt deltagerne fra Bornholm.
Vi har en fælles gudstjeneste med ICC den

Kristendomsklasse

Bøn for burmeserne
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Børneasylet på besøg

Emma og David tænder adventskransen

Englene og hyrderne

Vismændene
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Pakkespil

Der tændes 3 lys i adventskransen.

Krybespil. Maria og Josef
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Pandemi og corona har mejslet sig ind i
vores hverdag, og har i hele verden
skabt sorg, uro, bekymring, socialt fravær og ensomhed. Vi skal stadig holde
en vis social afstand og meget er aflyst,
men lyset og foråret er på vej. Vi må
tage en dag ad gangen, glæde os over
den og fylde den ud med KÆRLIGHED og

Hilsen fra Kvindenetværket.
Mandag d. 10/01 2022 startede vi på
vinterens og forårets kvindemøder og
ser frem til igen at mødes hver mandag
med undtagelse af de mandage, hvor
der er
”Mandagskontakt” eller evt. helligdage.
Alle kvinder er velkommen om mandagen
kl.14.30-16 til hyggeligt
socialt samvær, hvor vi
deler liv, har en lille
andagt, beder, synger,
har oplæsning fra en
bog, og mange af damerne har også strikketøjet med. Er der nogen, der har nye ideer
til møderne, er vi selvfølgelig meget åbne for
det. Jeg må også nævne, at vi hygger os med
at drikke kaffe og skiftes til at tage kage
med.
Elisabeth Lind.

alt det der er godt og giver mening for
hver enkelt af os.
Der skulle i denne uge have været en
stor fejring og fest for vores dronning
Jeg sender på opfordring andagten, jeg
Margrethe i anledning af hendes 50 år
holdt d. 10/01 22.
som regent, Det er nu udsat til senere
Et nyt år ligger foran os med rene ubepå året, men aviser og medierne flokkes
skrevne sider, både for os i kvindeneti disse dage med historier og billeder fra
værket, men også for os selv som enhendes liv.
keltpersoner.
Det er stort, at vi har en dronning, der
De sidste år har været meget anderlegår i kirke og bekender sin tro på Gud og
des, end noget vi før har oplevet. Ordet
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Jesus Kristus og som siger, at uden Guds
hjælp går det næppe.
Det er også min erfaring i livet. I meget,
af det der har mødt mig, har der være
brug for ro, stilhed og refleksion, og da
har det været ord som dronning Margrethes, der er kommet i tankerne:” Så
hjælpe mig Gud”, og det er i hans ord
og kærlighed, jeg har fundet hjælp og
styrke.
Budskabet i Salmernes bog viser os Gud,
som den almægtige skaber, samtidig er
han en personlig Gud, der føler med sit
folk og som længes efter at vise os omsorg og barmhjertighed. Vi kan komme
til ham, som vi er med vores synder,
skuffelser og nederlag. Han forlanger
ikke, at vi selv løser problemerne men,
at vi erkender dem og søger hjælp hos
ham
David siger i salme 119,105: Dit ord er

en lygte for min fod, et lys på vejen foran mig, og i salme 121 lyder det: Jeg
løfter mit blik mod bjergene, Hvorfra
kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp, fra Himlens og jorden
skaber! Herren sørger for, at du ikke
snubler. Han, som passer på dig, sover
aldrig, Herren er den, der beskytter dig,
du kan gemme dig bag ved ham, Han
holder hånden over dig om dagen, om
natten er du tryg hos ham. Herren bevarer dig for alt ondt, han våger over
dit liv. Han værner om dig, hvor du end
er, nu og til evig tid.
Amen
Vi sluttede med at høre: Jeg er i Herrens
hænder. SPOTIFY, YOU TUBE

Mandagskontakten startede op efter vinterdvalen i februar, hvor
Ulla Mester besøgte os.
I marts måned – den 21. - glæder vi os til at høre om Svend Kramps møde med
dronning Margrethe tilbage i 1962/64. Men retfærdigvis skal det præciseres at det
er arkæologien der er fokus på – og så gammel er vores regent jo heller ikke….
Den 25. april er det ”slægtsforskning” – ”kend dine rødder” – der er på dagsordenen. Det er ”vores egen” Hans Pedersen der vil dele sin viden med os og måske får
vi kendskab til både ønskede og uønskede slægtninge (?).
Maj-turen bliver til Stampen – med efterfølgende frokost på Skrynan. Vi skubber
det til den 23. maj – hvos vi mødes ved Stampen Vandværk Kl. 11.00, hvor Gert
Rønne vil fortælle om barndomsminder fra krigens tid.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Sven Lindahl
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Nyt fra
spejderne.
Som spejderkreds
glæder vi os over, at vi
forhåbentligt kommer
til igen at kunne mødes på en nogenlunde
normal vis. Coronahalløjet har betydet,
at vi har måtte aflyse
enkelte ting og udskyde vores start
i det nye år, men nu er nye og forhåbentligt lysere tider heldigvis på
vej.
Vi sluttede 2021 af med en decimeret udgave af vores juleweekend. I stedet for overnatning og
weekend, måtte vi komprimere programmet til en lørdag formiddag. Det
gik heldigvis fint, så spejderne både fik
lov at spille det traditionelle julebanko, dyste i den traditionelle juledekorationskonkurrence og sidst men ikke
mindst fik lov at nyde Lars’ legendariske flæskesteg, før forældrene kom og
fik kaffe og æbleskiver.

der har noget udstyr, så hjertemassage og kunstigt åndedræt kan blive en
konkurrence! De mindste spejdere
skal på lejr på Skrynan, mens de ældste kan se frem til en uge på Spejdernes Lejr i Roskilde. Her forventes mellem 30.000 og 40.000 deltagere! For
første gang i flere år, sender vi også 34 af de ældste spejdere på kursus på
Det nye spejderår bød på en måneds Øksedal, så de dels kan snuse til lidt
udsættelse af spejderstarten, men nu ledertræning og dels kommer til at
er vi heldigvis i gang igen. Og vi kan se møde baptistspejdere fra resten af
frem til et forår, hvor vi blandt andet landet.
får besøg af Lone Møller-Hansen, der
skal hjælpe os med at tage nogle tro- Vi kan også se frem til endnu et shelmærker. Vi får besøg af Max Ellegaard, ter på Skrynan. Vi har nemlig søgt og
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fået omkring 90.000 kroner til et
fuldtømmershelter. Det er Nordeafonden, Folkeoplysningsudvalget og Sparekassen Bornholms Fond, der har doneret pengene. Det er vi meget taknemmelige for, og siger stor tak. Vi håber,
det nye shelter er færdigbygget i løbet
af foråret. Endelig har vi fået lagt lidt
fliser, der skal gøre det lidt nemmere at
sørge for at vi har brænde nok. Det er
hytteværge Henry Pedersen, der har
sørget for, at vi har vi fået lidt tilskud,
så vi siger tak for en donation fra et
menighedsmedlem og for støtte fra
Brdr. Larsens Legat.

godt bruge en aktiv voksen leder eller
to mere.
Til gengæld har vi fundet en ny kasserer. Ole Vang, der jo har været spejder
det mest af livet, stopper efter mange
år som kassemester. Han har med stor
flid, stor viden og stor dygtighed været
guld værd som kasserer, og vi siger
ham kæmpetak for indsatsen. Ny kasserer er Ingerlise Wendell. Velkommen
til arbejdet.
Med venlig hilsen Søren

Vi er for tiden cirka 15
spejdere og for første
gang (længe) har vi et
par på venteliste! Det er
ikke noget, vi egentlig
bryder os om, men det er
nødvendigt, så vi kunne
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Rejsen er Vital:
10. april kl. 12-17 starter en spændende rejse for Baptistkirken Bornholm. Rejsen hedder Vital, og vi har to rejseledere i menighedskonsulent Jan Kornholt fra BaptistKirken
og Ruth Cilwik Andersen, som har været
præst i Missionsforbundet og nu er ansat i
Karlslunde Strandkirke.
Vital er et forløb over halvandet til to år. I
løbet af den tid skal vi sætte fokus på menighedens fællesskab og vores liv med Gud. Det
bliver tre samlinger af fem timers varighed –
og imellem disse samlinger skal en gruppe
arbejde videre med de ting, vi beslutter at
fokusere på. Det bliver kaldt vitalitetsteamet
og rejsen bliver kaldt vitalitetsvejen.
Vital er også navnet på nogle vitaminpiller.
At noget er vitalt, vil sige at det er vigtigt.
Livsvigtigt. Lige som vitaminer.
Vitalitet handler om livskraft. Noget, der er
vitalt, vokser.
Så rejsen her er vital. Den er vigtig og den
handler om livskraft. Hvad er vores inderste
drømme og håb for den menighed, vi er en

del af. Hvilket fællesskab vil vi selv gerne
være en del af? Hvad virker og hvad virker
ikke? Hvad er godt og hvad er skidt? Hvad
kan vi bygge på, og hvad skal saneres. Det
livskraftige og gode, skal vi bevare og gøde.
Hvis noget slukker vores lyst til at være med,
skal det udryddes.
Det er vigtigt, at så mange som muligt af jer,
der vil være med på rejsen, er med søndag
den 10. april. Her lægges grunden til det videre forløb. Vi vil starte med en samtale om,
hvordan vi ser på vores menighed nu. Et fakta-check. Er vi en sund, missional menighed,
en stabil menighed eller skranter vi?
Intet er umuligt, når bare vi tør være ærlige.
Jesus har en vej for alle slags menigheder,
hvis vi er klar til at gå med ham. Sammen vil
vi søge hans vilje for vores menighed, og hos
Helligånden hente inspiration og mod til at
gå vejen.
Vi håber, at du vil være med!
Lone Møller-Hansen på vegne af menighedsrådet

X i kalenderen:
Kvindernes Internationale
Bededag
Lørdag d. 5. marts 2022 i
Østermarie Sognegård. Tag
et program i kaffesalen.
Nærmere information og
tilmelding til Karen-Marie.
Menighedens årsmøde.
Søndag d. 20. marts efter
Gudstjenesten.
Arbejdsdage på Holsterodde:
Lørdag d. 26. marts kl. 10-15.
Lørdag d. 21. maj kl. 10-15.

Palmesøndag.
Opstart af VITAL Søndag d.
10. april. kl. 12.15 – 17.15.
Himmelske Dage i Roskilde:
26. - 29. maj.
Menighedsmøde:
Tirsdag d. 14. juni kl. 19
Folkemøde i Allinge:
16. - 19. juni.
Sommerhøjskole på Rebild
Efterskole.
Uge 27. 2. - 9. juli.
Børnelejr: Uge 28.
Søndag d. 10. juli - torsdag d.
14

14. juli.
For børn afsluttet 1. klasse til
afsluttet 7. klasse.
Sommerstævne på Lindenborg.
Uge 29. 17. - 22. juli.
Spejderlejr i Roskilde.
23. - 30. juli.
Maxdag
Søndag d. 28. august
kl. 13-17.
Menighedsweekend på
Bækkely:
23. - 25. september

Runde fødselsdage:
9. april
10. april
28. april

Carsten Kaas
Jørgen Grønnegaard
Alice Hansen

85 år
75 år
80 år

Runde bryllupsdage:
3. marts Inge og Carsten Kaas
60 års bryllupsdag

29. april Bente og Mogens Klausen
50 års bryllupsdag
25. maj Lis og Henning Ellegaard
65 års bryllupsdag

Døde:

9. december 2021 Lise Kofod
15. december 2021 Svend Andersen
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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