
  

 Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 
Marts, april, maj - 2023 

 
                         Højtidernes højtid 
 
Vi går nu ind i tre måneder med rigtig mange helligdage – både med og uden St. Be-
dedag (som vi jo i hvert fald får lov til at beholde i år). 
Vi begynder med påsken, som efter min mening er den vigtigste anledning i kirke-
året. Handlingerne er så fortættede de tre dage. 

 
Skærtorsdag samler Jesus sine disciple om-
kring sig. Han ved, hvad de ikke ved. At de 
vil svigte ham allerede samme aften og at 
han skal dø dagen efter. Som altid er målti-
det et symbol på fællesskab. Jesus gør det 
endnu tydeligere ved at tage et brød, 

brække det i stykker og give hver af disciplene rundt om bordet et stykke af det. Han 
siger, at han er Livets Brød, og at disciplene får adgang til hans liv, når de spiser 
dette brød. Jeg tror ikke, de forstod, hvad han snakkede om. Men vi ved det. Vi ved, 
at nadveren giver fællesskab. Vi kan ikke rejse os fra en nadvergudstjeneste uden at 
være forandrede. Jesus tager bolig i os og forvandler os indefra. Vi får del i et og 
samme brød, ligesom vi har del i én og samme Herre. Vi er ét! 
Mindre end 24 timer efter hænger han på korset. Disciplene er sønderknuste. Kun 
kvinderne holder stand og bliver til han er død. ”Tilgiv dem, for de ved ikke hvad de 
gør”, sagde Jesus blandt andet. Og samtidig viser han med sit eget liv, at sandt liv og 
vækst kun kan ske, hvis noget dør. Vi oplever det vel også selv. Vi må stoppe med 
noget for at få tid til noget andet. Nogle gange må vi undvære noget godt for at få 
del i det, der er endnu bedre. 
Eksempel: Jeg måtte flytte mine børn væk fra deres bedsteforældre for at blive 

Påsken 
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præst. Men de fik del i et kristent ungdomsliv i Rønne, som de aldrig havde fået del i, 
hvor vi boede inden da. 
Døden fører til liv. Vi ser det også i naturen lige i disse måneder. Alt folder sig ud fra 
at virke tørt og dødt. 
Jesus var nødt til at dø på en måde, så alle talte om det. Det skulle være overbevi-
sende. Ellers ville ingen bagefter kunne tro på, at han virkelig var opstanden påske-
morgen. 
Derfor var soldatens spyd i siden på Jesus ikke kun for romernes skyld. Også for dig 
og mig, og alle andre skeptikere. Livet vandt over døden. 

 
Jesus farer til himmels 40 dage 
efter påske. I den mellemlig-
gende tid har han bevæget sig 

imellem disciplene og under-
vist dem. Givet dem mod og 
styrke til den tid, hvor det er 

den usynlige Helligånd, der er 
deres livs vigtigste ledsager. 

Og så viser han, hvor han hører til. Han er kommet fra Himlen og skal tilbage til Him-
len – hvor det så end er. Og derfor siger vi med trosbekendelsen, at han sidder på 
”Faderens højre side”. Her sad kronprinsen, arvtageren i de jordiske kongeriger. Der-
for må det vel også være sådan i det rige, vi stadig venter på. 
 

Endelig kommer pinsen. Pen-
takost betyder faktisk bare 
50. Der er 50 dage fra påske 
til pinse. 
Her fik alle til stede del i Hel-
ligånden. Inden da havde Hel-
ligånden vist sig sporadisk, 
men nu tog den bolig i os 

mennesker. Helligånden er Guds kommunikator, og den, der giver liv. Livgiveren, 
som også giver os evnen til at kommunikere. Med Gud og med andre mennesker. Og 
som er Guds stemme i os, når vi er stille nok til at høre den. Hvor er det en fantastisk 
opdagelse, den dag Helligånden får lov til at virke. 
Sikken en flot afslutning på et fyrværkeri af mættede helligdage. Kom og tag del i 
”festerne”. 
 
Lone Møller-Hansen 
 
 

Kr. Himmelfartsdag 

Pinsen 



3 

 

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 
er og bliver fortsat behandlet til  gudstje-
nester. Det er altid den første søndag i 
måneden, hvor vi er samlet til nadver-

gudstjeneste. 
Vi vil gerne have nogle samtaler, hvor vi 
deler nogle dybe tanker og kommer vide-
re og bliver parate til at tage beslutnin-
ger både i menighedens og vores eget liv. 
Hver aften kommer vi til at tale sammen i 
mindre grupper, så alle kan komme til 
orde, og der vil være en indledning, en-

Vital er bevidst foran-
dring 
Vi er halvvejs i Vital-workshopsene – har 
haft tre og skal have tre mere. Den næste 
er på menighedsweekenden den 18. 
marts. Kom og snak med om de foran-
dringer, der både er nødvendige og na-
turlige i vores menighedsliv. Etape 2 i 
Vital handler om Forandring. 
Forandringer er helt naturlige – de sker 
hele tiden. Tænk på din egen krop. Hvis 
ikke du holder dig i gang, dyrker motion 
og bevæger dig, mister du evner og vil til 
slut gå helt i stå – og dø. 
Ser du i naturen er der også en evig for-
andring. En cyklus med vækst, blom-
string, frugt og død. 
Det samme sker i en menighed. Intet er 
statisk. Det er ikke muligt at undgå foran-

dring. Det eneste, vi kan gøre, er at være 
med til at præge forandringen i den ret-
ning, vi ønsker. Intet kan blive ved med at 
være, som det altid har været. Det er 
naturstridigt. 
Så vi skal drøfte, hvilke forandringer vi 
ønsker i vores menighed. Og så skal vi 
være bevidste om, hvordan vi kan præge 
udviklingen. Det kræver investering, i 
hvert fald i tid. Skal BaptistKirken fortsat 
være et levende og gerne voksende fæl-
lesskab, skal vi tale meget mere sammen 
om, hvad vi drømmer om og hvordan vi 
selv kan bevæge os i retning af drøm-
men. 
Kom til de samtale-aftener, der er plan-
lagt en tirsdag om måneden. Se i kalen-
deren, og glæde dig til gode samtaler om 
det at være kirke og være dig i den kirke. 
Lone Møller-Hansen 
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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. 14. marts: ”Hvem er det i vo-
res lokalsamfund, der har brug for vores 
kirke, og er vi villige til at stille os til rå-
dighed?” 
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 
 
Tema-gudstjenester om at være pilgrim: 
“Pilgrim” er navnet på en prædiken serie 

i januar-marts. Vi er gået sammen med 
fire andre kirker i Danmark for at trække 

på hinandens kreativitet, bl.a. Bethelkir-
ken i Aalborg og Roskilde Baptistkirke, 
der har taget initiativ til dette samarbej-

de.   

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 tilværelsens 

dybeste relationer, der er på spil: relatio-
nen til Gud, mig selv, mit medmenneske 

og hele skaberværket. Med denne pil-
grims metafor vil vi følge Bibelens store 

historie om at gå fra at være flygtning til 
blive pilgrim.  
 

Vi har haft tema-gudstjenester om  

Kain og landflygtighed, Josef og pilgrims-
færd for forsoning, ørkenvandringen og 
længslen tilbage til Egyptens kødgryder, 
jødernes eksil – at bevare håbet i mørket 
og om Jesus som flygtning. 
 
Vi får temagudstjenester  

12. marts om udsendelsen af de 12 
apostle, pilgrimsfærd som en læringspro-

ces 

19. marts om apostelmødet – pilgrims-
færd mod en forandret tankegang 

(menighedsweekenden) 
26. marts om evighedshåbet 
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Baptistkirken Bornholm fejrer sit 175 års 
jubilæum i weekenden 13. og 14. maj. 

 

Jubilæumsudvalget har længe været i 
gang med forberedelserne og der er 
lagt op til en sprudlende weekend, 
hvor vores kirke inviterer byen med til 
at fejre 175 års jubilæet. 
 
Lørdag d. 13. afholdes et offentligt 
arrangement hvor alle er budt vel-
kommen. Kirken kommer til at sprud-
le af aktiviteter: Hoppeborg, fiske-
dam, ansigtsmaling og andre aktivite-
ter for børnene. Mini spejderlejr og 
caféer med forfriskninger, burmeser 
dans og udstilling med billeder fra kir-
kens liv. 

 
Søndag d. 14. bliver der afholdt jubi-
læumsgudstjeneste, hvor Lone Møller 
Hansen prædiker, med efterfølgende 
reception, hvor borgmeste-
ren,  præster og andre med relationer 
til kirken kommer.  
AmaZing sørger for underholdningen. 
 
Lene Finch 
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Børnekirken: 
Vi arbejder i denne sæson med 
materialet ”Gud er Konge”. 
Måske nogle har lagt mærke til 
nøgleringene med bibelordene, 
som børnene har hængende i 
tøjet. 
Børnene lærer/øver hver søndag 
et nyt bibelord til samlingen. Så 
en opfordring er at møde op hver 
søndag. 

I Juniorklubben i Multihu-

set i Østerlars mødes vi en lille flok hver 
tirsdag. 
Foruden at synge og høre bibelhistorier 
har vi gang i forskellig hobby. Et par styk-
ker har lært at kniple, vi graverer på glas, 
syer puder, laver fuglehuse m.m.m. 
Til julemarkedet i Multihuset i november 

havde vi en bod, hvor der blev solgt godt, 
så vi igen har midler til oplevelser. 
Ældres eftermiddag i Multihuset i marts, 
september og december foregår nu hos 
LM.  
 
Hilsen fra Karen-Marie 

Nyt fra spejderne 
 
Juleweekend 
Siden sidst har vi holdt vores jule-
weekend med flæskesteg, bankospil, 
hygge og overnatning. Som vi plejer, 
så havde også vores legendariske ju-

ledekorationskonkurrence. Her blev 
der virkelig gået til den, og udvist stor 
kreativitet. Vinderen af den flotteste 
dekoration blev Martha Kofoed. 
 
Det nye år 
Vi er kommet godt i gang i det nye år 
og har i skrivende stund haft et en-
kelt møde på Skrynan, hvor vi som 
vanligt lavede mad. Denne gang byg-
gede vi også en gammelmandsild (så 
især lederne slipper for at bukke sig 
så meget) og et køkkenbord i rafter. 
Det gik spejderne faktisk meget op i. 
Vi har også været på en gåtur i det 
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skønne område fra Helligpeder til 
Vang, hvor Marie Møhl, fra TV 2/
Bornholms naturprogram Ekko, var 
guide.  
 
Vi mødes fortsat hver anden lørdag 
fra 10-13 og i det kommende halvår 
skal vi blandt andet have besøg af 
brandvæsenet, lave en svævebane og 
på sommerlejr på Skrynan. Og måske 
skal de største spejdere på kanotur.  
 
Den Gyldne Tveje 
Vores nuværende hytteværge, Henry 
Pedersen, er også blevet begavet med 
en pris. Sct. Georgsgilderne (der er 
tidligere spejdere) overrakte ham 14. 
november Den Gyldne Tveje, og et 
gavekort, som en erkendelse for at 
have ydet en stor indsats for spejder-
arbejdet på Bornholm. Det affødte 
hele to artikler i Tidende, som er 
hængt op i kirken. 
 
Nyt tag og udendørs auditorium 
Vi har fået 20.000 kroner fra Nordea-
fonden (tak for det!) til nyt tag på vo-
res toiletbygning. Der er desværre et 
lille hul i det nuværende tag, der har 
betydet, at det har regnet ind og øde-

lagt 2-3 telte. Derfor er det dejligt, at 
vi har fået støtte til at få det skiftet, så 
nu går vi bare og venter på, at vejret 
bliver stabilt nok til, at tømreren kan 
gå i gang med arbejdet. VI har også 
fået penge til, at vi kan bygge et 
udendørs auditorium eller en lejrkir-
ke, om man vil. Den kommer til at be-
stå af en række bænke, der skal stå på 
skrænten mellem bålpladsen og åen. 
Også her venter vi på, at det bliver 
vejr til, at håndværkerne kan gå i 
gang. 

Venteliste 
Vi er for tiden 19 spejdere, og selvom, 
der som regel kun dukker mellem 10 
og 15 op om lørdagen, så er det lige i 
overkanten, når vi kun er to faste le-
dere. Vi har derfor i mere end et år, 
været nødt til at have en venteliste, 
så der lige nu er flere, der venter på 
at få lov til at gå til spejder hos os. 
Derfor kan vi godt bruge et par ledere 
mere, og især hvis de er yngre end de 
nuværende;O) 
 
På vegne af spejderne 
Søren Kofoed 
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J-Way 
Jeg glæder mig altid til, at det bliver tors-
dag, og jeg skal til J-Way. 
Til J-way laver vi alle mulige forskellige 

fede ting. I tors-
dags var vi for 
eksempel ude og 
bowle. Det er 
virkelig fedt, at vi 
kan lave alle mu-

lige forskellige 
ting, og vi har så 
mange fede mulig-
heder. Vi er også 
virkelig heldige, at 
vi har så mange 
gode frivillige le-
dere, der gider 
bruge deres tid på 
os. Det er virkelig 
skønt, og så laver 
de også alle muli-
ge fede arrange-
menter. Vi har for 
eksempel holdt 
sommerfest om 
vinteren, gamernight, filmaften og J-
camp. Ind i mellem laver vi også nogle ret 
skøre ting. Vi har blandt andet kastet 
med grisehjerter. Og vi havde en gang et 
bytte-løb rundt i Rønne, hvor vi skulle 
bytte en ting med tilfældige mennesker, 
og så få noget af større værdi tilbage.  Til 

J-Way kan vi væ-
re os selv, uden 
vi blev dømt af 
nogen, og der er 
plads til alle. Det 
er virkelig fedt, 
at man også kan 
snakke til Gud på 
forskellige må-
der, i stedet for 
bare at sidde og 

bede en bøn og 
synge lovsang. Og 
hvis man har brug 
for at snakke med 
nogen, så er de 
voksne virkelig åb-
ne, hvis man har 
brug for, at der 
blive bedt, så gør 
de også gerne det. 
Jeg forstår faktisk 
ikke, hvordan de 
kan blive ved med 
at finde på nye 
ting. Man får også 
mange gode nye 
venner. Også men-

nesker, som 
man ikke på for-
hånd havde 
tænkt sig at væ-
re sammen med. 
 
Martha Kofoed. 
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Strikkede trøjer, bukser og huer til børn i Burundi og Rwanda. Har du også lyst til 

at strikke kan du henvende dig til kvindenetværket. 

Mandagskontakten hav-

de en både meget bevægende - men 
samtidig også livsbekræftende - eftermid-
dag med Daniel Øhrstrøm, i januar. I fe-
bruar var det Ivar Holm som fortalte om 
Ole Basse Mortensen. 
Til mødet den 20. marts kommer Born-
holms Politi fortæller om den – desværre 
– tiltagende IT-kriminalitet. Forhåbentlig 
bliver vi alle lidt klogere – og mere forsig-
tige, når vi får uønskede henvendelser på 
mails eller SMS’er. (Forbrugerrådet TÆNK 

har i øvrigt en glimrende APP som er god 
at besøge: ”Selvforsvar”, -  for de som 
kan og bruger den slags!). Den 17. april 
har vi fået Ella Jallov til at komme og dele 
nogle af sine livsminder og – erfaringer 
med os, og udflugten i maj er sat til den 
22. maj med Bornholms Tekniske Samling 
og Sæne Havn som omdrejningspunkter-
ne.  
Og husk: Alle er velkomne! Vi glæder os 
til at være sammen med jer.” 
 
Kh Sven Lindahl 

Arkivet: 
Der arbejdes en gang imellem i Baptist-
kirken Bornholms arkiv i det tidligere 
køkken i kælderen i Baptistkirken. 
Vi sorterer og får sat tingene på rette 
plads.  
Tak for alle gode bidrag som vi modtager, 
som vi kan sortere i. 

Vi ønsker kun et-to eksemplarer af hvert. 
Resten ryger på Bofa. 
Når der er flere bøger af samme slags, vil 
vi give dig mulighed for at læse dem. Vi 
vil lægge dem i kaffesalen lidt efter lidt 
og vil jævnligt skifte dem ud. Disse bøger 
skal vi ikke have igen.  
 
Hilsen Sven, Mogens og Karen-Marie 
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Kære menigheden 

Jeg vil gerne fortælle jer lidt om min rejse 

til Uganda og Tanzania. I sommers blev 

jeg færdig med gymnasiet og brugte der-

for det meste af sommerferien på at tje-

ne penge til min 2 måneders tur til Afrika 

med Trymedics. Trymedics er en organi-

sation, hvor man har 

mulighed for at kom-

me på hospitalspraktik 

i udlandet. Eftersom 

jeg er præstuderende, 

bestod min hospitalspraktik primært på 

observationspraktik. Dog var der mulig-

hed for at hjælpe vores mentor med at 

tage de vitale værdier, som blodtryk, 

temperatur og vægt. Selvom det ikke var 

det store, var det stadigvæk meget lære-

rigt, eftersom 

vi fik mulighed 

for at reflekte-

re over hvad 

disse værdier 

har af betyd-

ning på patien-

ternes helbred. 

Min tur starte-

de i Uganda, i storbyen Entebbe, hvor jeg 

skulle være i 4 uger. Vi var omkring 22 

piger fra Danmark og deraf var 4 piger 

allerede i gang med deres uddannelse. 

De studerende var på praktik på et 

offentligt hospital, mens de præstude-

rende var på et pri-

vathospital, ved 

navn Kisubi 

Hospital. Dette 

hospital er et 

kristent hospi-

tal og derfor 

Uganda oktober-holdet  
Uganda: ANC-afdeling, hvor jorde-
moder og sygeplejersker holder 
morgenandagt.  

Uganda: Her er 
jeg på laboratori-
et, hvor jeg aflæ-
ser blodtyper   

Uganda: Her får jeg 
mit diplom  
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oplevede vi og-

så, at der på de 

forskellige afde-

linger blev holdt morgenandagt med 

masser af sang og bøn. I de 4 uger vi var 

på praktik, nåede jeg at være på operati-

on afsnit, anæstetisk-, 

ANC- og laboratorisk af-

deling. Vi var på hospita-

let fra kl. 8:30 - 12:00 og kl. 12:30 fik vi 

frokost hjemme. Derefter var der masser 

fritid, hvor vi kunne tage rundt i byen i 

grupper og opleve den lokale by. I hver-

dagene var vi på hospitalet, mens week-

enderne blev brugt på længere tur 

til andre områder i Uganda. Safari-

turen og Jinja var de weekendture vi 

havde, som også er blandt mine 

yndlingsture 

jeg nogen-

sinde var været 

på. På Jinjaturen 

red vi på heste, 

kørte ATV gen-

nem landsbyer 

og prøvede river-

rafting i Nilen. Det var noget af en ople-

velse. Der skete ikke kun vilde ting på 

weekendturene, for på hospitalet skete 

der også vilde ting og det vildeste jeg op-

levede under mit praktikophold 

på hospitalet, var at se de for-

skellige operationer i min før-

ste uge på anæstesiologisk af-

deling. De 4 uger i Uganda gik 

meget hurtigt og vi var alle ke-

de af at skulle sige farvel til hin-

Uganda oktober-holdet på safari  
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anden og til det vidunderlige personale, 

men jeg vidste godt at rejsen ikke var 

slut, for jeg havde stadigvæk 4 uger i Tan-

zania på Zanzi-

bar.  

Zanzibar er en 

lækker ferie ø i 

Tanzania, med 

masser af lækre 

strande og hotel-

ler, og selvom vi tog derhen for 

at være på praktik, var der sta-

digvæk masser af tid til det også. 

Uganda og Tanzania er to for-

skellige lande med to helt for-

skellige kulturer. Uganda er stør-

stedelen af befolknin-

gen kristne, mens de i 

Tanzania er muslimer, 

men i begge destinatio-

ner skulle vi tildække 

os for at respektere de 

lokale. Vi var 10 piger, 

som rejste sammen fra 

Uganda til Zanzibar, hvor vi igen skulle i 

gang med endnu et praktikforløb på et 

nyt hospital. Derudover mødte vi om-

kring 20 nye mennesker fra Denmark og 

vi havde også lille gruppe på 4 piger fra 

Færøerne. På Zanzibar var vi som i Ugan-

da på hospitalerne i hver-

dagene og i weekender var 

vi på længere ture. Her-

iblandt var The Safari Blue 

og turen til Kendwa Rocks 

hotellet en af mine ynd-

lingsture under opholdet. 

Jeg fik set kry-

stal blåt vand, 

som jeg troede 

kun fandtes i 

film, og svøm-

mede blandt 

store og små fisk. Den weekend 

jeg var på Kendwa Rocks hotellet 

fik jeg muligheden for at skydive, 

så det besluttede jeg mig for at 

gøre. Vi fløj ca. 20 minutter i en 

lille flymaskine og da vi ramte de 

3000 meter fra jorden, skulle jeg 

springe ud af flymaskine med min 

instruktør, som jeg var spændt godt fast 

til. Det var nok det vildeste jeg nogensin-

de har prøvet og kommer til at prøve. 

Ugandaholdet på Jinjatur  
Billedet er taget efter vi kørte ATV 

Ugandaholdet på Jinjatur  
Billedet er taget på riverrafting 
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Udsigten var fantastisk, 

men også hele oplevelsen. 

På hospitalet fulgte vi vo-

res mentorer rundt og lær-

te en hel del om mæslinger, eftersom der 

var et mæslingeudbrud på hele øen. Selv-

om vi i Danmark bliver vaccineret for det, 

er det stadig muligt for os at blive 

smittet, eftersom mæslingevirussen kan 

mutere sig. Derfor 

havde vi maske og 

handsker på, når vi 

var i kontakt 

med disse pati-

enter, som pri-

mært var børn. 

Under mit 4 ugers ophold 

på Zanzibar nåede jeg var 

være på 4 afdelinger: pæ-

diatrisk, operationsafsnit, 

sygehuset og ortopædisk. 

Alle mine mentorer i disse 

afdelinger var dygtige og 

hårdt arbejdende læger og sygeplejer-

sker. De var dygtige til at lære fra sig og 

gjorde et fantastisk arbejde på at inklude-

re os så meget som muligt. Dette gælder 

også mine mentorer fra Uganda. Alt i Alt 

har det været en meget lærerig tur og en 

meget succesfuld tur. Jeg har oplevet 

mere end forventet - Det gælder både 

indenfor det 

medicinske men 

også det kulturelle 

aspekt.  

Tak for denne gang  

Hilsen Rai  

Zanzibar: OBD-afdeling 
og hvor sidder jeg i en 
ambulance  

Zanzibar: Kend-
wa Rocks Hotel  

Her spiller vi fodbold mod 
hospitalets fodboldhold  

Skydive  
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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. 
Tilmelding nødvendig hurtigst mulig til 
Karen-Marie. 
 
Menighedsweekend på Bækkely: 17. - 
19. marts.  
 
13. - 14. maj. Vi fejrer at menigheden 
fylder 175 år. 

 
Børnelejr på Holsterodde uge 28. D. 9. - 
13. juli.  
Afsluttet 1. klasse til afsluttet 7. klasse. 
 
Sommerstævne i Lindenborg uge 29. D. 
16. - 22. juli. 
 
Maxdag: Søndag d. 27. august kl. 13-
17. 
 
Menighedsweekend på LM lejren: 22. - 
24. september. 

i kalenderen: 

Amazing  

Gospelkoret AmaZing er kommet godt 
fra start i dette forår. Der var meget god 
stemning ved gospelgudstjenesten den 
22. januar – og korets nye dirigent Julie 
Brammer tog menigheden med storm, 
og har mod på flere gospelgudstjenester. 

Men koret savner Nem Torsdag. Der skal 
dog være nogen til at drive sådan et mad
-tilbud. Hvis nogen vil, vil koret – og sik-
kert også andre i menigheden, sætte 
stor pris på det. 
 
Lone Møller-Hansen 

Velkommen til Kvindernes  
Internationale Bededag 
Lørdag d. 4. marts 2023 
kl. 9.30-15.30 i Nexø Frikirke  
 
Indbydelse med program ligger i kirkesalen 
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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. 

Optaget:  
12. februar  
Dennis Nyberg Kofod 

Døde: 
22/11-2022 Sonja Birgitte 
Mortensen  
19/12-2022 Kai Ove Nielsen 

Nyfødte: 
21. januar fik Sui Hem Khim 
(Minge) Lung Toem og Van Uk 
Lung Toem en datter ved navn Julie. 
Julie skal barnevelsignes d. 12. marts. 

Guldbryllup.  
25. maj  

Jette og Henry Pedersen 
Er bortrejst på dagen. 
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