Midt i byen –
midt i livet

December 2020 – februar 2021

Metodistkirken

Velkommen i
Metodistkirken
Østergade 16
3700 Rønne

Nogle tanker over advent, jul og
nytår

Aktiviteter i Ugen
Harmony
Kan du lide at synge - så
mødes koret onsdag
kl. 19.00
For nærmere information:
Korledere:
Helle Hjorth tlf. 3030 2663
Majbrit Jensen tlf. 2989 4102

En stemme sagde: Ryd en vej for Gud i ørkenen,
byg en lige vej for vores Gud i vildmarken. Dalene skal hæves, bjergene og højene skal sænkes,
bakkede landskaber skal jævnes ud. Alle skal se
Guds overvældende storhed. Gud selv har sagt
det.
Esajas’ Bog 40,3-5 (Bibelen 2020)

***
Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen
med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med
sit første barn, og mens de var i Betlehem, fødte
hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og
lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald,
for der havde ikke været plads for dem andre steder.
Lukasevangeliet 2,5-7 (Bibelen 2020)

***

MS Spejder
Spejderne mødes torsdag
kl. 18.30 – 20.00
For nærmere information
Gruppeleder Bettina Pedersen tlf. 2347 7109

Og jer, der siger: ”I dag eller i morgen rejser vi til
den og den by og bliver der et års tid, så vi kan
gøre forretninger og tjene gode penge.” I virkeligheden ved I ikke, hvad der sker i morgen. Jeres
liv er ikke andet end en tåge, der er synlig en kort
tid, inden den forsvinder. I burde sige: ”Vi lever
og gør sådan og sådan, hvis det altså er det, Gud
vil have.”
Jakobs Brev 4,13-15 (Bibelen 2020)

***
I år ligger den første søndag i advent den 29. november. Ordet ”advent” kommer fra latin:
adventus Domini, som betyder: Herrens komme.
I den tidlige kirke var det en 40 dage lang fasteperiode, ligesom fasten før påske. Senere blev fasten forkortet til perioden mellem den første søndag i advent og juleaften. Det er en forberedelsestid på fejring af Jesu fødsel julenat. En forberedelse for at vi kan modtage Jesus, Guds søn, her
iblandt os.

Betydningen af Herrens komme rækker videre end hans fødsel som barn i Betlehem. Det betyder også at han er her med os, at han kommer ind i vores hjerter, hvis vi beder ham om det, og at han er til stede i vores menighed og der
hvor to eller tre forsamler sig i hans navn.
Det betyder også at vi venter på hans genkomst, at han kommer tilbage til jorden i kraft og herlighed ved tidernes ende.
Jeg er glad for at vi ikke længere faster i adventstiden, men jeg kunne gerne
ønske lidt mere tid til stilhed, åndelig fordybelse og bøn. For mig og for de fleste er det en travl periode. Jeg plejer at bage julekager og hvis jeg kan nå det,
skriver jeg julebreve. Så skal man finde på julegaver til sine kære og købe eller
lave dem. I al den travlhed er det svært at forberede sig på Herrens komme.
I Esajas Bog kan vi læse, at vi skal bane en vej for Gud, en lige vej gennem ørkenen, gennem bjergene og over dalene. Vi skal forberede os selv og vores omverden på Guds kommen. Ikke med gravko og dynamit, men vi skal invitere
Gud i vores hjerter og i vores liv. De bjerge vi skal rydde til side, kan være vores travlhed. Vi skal finde tid til bøn, fordybelse og adventssalmer, og målet er
at alle skal se Guds overvældende storhed.
Så bliver det jul, Jesu fødselsdag, en stor festdag. Selvom det stadigvæk er en
tradition at gå i kirke juleaften, så er det ikke så meget Gud og Jesus, mange
forbinder med jul, men gaver, god mad og fællesskab. Hjerternes fest, bliver
det ofte kaldt, eller kærlighedens fest. Det er også rigtigt: Gud gav os den allerstørste gave, hans eneste søn. Gud elsker os og det er hans kærlighed vi skal
bringe ud i verden.
Kort efter jul ender det gamle år og vi begynder et nyt. Nyt År er ikke en kirkelig fest, men det berører os alle, når vi begynder et nyt år, fuld af håb og forventninger, eller også med frygt og dårlige anelser. Hvad forventer vi i det nye
år? Har vi planer og drømme om en bedre fremtid?
Jeg kan godt huske, at jeg forventede 2020 til at blive et meget godt år. Det
måtte det bare blive. Men så kom Corona og alt blev anderledes end nogen af
os havde forventet. Mange planer landede i skraldespanden, men der opstod
også nyt. Jeg begyndte min tjeneste i Rønne og er meget glad for det.
Jakob skriver i sit brev, at vi i virkeligheden ikke er herre over vores planer og
vores liv. Vi ved ikke hvad der sker i morgen. Videnskaben kan forudse nogle
udviklinger, men det passer stadigvæk at vores liv er ikke andet end en tåge,
der er synlig en kort tid, inden den forsvinder. Men i al den usikkerhed kan vi
være sikker på at vores liv er i Guds hænder. Vi er ikke alene. Gud er med os,
alle dage, også i 2021. I ønskes alle et velsignet nyt år!

Mad og fællesskab
Mad og fællesskab er samvær rundt spisebordet, samtale og inspiration.
Prisen for Mad og Fællesskab er kr. 60,00 for voksne og kr. 30,00 for børn. Tilmelding sker til Randi Langskov tlf. 2127 4584 eller Bettina Pedersen tlf. 2347
7109
Tirsdag 26. januar kl. 18.00
Beatrice Wittlinger kommer og fortæller om vores partnere i de baltiske lande,
med fokus på Letland
Tirsdag 23. februar kl. 18.00
Fastelavn er det en kirkelig tradition??
Vi mødes og spiser sammen og fejre fastelavn
Tirsdag 23. marts kl. 18.00
Sæt X i kalenderen tema kommer senere
Tirsdag 20. april kl. 18.00
Sæt X i kalenderen tema kommer senere

Juleindsamling 2020
Til verdens fattige

Juleaften samler vi ind til verdens fattige. Corona har præget 2020 og det har
også sat sit præg på arbejdet med verdens fattige. Vær med til at give Metodistkirkens Missionsråd en god julegave, der kan være med til at forandre livet for
verdens fattige, der hvor Metodistkirkens Missionsråd arbejder.

December
Onsdag 02. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 03. Kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 06. kl. 10.00

2. søndag i advent
De 9 læsninger
Bettina Pedersen

onsdag

Harmony øver

09. kl. 19.00

Torsdag 10. kl. 18.30

Spejderne holder juleafslutning

Søndag 13. kl. 10.00

3. søndag i advent
Nadvergudstjeneste – Jørgen Thaarup

Onsdag 16. kl. 19.00

Harmony øver

Søndag 20. kl. 10.00

4. søndag i advent - Nadvergudstjeneste
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Torsdag 24. kl. 16.00

Juleaftensandagt
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Søndag 27. kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

Menighedsrådet ønsker alle en
glædelig jul og et velsignet
nytår
Husk kollekten – også de søndage vi ikke mødes

Januar
Søndag 03. kl. 10.00

Pagtsgudstjeneste
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Onsdag 06. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 07. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 10. kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

Tirsdag 12. kl. 19.00

Bedeugemøde - Luthers Mission
Michael Kaarby

Onsdag 13. kl. 19.00

Bedeugemøde - Baptistkirken
Eva Welander

Onsdag 13. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 14. kl. 14.30

Bedeugemøde - Pinsekirken
Flemming Mose Lauridsen

Torsdag 14. Kl. 18.30

Spejderne mødes

Fredag

15. kl. 19.00

Bedeugemøde - Indre Mission
Ungdomsaften

Lørdag

16. kl. 19.00

Bedeugemøde - Missionskirken
Beatrice Wittlinger

Søndag 17. kl. 10.00

Gudstjeneste
Beatrice Wittlinger

Søndag 17. kl. 19.00

Bedeuge afslutning - Skt. Nicolai Kirke
Camilla Westen

Onsdag 20. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 21. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 24. kl. 10.00

Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger

Tirsdag 26. kl. 18.00

Mad & Fællesskab

Onsdag 27. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 28. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 31. kl. 10.00

Ingen gudstjeneste - Ole Birch

Februar
Onsdag 03. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 04. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 07. kl. 10.00

Gudstjeneste

Onsdag 10. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 11. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 14. kl. 10.00

Fastelavn
Gudstjeneste – Beatrice Wittlinger
Kollekt til Baltiske præstelønninger

Onsdag 18.

Harmony vinterferie

Torsdag 19.

Spejderne vinterferie

Søndag 21. kl. 10.00

Gudstjeneste – Daniel Steinvig
Efterfølgende info om metodistkirkens klimaråd og
dets anbefalinger - se andet sted i bladet

Tirsdag 23. kl. 18.00

Mad og fællesskab

Onsdag 24. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 25. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 28. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste
Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Marts
Onsdag 03. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 04. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 07. kl. 10.00

Gudstjeneste – Jørgen Thaarup
Efter gudstjenesten menighedens årsmøde

Evangelisk Alliance Bedeuge 2021
Tema: Bibelbrug
Bibelen er et fascinerende stykke litteratur. Dens 66 skrifter rummer en lang
række af forskellige genrer fra poesi til historieskrivning og fra lovtekster til
brevlitteratur. På mangfoldige måder beskriver den liv og død, glæde og sorg,
tvivl og tro, ondskab og tilgivelse, kærlighed og had, krig og fred. Persongalleriet indeholder forbilleder til efterfølgelse og skrækeksempler til advarsel. I Bibelen udfolder Guds historie med verden sig. Det er en historie, som vi hver
især allerede indgår i og på samme tid inviteres til at blive en del af. For Bibelen
er også Guds ord. Her taler Gud til verden, til sit folk og til dig. Han ønsker ikke,
at vi alene skal læse bogstaverne og ordene, men at vi engagerer os med alt,
hvad vi er, så budskabet må forvandle vores hjerter, sind og handlinger. Derfor
opfordres vi gennem de otte tekster i bedefolderen til at læse, leve, dele, invitere, tænke, opleve, høre og lovprise, når vi sammen går på opdagelse i det bibelske univers.
Lad os finde sammen for på ny at opdage Bibelens fortællinger og bede for, at
dets budskab må rodfæste sig i vores liv og bringe forvandling til det land og
den jord, som vi er en del af.
Velkommen til bedeugen 2021!
Tirsdag d. 12. i Luthers Mission. Michael Kaarby (Pinsekirken) taler.
Onsdag d. 13. i Baptistkirken. Eva Welander (Frelsens Hær) taler.
Torsdag d. 14. – NB! eftermiddag kl.14.30 i Pinsekirken. Flemming Mose
Lauridsen (Skt. Knuds Kirke) taler.
Fredag d. 15. – ungdomsaften i Indre Mission
Lørdag d. 16. i Missions Kirken. Beatrice Wittlinger (Metodistkirken) taler.
Søndag d. 17. i Skt. Nicolai Kirke. Camilla Westen (Missionskirken) taler.

Byd på en kop kaffe
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed-Nielsen kommer gerne forbi til en kop kaffe
og en lille snak om alt mellem himmel og jord. Vær frimodig og byd dem velkommen i dit hjem, når de er på øen.
I dagene op til jul er de på øen og vil gerne bruge denne tid til hjemmebesøg. De
kan ikke garantere at nå ud til alle medlemmer, men du må gerne kontakte dem,
hvis du ønsker et besøg, ellers ringer de måske til dig for at aftale en tid.

Menigheden ønsker
Line Langskov
og
Martin Bergholt
tillykke med brylluppet
lørdag den 31. oktober 2020

Menigheden ønsker Jørn Bech hjertelig tillykke
med de 80 år den 11. november 2020

Spejderliv med indhold:
Ku du tænke dig at……..
• Tage på tur
• Stege pølser og bage snobrød
• Komme på weekendtur
• Få nye kammerater
• Og meget mere
Så skynd dig at blive spejder

Læs mere om spejder og programmer på
https://www.roenne-metodistkirke.dk/ms-spejdere/

Program
Torsdag 03.12

kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 10.12. kl. 18.30

Spejderjuleafslutning

Torsdag 07.01. kl. 18.30

Spejdernytårskur

Torsdag 14.01

kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 21.01

kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 28.01

kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 04.02 kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 11.02

kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 18.02

Vinterferie

Torsdag 24.02 kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Torsdag 04.03 kl. 18.30

Spejderne mødes i kirken

Metodistkirkens klimaråd
På Metodistkirkens Landsmøde 2019 blev der nedsat et klimaråd, der skulle
kigge på kirkens klimaaftryk. Klimarådet er nu kommet med deres anbefalinger, der nu skal drøftes i menighederne.
Søndag den 21. februar 2021 kommer Daniel Steinvig, der er medlem af klimarådet, og holder gudstjeneste sammen med os. Efter Gudstjenesten vil vi spise
sammen og Daniel Steinvig vil fortælle om klimarådets anbefalinger.
Du kan læse hele klimarådet anbefalinger på https://www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2020/08/Klimarapport-_-2020-_-FINAL.pdf Du kan også kontakte en fra menighedsrådet for at få en printudgave.

Klimarådets anbefaler bl.a.
FØDEVARER Vi bestræber os på, at servere klimavenlige måltider til kirkens arrangementer Et klimavenligt måltid har en lille udledning af drivhusgasser, eksempelvis plantebaseret kost
FORBRUG

Vi undgår engangsservice i forbindelse med kirkens aktiviteter. I stedet vasker vi vores service op i hånden eller anvender vaskemaskine, når den er fuld

FORBRUG

Kirkens indkøb baserer sig på miljø- og bæredygtighedsmærkede produkter Gælder mærker som Svanemærket,
EU-Blomsten (Ecolabel), Änglamark m.f

FORBRUG

Vi bestræber os på, at have et bæredygtigt papirforbrug i
kirken. Vi begrænser print af papir, vi genbruger papir og
køber FSC-certificeret papirmateriale (træ fra ansvarligt
drevne skove)

ENERGI

Metodistkirken reducerer sit energiforbrug med 25% inden
2025 Alle menigheder med en kirkebygning forpligter sig
på, at energimærke bygningen, og reducere bygningens
energiforbrug med 25% indenfor en 5-årig periode

Kontakt til Metodistkirken
Vil du vide mere om Metodistkirken kan du kontakte:
Missionær/prædikant:
Béatrice Wittlinger tlf. 50 12 28 44
Beatrice.Wittlinger@metodistkirken.dk
Præst: Claus Kofoed Nielsen tlf. 51 38 02 68
claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk

Koraften

Kirkens telefon:
56 95 05 30
Postadresse:
Zionskirken
Metodistkirken i Rønne
Metodistkirken i Rønne
c/o Bettina Pedersen
Sursænkevej 1 Østergade 16, 3700 Rønne
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
3700 Rønne
Metodistkirken er en del af United Methodist Church
Menighedsrådsformand: Randi Langskov tlf. 21 27 45 84
randilangskov@gmail.com
Kasserer/Spejderleder: Bettina Pedersen tlf. 23 47 71 09/56 95 57 29
bepedersen@outlook.dk
Kirkeværger: Zionskirken
Bent Kofod tlf. 50 72 46 40
Metodistkirken i Rønne
ambk@mail.dk Østergade 16, 3700 Rønne
os på facebook:
Rønnetlf.
Metodistkirke
Kirkeværger: Mød
Finn-Erik
Dahl Pedersen
25 46 61 09
fbm@pedersen.mail.dk

Zionskirken
Metodistkirken i Rønne
Østergade 16, 3700 Rønne
www.roenne-metodistkirke.dk
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
Metodistkirken er en del af United Methodist Church

