Midt i byen –
midt i livet

Juli - September

Metodistkirken

Velkommen i
Metodistkirken
Østergade 16
3700 Rønne

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

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

Barnedåb
For et par måneder siden blev vi spurgt, om at
døbe et barn, og som I kan se i programmet, er
det nu planlagt d. 19. september. Medmindre der
sker noget uventet, så vil denne dåb være den
første officielle kirkelige handling (bortset fra
nadver) vi (det vil sige med Claus som ordineret
præst) vil foretage i menigheden i Rønne. Det synes vi er meget glædeligt og en god anledning til
at bruge lidt tid og plads her med nogle tanker
om dåb og barnedåb. Meget af det følgende er
baseret på Jørgen Thaarups skrift: Døbt til Kristus.
Dåben er det ene af de to sakramenter, vi kender
i de protestantiske kirker. Det andet er nadveren.
Dåben er indgangen til menigheden, optagelsen i
kirken. Metodistkirken og vores menighed er en
uadskillelig del af den universelle kirke, som består af alle, der tager imod Jesus Kristus som
Herre og Frelser, og som vi i den apostolske
trosbekendelse erklærer, er den hellige, almindelige kirke. Sådan står det i vores kirkeordning.
Ved dåben til Kristus bliver man altså del af den
almindelige kirke, som er den nye pagts fællesskab.
I brevet til Romerne skrev Paulus i kapitel 6, vers
3-5 i oversættelsen fra Bibelen 2020:
Da vi blev døbt til at tilhøre Jesus Kristus, døde
vi jo sammen med ham. I dåben blev vi begravet
sammen med Kristus, og ligesom Gud lod Kristus stå op fra de døde, er vi også begyndt på et
nyt liv. Vi er døde sammen med Kristus, og vi vil
stå op af graven sammen med ham.
Derfor står der også i kirkeordningen: Dåben er
ikke blåt et bekendelsestegn og et skelnemærke,
hvorved de kristne adskiller sig fra de andre, der
ikke er døbte, men det er også et tegn på genfødelse eller den nye fødsel. Dåb af spædbørn skal
bibeholdes i kirken.
Der findes en vis spænding mellem barnedåb og
personlig bekendelsesdåb (dåb af voksne eller
større børn, som selv bekender deres tro i dåben). Ved barnedåben lægges vægten på det Gud
gør. Ved en personlig bekendelsesdåb ligger vægten på menneskets egen tilslutning til evangeliet
og tro på den treenige Gud.

I metodistkirken tror vi, på basis af de bibelske tekster, at Gud elsker hvert
menneske og hvert barn, selv før dets fødsel. For eksempel står der i Salmernes Bog: 139,16: Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje.
Guds nåde er altid først og altid størst. Gud er begyndt med sin frelsende gerning før et barn er født. Barnet har ikke selv lagt afstand til Gud, dets forhold
til Gud er ikke belastet af personlig skyld. Derfor kan et barn modtage dåbens
sakramente. I modsætning til Folkekirken og den katolske kirke døber vi i metodistkirken ikke børn, fordi de skal blive Guds børn, men fordi de allerede er
det.
Dåben er et personligt og individuelt anliggende, men absolut ingen privatsag.
Den hører hjemme i gudstjenesten, i menighedens centrum. Under dåben lover forældrene, at de vil sørge for at barnet bliver oplært i den kristne tro, lærer bibelen at kende og bliver ført ind i menigheden. Menigheden har ansvar
for at omslutte barnet med trofast forbøn og omsorg og for at vise vejen til Kristus.
Dåbshandlingen har gyldighed, når den udføres af en ordineret præst med
vand og i den treenige Guds navn. Dåbens betydning vil aldrig aftage eller forsvinde, men dens virkning er ikke knyttet til den øjeblikkelige handling, men
til livet i tro, som følger efter. I dåben tilgives mennesket arvesyndens kollektive skyld. Det er ikke en tilgivelse af den personlige og individuelt bevidste
skyld, som mennesket er ansvarlig for i tiden efter dåbshandlingen. I dåben får
mennesket et løfte om genfødelsen og helliggørelsen, som Guds hensigtserklæring. Men genfødelsen finder ikke sted i den øjeblikkelige handling, den får
først konsekvens for dåbskandidaten, når den har taget indholdet til sig og har
givet Gud respons. Det er som en gave, der fuldt ud gives, men som først bliver
betydningsfuld, når modtageren lukker gaven op og gør brug af indholdet.
I dåben bliver barnet del af den hellige, almindelige kirke, som er repræsenteret ved den lokale menighed. Men den døbte er ikke fuldt ud medlem. Vi kalder det ”døbt medlem”. Det er et medlemskab, hvor den døbte er del af det
kristne fællesskab og står under dets omsorg. Men medlemskabet bliver først
helt i det øjeblik, personen tilslutter sig af egen overbevisning.
I metodistkirken vil vi gerne undervise børn i den kristne tro. Når et barn har
fulgt konfirmandundervisning, bliver det overhørt, eller hvad vi ofte kalder
”konfirmeret”. Det er dog i modsætning til folkekirken ikke en bekræftelse af
barnets tro, men en bekræftelse af at barnet er blevet undervist i den kristne
tro og har lært bibelen at kende. Først ved medlemsoptagelse bekender personen sin tro, bekræfter dåbens pagt og vedkender sig sit medlemskab af kirken.
Vedkommende bliver dermed et ”bekendende medlem” og dåben har fået sin
fulde betydning som indgangen i kirken.
Dåben er en engangshandling, som ikke kan gentages, hvis meningen skal bevares.
Vi glæder os til Aksels dåb d. 19. september!

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
Vi glæder os over at vi nu igen kan genoptage fællesskabet omkring bordet.
Vi har fastsat datoerne for efterårets Mad & Fællesskab
Tirsdag 24. august kl. 18.00
En hyggelig aften under temaet ”gamle salmer i ny forklædning”
Vi skal synge kendte salmer gendigtet af Sigurd Barret og Eskild Dohn.
Tirsdag 28. september kl. 18.00
Anders og Jette Flinck vil fortælle om kirkens vandprojekt i Mulungwishi.
Anders Flinck har af flere omgange været i Mulungwishi og ledet arbejdet med
vandprojektet. Vil du læse mere om projektet kan du se mere på ”Pure Water in
Mulungwishi” på facebook.
Tirsdag 26. oktober kl. 18.00
”Jeg var en fremmed” Poul Lykke Nielsen – tidligere organist i Sct. Nicolai
Kirke – kommer og fortæller om sit arbejde med flygtninge.
Tirsdag 23. november kl. 18.00
Sæt X i kalenderen – tema kommer senere

Læs mere om
Metodistkirkens
vandprojekt midt i
bladet, fortalt af
projektleder Anders Flinck

Juli
Søndag 25.

Ingen gudstjeneste

August
Søndag 01.

Ingen gudstjeneste

Søndag 08.

Ingen Gudstjeneste

Fredag

Kirkerne på torvet - se andet sted i bladet

13.

Søndag 15. kl. 10.00

Gudstjeneste - Béatrice Wittlinger

Torsdag 19. kl. 18.30

Spejderne starter op - se andet sted i bladet

Søndag 22. kl. 10.00

Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger

Tirsdag 24. kl. 18.00

Mad og Fællesskab - se andet sted i bladet

Torsdag 26. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 29. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste – Jørgen Thaarup

September
Onsdag 01. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 02. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 05. kl. 10.00

Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger

Onsdag 08. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 09. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 12. kl. 10.00

Gudstjeneste – Carsten Bjerno

Onsdag 15. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 16. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 19. kl. 10.00

Gudstjeneste med barnedåb af Aksel, søn af
Line Langskov og Martin Bergholt København
Claus Kofoed Nielsen og Beatrice Wittlinger

Onsdag 22. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 23. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 26. kl. 10.00

Gudstjeneste – Ole Birch

Tirsdag 24. kl. 18.00

Mad og Fællesskab - se andet sted i bladet

Kirkerne på Torvet
Fredag den 13. august 2020 kl. 14.30 – 16.30 samles kirkerne i Rønne på
store Torv. Der vil være mulighed for at få en kop kaffe og en snak med en
præst Der vil også være forskellige indslag i løbet af de 2 timer. Omkring kl.
15:45 spiller Lea Langskov cello på scenen. Ellers er der korsang og musik
og et par indslag med trylleri.
Tag en tur ned på Store Torv og få en snak med Beatrice Wittlinger eller en
af de andre.

Præsten holder ferie
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed-Nielsen holder ferie i perioden 18. juli
til 8. august 2021.
Henvendelse i denne periode til Bettina Pedersen tlf 23 47 71 09 eller Randi
Langskov 21 27 45 84

Søndag d. 3. oktober er der ordinationsgudstjeneste i Jerusalemskirken i
København kl. 14.00 og ingen gudstjeneste i Rønne.

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/

Spejderliv er friluftsliv
Metodistkirkens Spejdere (MS) mødes Torsdag med aktiviteter for børn og unge
i alderen 6 år og opefter kl. 18.30 – 20.00
Spejderliv med indhold hos MS
Derfor – er det noget for dig?
Så er det udendørs - 19.08.21 - 09.09.21 på Bossevejen 11, Vestermarie
det sker!
Så er det indendørs - 16.09.21 - 09.12.21 i Metodistkirken, Østergade 16,
3700 Rønne det sker!
Vil du vide mere så kontakt
Gruppeleder
Bettina Pedersen
Tlf. 23 47 71 09

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

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

3700
Rønnetlf. 25 46 61 09
Kirkeværger: Østergade
Finn-Erik 16,
Dahl
Pedersen
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
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

Vi vidste det jo godt!
Selv om vi var drømmere, grebet af stemningen, da vi besluttede det – ja, måske
endda under indflydelse af pinseånden - så vidste vi det vel godt?

At et vandværk med vandposter rundt omkring i en støvet landsby i Congo ville
forbedre levevilkårene for alle i landsbyen og særligt for kvinder og børn.
Men da det hele startede med, at Laila Hørby fra Metodistkirkens Missionsråd ringede til mig i efteråret 2002 og spurgte, om jeg ville se på elforsyningen på missionsstationen i Mulungwishi, tror jeg ikke, at nogen vidste, hvad det hele ville føre
til. Dan Butho havde besøgt Claus og Béatrice i nogle uger i Mulungwishi. Da han
kom hjem, fortalte han om kabler, sikringer og kontakter, som ikke var et nedbrændt hønsehus værdigt, og som var at finde på hele missionsstationen, der husede 1.000 mennesker i løbet af skoleåret. Det så sløjt ud.
Vi vidste, at det kun kunne blive bedre, uanset hvad der blev gjort ved elforsyningen. Men vi vidste hverken hvem, hvad eller hvordan, det skulle gøres. En ting er
at trække et par kabler fra den ene ende af et parcelhus til den anden her i Danmark. Noget andet er at skaffe 5 km kabel, der er tykkere end en god medisterpølse, og få det gravet 75 cm ned i lerjord så hård som mursten.
De 20 danskere, som i løbet af 5 uger i sommeren 2003 arbejdede hårdt skulder
ved skulder med vores congolesiske venner, og som hver aften måtte nøjes med 10
l. lunt vand til at vaske sig i efter en varm dag med masser af rødt støv, tog alle
hjem med en tanke i hovedet: Der er brug for mere vand på missionsstationen i
Mulungwishi.

Således gik det til, at Missionsrådet hjemme i Danmark besluttede at gøre noget
ved vandforsyningen til alle lærere, præster, professorer og alle de studerende på
missionsstationen i juni 2006. Beslutningen blev truffet uden at have pengene eller vide, om de ville komme fra DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling);
uden at vide, hvordan materialerne kunne skaffes eller komme frem. Beslutningen
beroede på håb og overbevisning om, at det skulle lykkes at komme i mål. Efter
mange anstrengelser kom pengene, og efter endnu flere anstrengelser kom materialerne med lastbil fra Zambia og med kuffert fra Danmark. Det samme gjorde de
24 danskere, heraf flere børn, og dobbelt så mange congolesere, som arbejdede
hele dagen, nogle gange helt til solnedgang, for at få vand i tanke, rør og vandhaner.
Nu begyndte landsbyerne rundt om at få nys om, hvad der skete på missionsstationen. Og inden vi rejste hjem, kom en lille gruppe mænd og kvinder fra den nærmeste landsby Mununu og bad om et møde med os. I tusmørket foran gæstehuset,
vi boede i, sad vi på faldefærdige stole og lyttede til Baba Kafusha, som forklarede,
hvor håbløs deres vandsituation var. Flere fra vores gruppe gik en tur til deres
landsby og så brønde med vand, vi end ikke ville vaske sokker i herhjemme. Vi
sagde, at vi intet kunne gøre for dem, men at vi havde hørt, hvad de havde sagt. Vi
kunne ikke engang give dem et håb om bedre tider.
Halvandet år senere i 2007 var vi en gruppe sammen på en Willow Creek konference. Efter at have hørt et fantastisk indlæg om at komme ud af ”the comfort
zone” (den sikre og komfortable zone) og tage fat på troens og livets eventyr, traf vi
i et euforisk øjeblik en beslutning om at lave vand i landsbyen Mununu. Endnu engang vidste vi intet om penge, personlige ressourcer eller om mulighederne i
landsbyen. Det eneste vi vidste var, at rent drikkevand ville gøre en forskel for indbyggerne.

Nu er der gået 6½ år, siden vi lavede vandforsyning i den første landsby. Siden da har vi fået lov
at lave vandforsyninger i to andre landsbyer omkring missionsstationen, og vi har i alt brugt 2,2
millioner kroner på rent drikkevand til 20.000
mennesker, heraf har vi modtaget ca. 750.000 kr.
fra Danidas ”Small Project Funding” via DMR-U
og ca. 600.000 kr. fra Metodistkirken i Lubbock
Texas.

Da vi begyndte, vidste vi ikke, at alle
vandværk i dag ville blive passet i hverdagen af et lille tappert team under ledelse
af congolesiske Tata og Jacques. Den sidste større reparation, de har udført i 2015,
var udskiftning af en komplet pumpestyring, som var blevet ramt så kraftigt af lynet, at alle delene enten var brændt eller
sprunget i luften. Missionsrådet i Danmark har i første omgang betalt for denne styring, og den lokale vandkomité afdrager lidt hver måned. Pengene fra afdragene lægges i en kasse på et kontor på
missionsstationen og kan senere bruges til at købe reservedele for.

Det var ikke meget, vi vidste om alt dette, da vi begyndte at håbe og drømme. Vi
vidste ikke, at én vandhane ville blive til mange, at nye bekendtskaber ville bringe
nye projekter med sig, og at mennesker, som først intet kendte til Mulungwishi,
senere skulle bidrage med viden, hjælp, penge – ja, endda drømme med!

Nu ved vi, at mere end 20.000 mennesker
kan drikke rent vand hver dag, og at alle
landsbybeboerne i og omkring Mulungwishi
har erfaret, at færre blive syge, og at færre
dør. Det gælder især blandt børnene. Og
mange i landsbyerne udtrykker, at de har
fået et nyt håb og en tro på en bedre fremtid.

Vi vidste godt, at det var en stor
og tidskrævende opgave at bore
brønde, lægge rør, bygge vandtårne og få elektrisk strøm fra
jernbanen. Vi vidste også godt,
at drikkevandet ville blive bedre,
hvis vi tog opgaven på os. Hvad
vi ikke vidste var, at det ville
tænde nyt håb for så mange
mennesker i Mulungwishi og for
så mange af os her i Danmark.

NB. Der er stadigvæk brug for dit bidrag til den smule løn, der går til vedligeholdelsesteamet. Det er et årligt budget på knapt 20.000 kr. Og kommer du med
600.000 kr., så laver vi en vandforsyning mere.

