Nyt fra Baptistkirken
Bornholm
Juni, juli, august —2022.

Helligåndens berøring ler om mit liv og samliv med Gud, andre
Jeg er vokset op i en baptistkirke, hvor
jeg ikke husker at have hørt et ord om
Helligånden i min barndom og ungdom.
Jeg var spejder, og dér handlede det
mest om Gud som skaber. Det er også
vigtigt, men det kom til at fylde hele mit
gudsbillede.
Da jeg kom på Baptisternes Teologiske
Seminarium fik jeg et nyt fokus på Jesus
Kristus. Han var ikke bare den ven, jeg
havde lært om i søndagsskolen. Ham,
jeg kunne betro alt til…
Mit personlige bønsliv blev for første
gang levende. I mit hjem bad vi aldrig
sammen, så den personlige bøn var mig
fremmed. Jeg husker kun én gang, at
der blev bedt for mig. Det var da jeg
blev døbt som 14-årig.
Nu begyndte jeg at udforske, hvad det
vil sige, at Jesus er min frelser og genopretter. Hvad det vil sige, at han forsoner mig både med Gud, mig selv og mine omgivelser. Hvad tilgivelse vil sige.
Og det blev tydeligt for mig, at Guds
projekt ikke bare handler om at frelse
mig ved at love mig et evigt liv, når jeg
er død, men at det evige liv også hand

mennesker og verden her og nu.
Men den største udvikling i mit liv, var
da jeg fik en oplevelse af Helligåndens
nærvær. Og det skete først efter jeg var
kommet til Bornholm – og altså var +40
år.
Det var i Pinsekirken, hvor vi havde fælles møder med de andre bornholmske
frikirker. Dagen før havde vi været i en
anden kirke, hvor jeg oplevede at en
præst, der bad for mig og lagde hænderne på min pande. Han skubbede!
Sikkert fordi han ville ”hjælpe” mig til at
falde bagover. Men det ville jeg ikke.
Det skulle han ikke bestemme. Min ben
blev som betonsøjler.
Dagen efter var vi så i Pinsekirken i Rønne. Jeg så, at nogen bad for Henrik Nissen, som dengang var ungdomsmedarbejder i vores kirke (han er nu præst i
Kristuskirken/re-gen på Nørrebro). Han
stod uroligt med sine hænder, så jeg gik
hen og lagde blidt min hånd på hans. Og
bang. Så lå jeg dér på gulvet. Som om
en sommerfuglevinge havde rørt mig og
blæst mig omkuld. Ikke ubehageligt,
tværtimod. Jeg blev fyldt af taknemme-

lighed, fred og glæde.
En del år senere oplevede jeg noget lignende, men denne gang opsøgte jeg det
selv. Det var til et sommerstævne, og
denne gang havde Gud er budskab til
mig, som jeg ikke forstod. Eller rettere,
jeg ikke ville forstå. Jeg lå på gulvet og
græd og sagde ”jeg vil ikke, jeg vil ikke”.
Men Gud ville. Han forberedte mig på
den tjeneste, jeg få år senere skulle træde ind i som generalsekretær for BaptistKirken. Det ved jeg nu, men dengang
vidste jeg ikke, hvad det var, jeg ikke
ville.
Helligånden vil ikke manipuleres med, og
vil heller ikke manipulere med os. Men
Helligånden rører ved os, når vi er mod-

tagelige. Former vores tanker og sind, så
vi er forberedte, når han kalder os til
noget, som vi ellers ikke ville have lyst
til. For Helligånden – Gud og Jesus - vil
ikke tvinge os til noget som helst. Helligånden er frihedens ånd. Vi kan sige ja og
sige nej. Men den største velsignelse
ligger i at sige ja og gå med, når Gud kalder på os. Helligånden udruster os, og
Jesus vandrer med os på vejen. Men vi
skal være villige til at gå.
Det er det, pinse handler om for mig. At
blive udrustet af Helligånden til at sige ja
til det, Gud har planlagt for mig – og for
dig. For deri ligger en rig velsignelse.
Lone Møller-Hansen

Menighedsrådet
Sommeren er kommet, vi kan mærke
solens varme, og nyder, at dagene er
blevet længere og lysere. Naturen har
foldet sig ud, det er smukt.
Der er så meget, at glæde sig over.
Jeg glæder mig over alt det, der sker i
vores kirke, nye kræfter, der kommer til,
når der mangler folk til bestemte opgaver.
Jeg glæder mig over at mennesker finder
vej til vores kirke, mennesker, som har
fundet Jesus.
Gud arbejder, og vi skal være hans medarbejdere, og være klar til at tage vores
del af ansvaret.
Pinsegudstjenesten bliver fejret i Kyllingemoderen sammen med de andre fri2

kirker, og det er altid en dejlig oplevelse,
at være sammen så mange.
Vi vil også i år holde fælles gudstjenester
i juli måned, hvor vi er sammen med
Missionskirken, Metodistkirken og Pinsekirken i Rønne.
Jeg glæder mig til Folkemødet, hvor vi
igen er med i Himmel & Jord teltet, og
jeg håber, at mange vil give en hånd
med, som frivillige.
Der skal laves masser af kaffe, skæres
kager m.m., og vi skal være åbne for en
snak med dem, der kommer forbi.
Vi vil også i år spørge om man vil bage
en kage, som vi kan glæde folk med, der
kommer forbi vores telt.
Der vil være spændende oplæg og de-

batter.
Jeg glæder mig til Missionsstævnet på
Lindenborg, som i år ligger i uge 29, og
jeg håber, at mange vil tilmelde sig, og
deltage i et godt fællesskab med andre
fra menigheden, og mange andre kristne fra hele landet.
Der er program for alle aldre, tag et

hæfte som ligger i menighedssalen, og
få flere oplysninger der.
Jeg håber, du har sat X i kalenderen den
23-25. september, hvor vi har vores
menighedsweekend på Bækkely.

Minimax er vores fælleskirkelige

sekirken og Mogens Klausen, Benjamin
Lund Fabricius og undertegnede fra
Baptistkirken. Pt. mangler vi en leder,
der vil samle tropperne og holde overblik. Kunne det være dig? Ydermere
kunne vi bruge nogle ekstra hænder til
at hjælpe med at stille frem og gøre klar
ml. kl. 16-17. Måske du kan hjælpe hver
anden gang? Måske du brænder for at
møde nye mennesker og få dem til at
føle sig velkomne? Måske det hellere
passer dig at møde op 18.50 for at hjælpe med oprydning og nedpakning? En
hver form for hjælp er kærkommen!
Særligt da vi kan virke skrøbelige ved et
enkelt eller flere afbud fra vores frivillige, og vi har flere gange måtte overveje,
om vi skulle aflyse.
Dog vil jeg også nævne, at vi er utroligt
taknemmelige for vores frivillige kokke;
Lars Pedersen, Jesper Pedersen, Kirsten
& Flemming Wendell samt Charlotte
Lund, som hver onsdag skiftes til at lave
mad til os. Tak for jer!

Hilsen Lillian.

legestue for børn i FBU i alderen før skolestart (0-6 år) sammen med forældre
eller bedsteforældre hver onsdag kl. 1719 i Baptistkirkens lokaler.
Her mødes vi ml. 10-25 hver onsdag,
hvor vi hører en kort bibelhistorie i børnehøjde, synger sammen, leger og spiser aftensmad. Desuden er der en kreativ aktivitet.
Minimax er et frirum for familier og
børn, hvor de en gang om ugen ikke skal
tænke på aftensmad, og hvor dagsordenen er på børnenes præmisser. Her kan
forældre få sig en snak med andre forældre og møde de hjertevarme frivillige.
Her kan man slappe af og være sig selv!
Hos Minimax har vi en smule udfordringer her efter corona med at få fortalt
omverdenen, at vi er her – så spred gerne budskabet og send familier vores vej!
Det har været en hård opstart efter en
lang nedlukning, hvor arbejdsbyrden er
blevet båret af få skuldre.
Af frivillige har vi Lisbeth Moesgaard,
Joanna Gren og Theodor Gren fra Missi- /Mathilde Lund Fabricius
onskirken, Mette Bay Mogensen fra Pin3

kryds i kalenderen, og kom så og se,
hvad vi som kirker er med til at gøre for
byen, nyd den skønne stemning, besøg
vores hyggelige boder og oplev vores
over 60 forskellige aktiviteter. Det bliver intet mindre end fantastisk. Men
for at denne dag skal lykkes har vi brug
for masser af frivillige, faktisk over 130
frivillige som vil hjælpe til på selve dagen, og derudover har vi brug for en
snes frivillige til at uddele vores professionelle Maxdag flyers ud til alle husstande i Rønne i ugerne op til dagen.
Alle kan være med til at bidrage, vi har
et hav af forskellige opgaver og vi håber at du har lyst til at være med. Hvis
du har lyst til at løfte denne fantastiske
dag sammen med os, så kontakt Noah
Bay Mogensen på 30 20 98 23 eller volontør Elias Kvist Laursen på 42 53 17
03, så finder vi en god opgave til dig. Vi
glæder os til at se jer alle sammen søndag d. 28 August kl. 13:00 på Lille Torv.
Gud velsigne jer.

Maxdag

Har du sat kryds i kalenderen søndag d.
28 August? Der afholder vi nemlig
årets største og fedeste legedag for alle
børn på øen, kvit og frit for alle der vil
være med. Det er selvfølgelig Maxdag
2022 jeg snakker om, og i år har vi sørget for at give dagen en ekstra stor opgradering. Som årets største sensation
har Maxdag lykkes i at få fingrene i vores helt egen, og Bornholms eneste,
high-jumper. Her fastspændes op til
fire børn af gangen hver til to kæmpe
store elastikker, som kan slynger børnene flere meter op i luften, mens de
hopper på en trampolin. Udover highjumperen kan du til Maxdag 2022 for
første gang opleve sumo-brydning,
bumpercars, gravitrax og Maxdags helt
egen rodeo-tyr. Tag og gang det op
med vores klassiske aktiviteter som
bumperballs, waterballs, ponytræk,
brandvæsenets lift, hoppeborge, gladiatorbane, virtual reality, lasertag og så Hilsen fra Elias Kvist Laursen
har man en dag, som du og familien
bare ikke vil gå glip af. Se at få sat det

derne lidt om hjertestartere og kunstigt
åndedræt. Han havde noget computerstyret materiel med, så spejderne kunSpejderarbejdet kører sin vante gang, ne dyste mod hinanden om, hvem der
hvor vi mødes to lørdage om måneden var bedst til kunstigt åndedræt!
på Skrynan. Vi er fortsat cirka 15 styk- Vi har også haft besøg af Lone Møllerker, der nyder friluftslivet.
Hansen, der hjalp med at tage et mærSiden sidst har vi blandt andet haft be- ke om tro og kirke. Det var et rigtig
søg af Max Ellegaard, der lærte spejgodt møde, hvor spejderne faktisk stil-

Nyt fra

spejderne.
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lede mange gode spørgsmål til Lone.
Derudover lærte spejderne hende at
kende, så de vidste, hvem præsten var til
den spejdergudstjeneste, vi også har været med til at arrangere i
kirken.
Tre af spejderne har også
været en tur på korpsets
førertræningscenter
Øksedal, sammen med
baptistspejdere fra resten af landet. Her
deltog de på Klar Parat
Start, der en træning for 1214-årige spejdere, og
den første træning man
kan komme på. Der blev
stiftet nogle nye bekendtskaber med spejdere fra den anden side af
vandet, og det viser sig
allerede nu at være en
kæmpe fordel. Der er nemlig kun to spejdere - Ida og

Martha - og en enkelt fører, der skal med
på den store sommerlejr - Spejdernes
Lejr 2022 i Roskilde, hvor der ventes
mellem 30.000 og 40.000 deltagere. Og
fordi vi kun er tre fra Rønne DBS, har vi
besluttet at deltage
sammen med Herlevspejderne, hvor de to
piger nu kender en del.
Vi tror på, det bliver en
kæmpeoplevelse for
dem at være sammen
med både kendte og nye
spejderkammerater.
De øvrige spejdere skulle
dog ikke snydes for sommerlejr. Derfor holdt vi traditionen tro en mindre lejr på
Skrynan. Det var i Kristi
Himmelfartsdagene, hvor vi
tog en masse mærker til
uniformen.
Med spejderhilsen fra
Søren.
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til aftensmad, slik, sodavand, chips og
frugt. Det blev sent og vi lærte mere om
Kristus armbåndet, som vi havde lavet
før vi ankom til Nyrup. Vi snakkede og
hyggede os med snack. Vi skulle så sove
kl. 23.55 fordi vi der gad skulle være til
morgenmad kl. 9.00! Jeg vågnede kl. 7.35
hvor jeg tog mit tøj på og begyndte at
pakke mine ting. Vi fik franskbrød osv. til
morgenmad. Vi kørte over til Lone mands
lejlighed, som var virkelig pæn og med en
perfekt udsigt til bådene. Vi slappede af
fordi vi havde meget tid. Vi kørte derhavde afslutningsgudstjeneste d. 27.
efter til Sverige, hvor vi kørte til en isbumarts. Der var 4 teenagere, som har fået tik tæt ved havnen. Efter at vi havde fået
undervisning, bl.a. en teenager fra ICC.
is kørte vi mod Willys butikken igen. Jeg
Derfor var menigheden fra Nyker også
købte nogle snacks til mine søskende. Vi
med til gudstjenesten. Kvinderne havde ankom til færgen hvor jeg bare sov og
indslag med dans, ligeledes dansede alle slappede af. Færgen vippede så meget at
børnene. En rigtig god anledning.
tallerkenerne væltede i butikken på færTeenagerne har været på to ture til Sjæl- gen. Vi ankom cirka kl. 18.30 til Bornland for at møde jævnaldrende i Holbæk holm. Jeg var så spændt på at vise hvad
og Nyrup.
jeg havde købt til mine søskende. Lone
John fortæller her om sin oplevelse fra
kørte os hjem og sagde farvel. Så næste
rejsen:
gang til bibelgruppe skal de besøge os på
Vi startede med at blive hente af Lone kl. Bornholm og det bliver måske også hyg5.55. Jeg var sammen med Angela, Sara geligt.
og Lone. Vi kørte derefter til færgen til kl.
6.30 og slappede af eller fik lidt søvn. Vi
ankom til Sverige, hvor vi startede med
at købe snaks og noget at drikke. Vi kørte på motorvej og over broen og så nogle gode udsigter mod vandet. Da vi ankom til Danmark igen, besøgte vi en stor
bygning, hvor der var mange butikker.
Vi gik i McDonald, fordi vi var sultne.
Efter at vi have spist kørte vi til kirken
på Midtsjælland. Der lavede vi lege, så
vi kunne lære hinanden at kende lidt
bedre. Vi var cirka 13 børn. Vi fik Tacos

Kristendomsklassen
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unge i kirken. Unge skal være glade for
kirken og når de kommer ind i kirkesalen
Jeg hedder Thang og er formand for BBU så skal de føler sig hjem.
Rønne. Jeg valgte at blive formand for
BBU Rønne, fordi jeg vil gerne arbejde
Vi vil holde lovsangsaftener og andre
sammen med teenager og unge. Det er aktiviteter. Det kan godt være at det vil
en helt ny opgave for mig, men jeg håber være en udfordring. Men jeg håber og
at jeg skal nok klare det. Jeg håber også tror det kan lade sig gøre! Samtidig beGud vil hjælpe og guide i dette opgave.
der jeg Jer om at hjælpe med at bede for
unge og velsigne dem
Vi skal genopbygge en ungegruppe i vores menighed. Jeg synes at vi mangler
Mvh. Thang

BBU Rønne

FBU
Tre nye volontører til 22/23-sæsonen
I vores fælleskirkelige projekt FBU,
hvor vi sammen med Missionskirken og Pinsekirken, har vi den glæde at
kunne
præsentere
Belicia
Lykke Lauridsen, Jonas
Sommer Moberg
og Theodor Gren
Hilsen fra

Kvindenetværket:
Vi takker for tøjet, som blev samlet ind
til Bulgarien. Vi har pakket 9 kasser og
sendt afsted.
Vi samler IKKE mere tøj nu.

som nye volontører
for den
kommende sæson. Deres arbejdsområder
bliver primært at
hjælpe og
styrke
vores
ugentlige klubber Minimax,
Supermax, J-Way og U!, så vi kan
komme endnu længere ud med til kristne budskab. De begynder som volontører per 1. August - Det bliver så spændende.
Venligst Noah
Kvindenetværket tager på udflugt til
Bolsterbjerg mandag d. 13. juni. Vi kører fra kirken kl. 14.00.
ALLE kvinder er velkomne. Tilmelding er
nødvendig til Karen-Marie.
Derefter holder vi sommerferie.
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Lars og Karen Marie bor. Derefter holder
børnekirken sommerferie.
Vi takker Gud for børnekirken at den har Børnekirken starter op igen d.14. audet godt igen efter perioden, hvor vi var gust.
ramt af Corona. Her er lidt info for de
Hilsen fra Cho Cho
kommende uger.
Den 5. juni er der børnekirken
i kyllingemoderen hvor der er
pinsegudstjeneste sammen
med de andre kirker.
Den 12. juni tager børnekirken til Brændesgårdshaven.
Der er ingen børnekirken den
19. juni (Folkemødet).
Den 26. juni er sidste gang for
børnekirken før sommerferie
og vi tager til Østerlars hvor

Børnekirke

parter i en konflikt. Hvis du selv er en
del af konflikten, skal du få en tredje
Jeg har gennemført tre fjerdedele af
part med i samtalen. Det er vigtigt at
Arrow forløbet nu. Jeg er lige kommet
forstå bagrunden bag konflikten. Kig
hjem fra det tredje internat på dejlige
efter gamle sår, der kan ligge bag. Prøv
Ådalen, et retrætested ved Randers. Vi at løse den på en positiv måde, så alle
skal være sammen igen til det sidste
bliver vindere. Anerkend andres holdinternat til november. På Arrow forløbet ninger. Bed sammen.
deltager 14 ledere og præster fra forJeg bliver inspireret af de bøger, vi har
skelige menigheder og kirker.
læst. Fx . en bog, som inspirer mig meDet som jeg har lært på Arrow er først
get, er ”Leder i vækst” af James Lawog fremmest:
rence, som var stifter af Arrow. I den
Du skal være leder for dig selv, før du
bog har jeg lært om, hvordan man leder
kan lede andre. Man skal anerkende
et team, og uddelegerer opgaver. Og jeg
sine svagheder og styrker. Turde at gå
har lært, hvordan vi skal finde en fælles
først. Fx bede selv hvis man vil lære
vej.
andre at bede. Så skal man lære at sige Tak til menigheden, for at jeg har fået
nej til sig selv.
denne chance for at udvikle mig i min
Man skal vise respekt ved at holde en
lederrolle.
aftalt tidsplan.
Gud velsigne os !
Hvordan løser man konflikter i den sam- Sambuh Langle
menhæng, man er i? Man taler med alle

Arrow inspirerer mig!
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Vital – en vandring for os alle

weekend, 24. september på Bækkely.
(Menighedsweekenden er 23.-25. september). Der kunne både Jan og Ruth
og hele Vital-teamet. Alle kan være
med, det er ingen betingelse at have
været med den 10. april – det vigtigste
vil blive gentaget. Og alle har noget at
bidrage med!
Vital-materialet taler bl.a. om, at der er
ti kendetegn for en sund menighed. De
ti kendetegn er:
Bibelen er central
Livsforandrende vandring med Jesus
Troen på Kristus deles med andre
Diakoni i lokalsamfundet
Internationalt missionsengagement
Imødekommende fællesskab
Inderlig tilbedelse
Opofrende og generøs livsstil og tjeneste
Åndeligt lederskab
Frugtbar organisation
Vital-teamet har haft sit første møde,
og her besluttede vi bl.a., at vi vil gennemgå disse ti kendetegn ved vores
fællesgudstjenester det kommende år.
Det vil være den første søndag i måneden fra september 2022 til juni 2023.
Det vil være enten Lone, Carsten eller
Sambuh, der prædiker ved disse gudstjenester.
Og så skal vi sammen finde den bibelhistorie, som afspejler vores menighed, og vi skal lave en relationspagt.
Det kommer vi alt sammen til at fortælle mere om undervejs.
Spørg en af os, hvis du er nysgerrig
eller tvivlende.

Vi tog den 10. april hul på en
”vandring” som menighed. Vandringen
kaldes Vital, og vil vare de næste halvandet til to år. Formålet er at vores
menighed bliver mere vital, altså levende og voksende på både åndeligt
og fysisk plan.
Der er nedsat et vital-team. Det består
af Alf og Stina Abildgaard, Carsten
Lund Pedersen, Thanglammang Langle,
David Khin Mang, Sambuh Langle og
undertegnede Lone Møller-Hansen.
Jeg er af teamet overtalt til at være
leder af processen.
Den 10. april var vi 31 deltagere i workshop nummer et, som havde Fakta
som tema. De var en rigtig opmuntrende eftermiddag. Vi skulle tilkendegive,
om vi mente, at vores menighed var
sund og missional, stabil, kriseramt
eller døende. De fleste til stede mente,
at den var stabil, men som Cho Cho
Win sagde; ”Vi skal nok ind i en krise,
før vi kan blive en sund og missional
menighed.” Det kaldes også ”den
brændende platform” – altså at vi indser, at der skal ske en forandring, hvis
vi skal blive en sund og missional menighed.
Erfaringerne fra den søndag eftermiddag var blandt andet, at vi skal oversætte alt, for at alle kan være med.
Derfor satte vi – eller rettere vores to
konsulenter Jan Kornholt og Ruth Cilwik - tempoet ned. Det betyder, at
hver workshop hos os vil være dobbelt
-op. Vi tager anden halvdel af Workshop 1 lørdag på vores menighedsLone Møller Hansen
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Kirkebyggeri

tegning, og inddrage menigheden i processen og lytte til kommentarer.
Vi håber også snart at kunne nedsætte et
byggeudvalg.
Der kan først laves et realistisk bud på en
byggepris, når vi har vedtaget, hvordan
byggeriet skal se ud. Beregningerne vil
blive lavet hen over sommeren, så vi ved
et menighedsmøde i efteråret kan få en
kalkuleret pris (vel vidende, at priserne
stiger og stiger, ikke mindst på byggeri). Beslutningen om, hvordan en eventuel ombygningen skal finansieres, tænker
menighedsrådet først skal tages, når vi
har en pris. Det er her, den endelige beslutning altså skal tages.

På menighedens årsmøde den 20. marts i
år fremlagde menighedsrådet en vision
for ombygning af kirken – eller rettere
lokalerne omkring kirkerummet.
Visionen går på at overbygge gården og
lave en ny foyer med adgang til nye toiletter og adgang direkte fra kirkerummet.
Ombygning af menighedssalen, så den
vendes og en del af baggangen inddrages, ligesom der bliver adgang direkte fra
kirkesalen. Hermed vil der blive plads til
et kontor med nem adgang og et mødelokale.
Denne plan fik menighedsrådet tilladelse
til at arbejde videre med sammen med
den lokale arkitekt Christina Panduro.
Lillian Andersen og Lone Møller-Hansen
Christina vil deltage i vores næste menighedsmøde, tirsdag den 14. juni kl. 19.
Her vil hun fremlægge den reviderede

Kære alle
Her kommer en lille hilsen fra

Holsterodde og udvalget.
Så er sæsonen skudt i gang. I år er det
med Novasol som udlejningsbureau,
som vi glæder os meget til at samarbejde med. Indtil nu er der hele 100 dage
booket igennem Novasol i denne sæson, så det er jo kun noget vi kan være
begejstret for.
Flere og flere fra Baptistkirken og Nexø
Frikirke har fundet ud af hvordan de kan
få glæde af stedet, så Holsterodde er
velbesøgt og tager gerne imod dig også.

Har du ønsker om at leje Holsterodde
kan jeg kontaktes på 22 76 69 71 eller email: nina_skagemo@hotmail.com .
Holsterodde trænger til en gennemgribende renovering og udvalget har haft
mange opgaver at forholde sig til.
Vi glæder os over at lejren har fået en
tiltrængt makeover op til udlejning sæsonen.
Stuerne er blevet malet. Gardinerne er
blevet vasket. Køkkenet har fået en omgang med maling, nye silikonefuger og
hylder. Servicet i køkkenet er blevet
optimeret med de ting der manglede.
10

Der er hængt pusleplads
op på dametoiletterne.
Der er indkøbt en tremmeseng til de mindste
besøgende.
Der er opsat brændeovnsgitter, et ønske fra
en lejer.
Der er lavet nye sengebunde i køjerne.
Vinduerne er pudset.
Evakueringsplanen og
brandinstruksen er blevet revideret og oversat
til både engelsk og tysk.
Der er lavet brænde til det kommende
års forbrug.
Der er blevet ryddet op udenfor og i Loinj
Gulvene i stuerne og køkken har fået en
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grundig rens takket være Hasse Falk Jakobsen.
Der er sat nye varmtvandsbeholdere op,
da de gamle ikke kunne mere og for at
sikre en stabil produktion samt mere økonomivenlig vandregning.
Hovedafbryderen til el er flyttet ud på
en “rigtige” side af el-måleren, så det
er emmere for lejere at tænde og slukke for strømmen.
Taget over køkkenet har fået skiftet
nogle tagplader da der var vandgennemtrængning.
- og det slutter ikke her…….
Vi står overfor udskiftning af hårde
hvidevarer i køkkenet.
Det må påregnes at taget generelt
snarligt trænger til en udskiftning.
Hytterne trænger til udvendig maling.
Så der er nok at tage fat på for udvalget - og vi gør det med glæde.
Vi vil gerne sige en stor tak til de frivillige der har hjulpet os dernede, både
på de to arbejdsdage vi
har afholdt og udover. Det er et skønt

arbejdsfællesskab vi oplever dernede.
Udvalget har valgt at aflyse den ellers
planlagte 3. arbejdsdag her i maj for at
passe lidt på os selv og tordenskjolds soldater.
Vi håber på at året i år bliver lidt mindre
brandslukning med ting der går i stykker
dernede, med dyre håndværker udgifter
til følge.
Udvalget har lagt en langsigtet plan for
Holsterodde, så driften og indtjeningen
på sigt bliver mere stabil, målet er at Holsterodde kan hvile i sin egen økonomi.
Tak til menighedsrådet for at låne os til
de nødvendige investeringer indtil da.
Vi er utrolig taknemmelig for den opbakning og tillid Baptistkirkens medlemmer
har vist os.
Når alt dette er sagt, så kan jeg ikke lade
være med at glæde mig over det skønneste sted vi har fået lov til at arbejde med.
Jeg er virkelig Gud taknemmelig for den
kæmpe gave vi har fået lov til at forvalte.
Sikke en rigdom og velsignelse! Et fyrtårn

Holsterodde-lejren ejes af Baptistkirken
Bornholm i Rønne, men den
daglige drift styres af et udvalg i samarbejde mellem Nexø frikirke og
Baptistkirken. Udvalget består af:
Alf Abildgård, Baptistkirken
Jesper Pedersen, Baptistkirken
Rasmus Kofod Carlsen, Nexø frikirke
Nina Skagemo Carlsen, Nexø frikirke
Medlemmer af Baptistkirken og Nexø
frikirke har mulighed for at leje
Holsterodde-lejren, til en yderst favora-

og missionsmark der når ud over landets
grænser til velsignelse for mange, ikke
kun i kristne sammenhæng.
Det kan vi virkelig glæde os over! GUD ER
GOD!
Slutteligt vil jeg hilse jer med dette bibelvers: Johannes evan. kap. 4 vers 36-38:
“De, som sår, skal glæde sig sammen
med den, som høster, for her gælder det
ordsprog: En sår, og en anden høster. Jeg
har sendt jer ud for at høste det, som I
ikke har arbejdet med. Andre har slidt i
det før jer, men I skal fuldføre det, som
de begyndte”.
Dette ord kom til mig under udfærdigelsen af dette skriv. Så tak til dem der i 65
år har været involveret i Holsterodde - nu
og dengang.
De kærligste hilsner på vegne af Holsterodde-udvalget

Nina Skagemo Carlsen

bel pris og betingelser, såfremt
at lejren ikke er udlejet gennem Bornholmtours,
Det være som kirke fællesskab eller privat person til familiefester.
Du har mulighed for at leje stedet for
kun udgift til forbrug, altså vand,
el og varme. Dette beløb er afhængig af
lejeperiodens længde og
årstiden. Bliver udregnet efter el-måler
til 3 kr/kWh.
Du er meget velkommen til at kontakte
12

Nina enten på:
E-mail: Nina_skagemo@hotmail.com
eller tlf. 22 76 69 71.
for at høre om lejren er ledig i den periode du ønsker det.
Dog skal det siges at, i højsæson for udlejning (maj til november), skal
man være ude i meget god tid, da udlejning gennem Bornholmtours
prioriteres, af økonomiske grunde. Vi
forbeholder os retten til at afslå
dit ønske om at leje stedet.
Lejren råder over en stor hovedbygning
med:
Køkken
Opholdsstue og spisestue
3 tanterum med 2 sovepladser i hver

Toilet og bad forhold
Ude på området ligger 5 hytter - 1 hytte
med 4 sovepladser
og 4 hytter med 8 sovepladser. I alt er
der 42 sovepladser på lejren
Lejren ligger på en stor skøn naturgrund
med bålsted, boldbane og
campingplads, hvor evt campingvogne
og/eller telt kan sættes op, der
er strøm på pladsen.
Du vil inden lejemålet modtage en liste
over ting der kunne være godt
at have med derned selv. Husk på at det
er en koloni.
For yderligere information kontakt ligeledes Nina.
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ber på godt vejr, så de kan være ude –
når der har været en børnetale inde i
I år kan det heldigvis igen lade sig gøre at gudstjenesten. Hver kirke bidrager med
fejre pinse sammen med de andre frikir- det, vi kan – nogle pynter op, sætter stoker i Kyllingemoderen. Vi har bedt Henrik le op, kommer med lydanlæg, står for
Kaas, den nye præst i Pinsekirken i Røn- dørtjeneste, nadver eller forbøn, leder
ne, om at prædike. Til de, der ikke måtte lovsangen – og fra os deltager vi i børnevide det, er Henrik opvokset i vores me- aktiviteten og Lone Møller-Hansen leder
nighed og søn af Carsten og Inge Kaas.
gudstjenesten.
Der bliver aktiviteter for børnene, vi hå- Søndag d. 5. juni kl. 10.30. Velkommen!

Pinsegudstjenesten

Lea Wermelin prædiker ved folkemødegudstjenesten Søndag, der slutter

Mark fra København har to musikere
med, og leder fællessangen i salmerne og
synger nogle af sine egne sange, som
i Allinge, er der
nogle også kender.
som de sidste mange år økumenisk guds- Hvis du vil forberede dig, kan du lede
tjeneste i Allinge kirke. Det er den 19.
efter følgende sange på Youtube:
juni kl. 10-11. Grunden til, at vi kan sige ”Et hus at komme til”, ”Usynlige” og
det så præcist er, at gudstjenesten bliver ”Igen berørt”.
transmitteret i DR P1. Det skal dog ikke
Det bliver en klima-gudstjeneste, med
være en undskyldning for at blive hjem- fokus på Guds skaberværk og vores anme og lytte ved radioen. Vi har aflyst vo- svar som forvaltere.
res egen gudstjeneste for at opfordre jer Bag gudstjenestens planlægning står Folalle til at deltage.
kekirken, Den katolske Kirke, BaptistkirMiljøminister Lea Wermelin, som har en ken, Frelsens Hær, Danske Kirkers Råd og
tæt tilknytning til netop Bornholm, vil
folkemødeteltet Himmel og Jord, hvor
prædike. Musikalsk har vi for en gangs
stort set alle de bornholmske frikirker er
skyld lagt det hele i professionelle hæn- engagerede.
der. Sangskriver og musikpræst Janne

Folkemødet

X i kalenderen:

Uge 28. Børnelejr: Søndag d. 10. juli torsdag d. 14. juli. For børn afsluttet 1.
Tirsdag d. 14. juni kl. 19.00. Menigheds- klasse til afsluttet 7. klasse.
Uge 29. 17. - 22. juli. Sommerstævne på
møde
Lindenborg.
Torsdag d. 23. juni kl. 17.30. Sct. Hans
23. - 30. juli. Spejderlejr i Roskilde.
på Skrynan.
D. 8. - 10. juli. Madu fra Danmark: Kon- Søndag d. 28. august kl. 13-17. Maxdag
23. - 25. september menighedsweekend
ference i Søndermarkshallen
på Bækkely
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Runde fødselsdage:
8. juni
5. august
8. august

Birgit Pihl-Kofoed
Mariet Lund
Lisbeth Kure

80 år
80 år
75 år

Bryllup:
6. august
Oshin Mang Sui
Tial Mual Hlun og Mawng Lai
Sung Hai.

Sølvbryllup:
16. august
Jane Lignel Josvassen
og Nicolaj Josvassen
Død:

30. marts
Grethe Holm Nielsen

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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