
  

 Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 

December, januar, februar —2022/2023.  

Salme 104:27-30 

 

Alle har det håb til dig,  

at du giver dem føde i rette tid;  

du giver dem, og de samler op,  

du åbner din hånd og de mættes med gode gaver;  

du skjuler ansigtet, og de forfærdes,  

du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen; 

du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny 

Det bliver nemt for meget.  
Inden jul handler det om alt det, vi     
gerne vil nå, for at det bliver en           
perfekt jul Og det bliver det vel aldrig.  
Og i år har de fleste familier mindre       
at gøre godt med, fordi priserne på       
alt er steget. 
Efter jul handler det om alle                 
nytårsforsætterne; at tabe de kilo,       
der alligevel kom på side-                      
benene, at dyrke den motion,                  
vi egentlig ikke gider i et                     
klamt, mørkt vejr eller ikke                   
synes, vi har tid til. 

    Hvornår oplever vi den balance, vi 
stræber efter? 

Tænker lidt over, hvor vi tænder 
lys, hvornår vi vasker tøj eller 
sætter opvaskemaskinen på 
”delay”. Ikke så mange lysende 
rensdyr i haverne. 

Måske gaverne bliver lidt min-
dre, og Jesus får lidt mere plads 
og tid.  

Advent betyder egentlig ven-
tetid. Forberedelsestid.  

Det er ikke kun mad og 
gaver, der skal forberedes. 
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Det er også vores sind, der skal stilles ind 
på julens budskab; at Gud vælger at blive 
menneske og dele vores vilkår. Han blev 
født i en fremmed by, i en ussel stald. 
Han blev som spæd flygtning med sin 
familie, ligesom millioner af mennesker – 
faktisk rekordmange er flygtninge lige nu 
rundt omkring i verden. 
Han blev aldrig gift, levede som single 
hele sit liv - med gode venner som sine 
nærmeste. Han var faktisk blevet uven-
ner med sin familie. Mange oplever også, 
at det er svært at vise søskende- eller 
forældre-barn kærligheden. Men han 
blev forsonet med dem!  
Han ragede uklar med myndighederne, 
og de slog han til sidst ihjel. Det oplever 
kristne mange steder i verden. 
Intet af det, vi oplever i vores liv, er Gud 
fremmed. Intet bliver ham for meget.  
Måske bortset fra overforbrug.  
 
Bliver det anderledes i år? Vi har ingen 

undskyldning. Det skaberværk, som Gud 
står bag og er i, råber på, at vi viser må-
dehold. Alverdens klimapaneler siger, at 
det er sidste chance.  
Det hjælper, når vi bliver ramt på penge-
pungen. Så er der bare nogle, der bliver 
ramt mere end andre. Derfor må vi dele 
det, vi har – og hvis os, der har råd, væl-
ger at dele af vores overskud, så skal det 
nok blive en god jul. Mådeholdets jul. 
 
I år har vi lovet at hjælpe Frelsens Hær, 
både økonomisk og med kræfter, når der 
skal samles penge ind og deles julehjælp 
ud.  
Meld dig hos mig, hvis du vil hjælpe til. 
Jeg har lovet at bruge en eftermiddag 
eller to på at samle ind i Kvickly for Frel-
sens Hær. Vil du med? 
I år bliver anderledes. 
 
Lone 

Børnene mødes i Børnekirken 
hver søndag kl. 10.30. Vi er med til Guds-
tjenestens begyndelse. Efter et par sange 
går børnene op i Lifehouse. 
HUSK forældre at møde op til gudstjene-
sten, så børnene ikke går glip af denne 
anledning. 
Til høstgudstjenesten fik 4 børn en 
bibel. Efter gudstjenesten blev al frugt 
og grønt solgt for 2926 kr. Disse penge 
går til hjælp til børn i Myanmar. 
I Efteråret har vi vandret med Israeli-
sterne fra Det Røde Hav til Jeriko. En 
spændene historie fra det gamle te-
stamente. 

Den 11. december går børnene lucia ved 
gudstjenesten og d. 18. december har vi 
julefest kl. 14.00 for hele familien arran-
geret af Børnekirken og Lone.  
Efter sang, leg, tale, optrin m.m. omkring 
juletræet i kirkesalen vil vi bruge tid til 
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Matufellowship i Danmark 

holdt Sommerstævne på Søndermarks-
skolen 7. – 10. juli, hvor vi overnattede 
og havde samlinger.  
Vi var ca. 70 personer samlet fra Born-
holm, Esbjerg, Svendborg, Fåborg og 
Herning.  
Om dagen havde vi aktiviteter med sport 
og lege. Om aftenen havde vi miniguds-

tjenester og koncerter. Ved gudstjene-
sterne havde flere ordet med vidnesbyrd 
og tale. Koncerterne stod de unge for. 
Om søndagen prædikede jeg. Tema og 
tekst var fra Ordsprogenes Bog 14;34. 
”Retfærdighed ophøjer et folk, synd er 
en modbydelighed blandt folkeslag”. 
Børnene kender hinanden og leger sam-
men. 
Sambuh. 

fællesskab med servering, sloseice, 
popcorn m.m. i kaffesalen. 
19. februar står børnekirken igen for 
en familiegudstjeneste. Denne gang 
er det fastelavn med fastelavnsboller 
og tøndeslagning. 
Så VELKOMMEN TIL HELE FAMILIEN 

til disse anledninger. Tag børn, bør-
nebørn og oldebørn med. 

”Mandagskontakten har 

jule-hygge-arrangement den 12/12 
kl. 12 – det er da en mødetid der bør 
kunne huskes (jule-smiley?)  
I foråret satser vi fortsat på at holde 
vores ”Mandagskontakter” den tred-

je mandag i måneden og planlægnin-
gen er så småt ved at gå i gang. For-
slag til emner modtages derfor ger-
ne. 
”Håber vi ses.” 
M.v.h. Sven Lindahl  
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Vore 3 volontører i 
FBU præsenterer 

sig: 
Jeg hedder Theodor, 
jeg er 19 år gammel 
og kommer i Missi-
onskirken. Jeg elsker 
at være en del af det 
sociale netværk i kir-
kerne, og i har nok set 
mig før hvis i har væ-
ret med til nogle af de 
fælleskirkelige arrangementer vi holder 
en gang imellem. Jeg er opvokset i Missi-
onskirken men begyndte først rigtig at 
være aktivt deltagende, da jeg kunne 
begynde i klubben J-Way i Pinsekirken. 
Herfra udviklede jeg en lyst til også at 
hjælpe til med bl.a. praktik, teknik og 
lovsang og blev for en kort tid leder til J-
Way, da jeg selv blev for gammel til at gå 
der. Jeg valgte at blive volontør fordi, jeg 
elsker at bruge tid i kirkerne, og jeg tror 
at jeg vil kunne udvikle mig meget både 
personligt, åndeligt. Nu  hjælper jeg bl.a. 
til i Minimax som foregår i Baptistkirken, 
og J-way som er i Pinsekirken. 
 
Mit navn er Jonas,  

jeg er 19 år og blev 
færdig som stu-
dent på Cambus i 
sommers. Jeg bor i 
Rønne og bruger 
meget af min fritid 
i kirken og i for-
skellige klubber. 
Udover kirke og 
klubaktiviteter bru-

ger jeg meget af min tid udendørs, enten 
på små projekter i haven eller ude på 
vandreture. Derudover bruger også me-
get af min tid men min familie. 

Jeg er blevet volontør fordi jeg synes det 
er utrolig sjovt og givende at stå for akti-
viteter, klubber og lejre. Både for børn 
og unge. Jeg er hver torsdag med i vores 
fælleskirkelige teenageklub i Pinsekirken, 
J-WAY,  hvor vi laver en masse sjov for 
teenagere fra femte til niende klasse, og 
fortæller dem om Gud. Derudover er jeg 
også med til vores fælleskirkelige ung-
domsarbejde i Baptistkirken, U!,  hver 
fredag. Hvor vi både har bibelskole, spil-
ler lovsang, hører andagt, og laver et hav 
af sjove aktiviteter og hygge i caféen. Jeg 
er også med til U!'s fodbold klub, hvor vi 
hygger os med et par timers fodbold 
hver mandag. Udover de klubber jeg er 
med til, bruger jeg resten af ugen på 
praktiske ting rundt i kirkerne og for 
klubberne. Heriblandt klargøring, forbe-
redelse, og så får jeg lavet en masse foto 
og medie redigering. 

 

Hej, jeg hedder 
Belicia Lauridsen 
og er en af de 
nye volontører 
som arbejder for 
kirkerne. Jeg er 
bl.a. med i mini-
max og U! som 
foregår i baptist-
kirken. Jeg er 
også en del af J-way teamet som foregår 
i pinsekirken. 

Jeg vil bare gerne fortælle lidt om mig 
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selv. Jeg elsker at være kreativ og nyder 
at være sammen med fremmede og dan-
ne nye relationer. Jeg er fra Aarhus i Jyl-
land, og har haft den fornøjelse at have 
to forældre som har levet som missionæ-
rer. Så jeg har været mange steder som 

barn fx. New Zealand, USA, Brasilien osv. 
Så med mine egne ord vil jeg sige at jeg 
ret god til engelsk og andre sprog jeg har 
samlet op på, på vejen.   
Jeg syntes selv at jeg er ret sjov, men det 
må i selv finde ud af når i møder mig. 

Kort nyt fra spejderne 
 

Spejderåret er godt i gang, og det 
samme er flere nye spejdere. Efter vi 
begyndte igen efter sommerferien, er 
der kommet 4-5 nye spejdere og der 
er kun stoppet to. Derfor har vi for 
tiden 2-3, der står på venteliste! Fak-
tisk er vi 17 spejdere (hvis alle er der) 
og kun to ledere. Det er lige i over-
kanten, så derfor vil vi selvfølgelig 
gerne være flere ledere. 
 
Til spejdermøderne laver vi fortsat 
almindelige spejderaktiviteter med 
stor fokus på at tage forskellige mær-
ker. Det er noget, som spejderne går 
meget op i, og de er vældig stolte 
hver gang de får et mærke mere, som 
de (eller deres bedsteforældre) kan 
sy på uniformen. Derudover leger vi, 
hører historier - primært fra Sigurds 
bibelhistorier, mens vi snitter og så 
laver vi mad over bål hver gang. Det 
vil sige, at til et enkelt spejdermøde 
kom Lars Pedersen forbi med to store 
portioner svensk pølseret! 
 
Siden sidst har vi også fået indviet 
vores nye flotte shelter. I stedet for 

et almindeligt lørdags-spejdermøde, 
begyndte vi fredag aften med lejrbål, 
hygge og snobrød, og da der ikke var 
plads til mere snobrød i maverne 
trimlede alle omkuld i shelteret. Hel-

digvis var det en lun nat, så selv de 
mest kuldskære kunne holde varmen. 
Næste morgen stod den så på nybag-
te croissanter, cacao og nybagte pan-
dekager. 
 
I skrivende stund ser vi frem til vores 
juleweekend, hvor Lars Pedersen 
endnu en gang begaver os med flæ-
skesteg og hele pivtøjet. Det er en 
tradition, som har kørt i mange år og 
noget som spejderne kræver! 
 
Så kan vi også lige få med, at Sct. 
Georgsgilderne (der er gamle og tidli-
gere spejderledere) har tildelt Henry 
Pedersen Den Gyldne Tveje. Den 
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Gyldne Tveje er en for-
tjenst-udmærkelse, de gi-
ver cirka hvert år til en 
spejder, der har ydet en 
stor indsats for spejderar-
bejdet. Den bliver overrakt 

den 14. november, så 
det hører I mere om i 
næste nummer. 
På vegne af spejderne 
Søren Kofoed 

Nyt fra menighedsrå-
det v. Lillian Andersen. 

Julen nærmer sig med raske skridt, og 
jeg vil ønske alle læsere en rigtig glæde-
lig jul. 
Mit ønske er, at vi mit i alle forberedel-
serne, må huske på, hvorfor vi fejrer jul, 
at Gud kom til jorden, og blev menneske 
iblandt os. 
Efter jul kommer nytår, hvor vi ser tilba-
ge på året, der er gået, men hvor vi også 
ser fremad. 
Det nye år bliver et jubilæumsår, for den 
13. maj 2023 kan vi, som menighed, fej-
re 175 års jubilæum. 
Det vil blive fejret hele weekenden den 
13/14. maj, så sæt x i kalenderen den 
weekend. 
Der er for længst nedsat et jubilæums-
udvalg, som har holdt flere møder og vi 
har store planer. 
Lørdag den 13.5. bliver en dag for byen 
med flere forskellige aktiviteter, som 
alle vil være med til at vise, hvem vi er 
som menighed, og vi satser selvfølgelig 

på godt vejr, så flere af aktiviteterne kan 
være udenfor. 
Søndag den 14.5. bliver der en fest- og 
jubilæumsgudstjeneste, hvor vores 
præst Lone Møller-Hansen vil holde 
festtalen. 
Efter gudstjenesten vil der være recepti-
on. 
Vi har inviteret alle tidligere præster i 
menigheden, og alle præster, som er 
udgået fra menigheden. 
Vi inviterer også de andre Frikirker, 
Evangelisk Alliance og vores borgmester 
til om søndagen. 
Vi glæder os, og håber at se jer alle til 
175 års jubilæum den 13/14 maj 2023. 
 
På vores menighedsmøde den 13. nov. 
besluttede menigheden, at man ikke 
ønsker en ombygning af lokalerne om-
kring kirken. 
Der kom dog et ønske om, at forbedre 
toiletterne, hvilket bliver uden menig-
hedsrådets ledelse. 
Jeg ønsker alle et Godt og velsignet nyt 
år. 
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Sidst i august afholdte vi årets 

Maxdag - og SIKKE en dag!!  

Hele 1600 børn plus deres forældre duk-
kede op, og fyldte Rønne bymidtes gader 
helt til bristepunktet. Kirkerne var stu-
vende fulde, og der blev gjort rigtig god 
reklame for klubberne og kirkerne... Vi 
måtte lige knibe os selv lidt i armen    
 
Over 200 frivil-
lige hjalp til, og 
op til dagen 
havde vi lavet 
massiv reklame 
for eventet ved 

at husomdele programmet, have 
reklamer på busser, hejse flag i 
flagstængerne i byen og ved bru-
ge de sociale medier.  
Tak til alle der hjalp til - og for 
opbakning og forbøn for dagen. 
Noah 

Kvindenetværket mødes 

trofast hver mandag eftermiddag kl. 
14.30. Vi kan være op til 20 kvinder.  
 
Vi har andagt, drikker kaffe, har oplæs-
ning m.m. mens 
strikkepíndene er 
i sving. Vi strikker 
trøjer, bukser og 
huer til vores 
venner i Burundi 
og Rwanda.  
Mødrene kan på 
den måde få lidt 
tøj med fra klinik-
ken efter fødslen til deres nyfødte baby. 
Der er ingen forpligtelser, så kom gerne 
og vær med. Der er plads til flere. 
Tak at vi som små dråber kan være med 
til at hjælpe. 
Mandag d. 7. november havde vi traditio-
nen tro Baptistkvindernes Bededag. Em-

net var ”Et sejrrigt liv”.  2. kor. 2; 14. 
”Men Gud ske tak, som altid fører os 
med i Kristi triumftog og overalt lader os 
udsprede kundskaben om ham som en 
duft”. 
Vidnesbyrd og bønneemner fra de 7 kon-

tinenter blev læst 
op. 
Vi havde desværre 
ikke fået hæfter 
med tekst udleveret 
i år, så hele oplæg-
get blev hentet på 
nettet, hvor det fort-
sat kan læses. 
”Baptistkvinder.dk”. 

Søndag d. 22. januar efter gudstjenesten 
er kvindenetværket vært for sandwich 
inden vi hører nyt fra Rwanda og Burundi 
med Lise og Jep Emming.  
VELKOMMEN til alle til denne fantastiske 
anledning. 
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" Hverdag og arbejde i 
Burundi" 
 
Lise og Jep Emming fortæller om hverdag 
og arbejdet med Baptistkirkens og Kvin-
denetværkets forskellige projekter i Bu-
rundi og Rwanda. 
Bliv lidt klogere på de forskellige projek-
ter, som vi har været i berøring med i 
vores arbejde det seneste år, og få et lille 

indblik i hverdagen på højen i Rubura. 
Vi glæder os til at dele nogle af vores op-
levelser med jer. 

Tema-gudstjenester 
om at være pilgrim 
“Pilgrim” er navnet på en prædiken serie 

i januar-marts 2023. Vi er gået sammen 

med fire andre kirker i Danmark for at 

trække på hinandens kreativitet, bl.a. 

Bethelkirken i Aalborg og Roskilde Bap-

tistkirke, der har taget initiativ til dette 

samarbejde.   

Temaet er valgt, fordi vi alle er på livets 

pilgrimsvandring - om den så er en fy-

sisk, åndelig, indre eller ydre rejse. Pil-

grimmen bevæger sig afsted på det ydre 

plan, flytter sine fødder, søger den rigti-

ge rute og oplever kroppens behov og 

begrænsninger. Samtidig er det en rejse 

med nogle af livets mest påtrængende 

spørgsmål. Hvor er jeg på vej hen med 

mit liv? Hvor og hvordan møder Gud 

mig? Hvor er min plads i denne verden?  

De bibelske fortællinger er fulde af van-

dringer, ydre opbrud såvel som indre 

trosvandringer. De første kristne blev 

netop kaldt ”de, der følger Vejen”. En 

flok mennesker i bevægelse, for og med 

hinanden. Hvor det netop er tilværel-

sens dybeste relationer, der er på spil: 

relationen til Gud, mig selv, mit med-

menneske og hele skaberværket. Med 

denne pilgrims metafor vil vi følge Bibe-

lens store historie om at gå fra at være 

flygtning til blive pilgrim.  

Følgende søndage har vi formentlig te-

ma-gudstjeneste: 

15 januar om Kain og landflygtighed 

22. januar om Josef og pilgrimsfærd for 

forsoning 

29. januar om ørkenvandringen og 

længslen tilbage til Egyptens kødgryder 

12. februar om jødernes eksil – at beva-

re håbet i mørket. 

26. februar om Jesus som flygtning 

12. marts om udsendelsen af de 12 

apostle, pilgrimsfærd som en lærings-

proces 

19. marts om apostelmødet – pilgrims-

færd mod en forandret tankegang 

(menighedsweekenden) 

26. marts om evighedshåbet 
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Vi er 9 unge i vores  

Kristendomsklasse i år. Vi 

er sammen med chinmenigheden i Ny-
ker. Vi mødes og har undervisning i fem 
weekender i sæsonen 2022-2023. Vi mø-
des med teenagere fra  Sjælland i de for-
skellige menigheder. Så kan vi være 21 
teenagere og 4 præster. 
Vi skal have den ene weekend på Holste-
rodde 14.-16. april, hvor alle vores ven-
ner fra Sjælland kommer hertil. 
Jeg har denne sæson påtaget mig opga-

ven med at arrangere rejser og være 
medunderviser sammen med de andre 
præster. 
Hilsen fra Sambuh Langle. 

Vital-samtaler tirsdag aftener  

 
Vital-teamet har besluttet at indbyde til 
en tirsdag om måneden, som handler om 
samtale. Der er ti kendetegn på en sund 
og voksende menighed. De ti kendetegn 
bliver også behandlet i ti gudstjenester 
fra september 2022 til juni 2023. Det er 
altid den første søndag i måneden, hvor 
vi er samlet til nadvergudstjeneste. 
Vi vil gerne have nogle samtaler, hvor vi 
deler nogle dybe tanker og kommer vide-
re og bliver parate til at tage beslutninger 
både i menighedens og vores eget liv. 
Hver aften kommer vi til at tage sammen 
i mindre grupper, så alle kan komme til 
orde, og der vil være en indledning, en-
ten af én fra Vital-teamet, eller én, vi 
henter ind udefra. 
Prøv at gætte, hvilket kendetegn, der 
skjuler sig bag hver af disse overskrifter. 
Tirsdag d. 17. januar: ”Hvad tænker du, 
at det vil sige at være frelst, og har du 
brug for at være det?” 
Tirsdag d. 14. februar:  ”Har du det også 
svært med at tale om din tro med an-

dre!” 
Tirsdag d. 14. marts: ”Hvem er det i vores 
lokalsamfund, der har brug for vores kir-
ke, og er vi villige til at stille os til rådig-
hed?” 
 
Tirsdag d. 11. april: ”Er min næste lige 
her, eller kunne det være én et andet 
sted i verden?” 
Tirsdag d. 16. maj: ”Gider vi andre men-
nesker, der kommer og forstyrrer os – og 
gider vi hinanden?” 
Alle tirsdage er kl. 19 i menighedssalen. 
 
Kendetegnene er: 
1. Bibelen er central 
2. Livsforandrende vandring med Jesus 
3. Troen på Kristus deles med andre 
4. Diakoni i lokalsamfundet 
5. Internationalt missionsengagement 
6. Imødekommende fællesskab 
7. Inderlig tilbedelse 
8. Opofrende og generøs livsstil og tjene-
ste 
9. Åndeligt lederskab 
10. Frugtbar organisation 
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Mine tanker om VITAL. 

Jeg har meldt mig til Vital teamet, selv 
om jeg syntes at vi skulle vente med at 
starte det op. Så nu er jeg med og som 
det ser ud så kommer vi til at have god 
tid til at gøre det færdigt. Og det synes 
jeg er vigtigt da det er vores fremtid det 
gælder. 
Desværre så virker det som om vi ikke 
rigtigt kan finde vores fremtid og nogle 
fælles ønsker og drømme for fremtiden. 
Vi ønsker jo alle at fremtiden bliver god 
at vores kirke vokser og at nye menne-
sker finder deres åndelige hjem hos os, 
men vi ved ikke hvordan det skal kunne 
ske og vi ved måske ikke om vi selv har 
kræfter eller gider være med til at gøre 
det. 
Det er derfor, at jeg synes, at vital er vig-
tigt ikke for at finde en vej frem mod no-
get vi ikke ved hvad er men for at finde 
ud af hvem vi selv er og hvad vi ønsker 
og drømmer om. 

At vi som kirke ser ind I os selv og finder 
frem til hvor meget vi magter og hvor 
meget kirken betyder for os. For hvis 
vores kirke skal vokse og møde nye, så er 
der ikke andre end os til at gøre det. Og 
det betyder at hvis du ønsker at kirken 
skal vokse, så er der kun dig som kan 
gøre det. 
Vi kan ikke sætte andre til det vi kan ikke 
håbe at andre generationer end min gør 
det vi kan ikke ansætte os til det. Vi skal 
selv være klar og parat til at gøre det. 
Så derfor vital for at du og jeg kan finde 
frem til hvad vi egentligt selv ønsker og 
vil, og for forhåbentligt at finde frem til 
hvad vi som kirke ønsker og vil. 
Så derfor en opfordring til at du tager del 
I vital på menighedsweekender og til 
møder at du når vi afholder Vital gudstje-
nester går hjem og tænker på hvad det 
skal betyde for dig. 
 
Kærlig hilsen Carsten Pedersen. 
 

Evangelisk Alliances 
Bedeuge 2023 
 
I 2023 er temaet for Evangelisk Alliances 
bedeuge Glæde.  
Husk at tage en folder i kirken. 
Programmet for ugen ser således ud. 
Bemærk det er i Baptistkirken torsdag 
eftermiddag kl. 14.30. 
¨     Mandag d. 9. Sted: Skt. Knuds kirke – 
Indleder: Thomas Olofson, LM-kirken. 
¨     Tirsdag d.10. Sted: Metodistkirken – 
Indleder: Lone Møller-Hansen, Baptist-

kirken. 
¨     Onsdag d.11. Sted: Frelsens Hær – 
Indleder: Flemming Mose Lauridsen, Skt. 
Knuds kirke. 
¨     Torsdag d.12. – eftermiddag 
kl.14.30.  Sted: Baptistkirken - Indleder: 
Henriette Ry Nielsen, Skt. Nicolai kirke. 
¨     Lørdag d. 14. – Ungdomsaften i Indre 
Mission. 
Søndag d.15. Sted: Skt. Nicolai kirke – 
Indleder: Henrik Kaas, Pinsekirken.  
NB! – bemærk alle aftner begynder kl. 
19.00. 
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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. 

Lørdag d. 4. marts. Kvindernes interna-
tionale bededag  
i Nexø Frikirke. Karenbodil Madsen 
taler. 
Emne: ”Jeg har hørt om jeres tro”. 
Efeserbrevet 1; 15-19. 
 
Menighedsweekend på Bækkely: 17. - 
19. marts.  
 
13. - 14. maj. Vi fejrer at menigheden 

fylder 175 år. 
Børnelejr på Holsterodde uge 28. Af-
sluttet 1. klasse til afsluttet 7. klasse. 
 
Sommerstævne i Lindenborg uge 29. 
 
Maxdag: Søndag d. 27. august kl. 13-17. 
 
Menighedsweekend på LM lejren: 22. - 
24. september. 

X i kalenderen: 



  

 

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

Baptistkirkens  Facebook: 
Baptistkirken Bornholm 
Administrator: Sunday Mang 

PRÆST: 
Lone Møller-Hansen.                     Tlf. 56951015  
Email:  lone@baptistkirken.dk    Mob. 23474015                           
 
PRÆSTEMEDARBEJDER 
Sambuh Langle 
Email: sambuh89@gmail.com            42743565  
 
MGH. RÅDSFORMAND 
Lillian Andersen 
Email:  andersen1004@gmail.com  51 34 36 55                          
                                                          
KASSERER 
Noomi Hansen,  
Email: noomi.hansen@gmail.com    35 35 20 65                                                                                                                   
 
KIRKENS PEDEL 
Elizabeth og Kyaw Maung (djor mång) 
                                                         24 20 46 53 
BIDRAGSSEKRETÆR  
Marianne Lund Pedersen.  
Email: mariannelp@outlook.dk.       30 18 04 16  
 
ADRESSEÆNDRING 
Alf  Abildgaard                                                    
Email: alfabildgaard@mail.tele.dk       31106590 
 
INDBETALING AF MENIGHEDSBIDRAG:  
Nordea bank. Reg.nr. 0650                                
konto nr. 6879-894-342  
Alle andre indbetalinger skal ske til bankkonto 
Reg. nr. 0650  konto 6505602917  

Eller også på mobilepay                         20875    

         
”NYT FRA BAPTISTKIRKEN” 
Redaktion: Karen-Marie Pedersen   29 65 50 48                                   
Email: faedresminde@pedersen.mail.dk 
Layout: Natia Gotsiridze Spanner Hansen  
Email: natia@spannerhansen.dk     31 56 02 81                                                                                                      
 
BØRNEKIRKEN :    

Kontakt:: Cho Cho Maung 
Mail: julychocho.227@gmail.com  23 86 05 99 

  
  

JUNIORKLUB. Østerlars. 
Leder: Karen-Marie Pedersen  29 65 50 48 
Email:faedresminde@pedersen.mail.dk                                 
 

FAMILIEGRUPPER - kontakt menighedsrå-
det , hvis du vil være med I en gruppe. 
 
KVINDENETVÆRKET 
Elisabeth Lind                                               
lindelisabeth@icloud.com                20 46 17 97 
  
MANDAGSKONTAKTEN  
Sven Lindahl                                    21 64 98 05 
Møder: Se menighedens kalender 
  
OMSORGSTJENESTE 
Noomi Hansen,  
  
INTEGRATION 
Kirsten Wendell                       56 91 25 40                                                                        
Email:kirstenwendell@hotmail.com 
                                                        
  
DISTRIBUTION: 
BORNHOLM:    Birgit H. Sonne       56 97 40 55                                                                          
RØNNE:  
Alice Hansen                                    56 95 60 80             
Ingrid Lund                                   56 95 10 08                     

 
Deadline til næste blad:  5. februar 
 
HOLSTERODDE 
Ædjavej 18, Pedersker 
Kontaktperson: Alf Abildgaard 
Email: alfabildgaard@mail.tele.dk       31106590 
 
 
SPEJDER:   
Kredsfører: Søren Kofoed  
                   
SKRYNAN 
Skrædderbakkevej 1,                        
Administrator Søren Kofoed 
Email: sok@dbs.dk                          27 57 37 88               


