
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Midt i byen – 
midt i livet 

Velkommen i  

Metodistkirken 

Østergade 16 

3700  Rønne 

Metodistkirken 

 

Oktober - December 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Høst – Efterår 

 
Det er blevet efterår og de allerfleste marker er 
høstet. Men der er også meget andet der kan 
høstes: æbler, pærer, blommer, tomater, 
brombær, efterårshindbær, hyben, hyld, vindruer 
og forskellige afgrøder i køkkenhaverne eller 
forskellige svampe i skoven. 

Det er dejligt at høste, modtage naturens rige 
gave og det både for de afgrøder vi har plantet og 
plejet og for dem der vokser frit i krat eller skov. 
Høsttiden er som regel en tid med overskud, 
overflod. Der er så meget af det hele, at man kan 
nyde det i fulde drag. I Congo sultede mange 
familier i ugerne op til den nye høst. Forrådet var 
spist op og priserne på markedet så høje, at 
mange ikke havde råd til andet end grøntsager. 
Så var det en stor glæde, når de første nye 
majskolber kunne grilles på de små trækulovne. 

I dagens Danmark er de færreste direkte 
afhængig af høsten, men det er tilfældet for rigtig 
mange i Congo og i mange andre lande, og 
tidligere har det også været sådan i Danmark. I 
dag har mange, især dem som bor i byerne, ikke 
længere et forhold til høsten. Fødevarerne købes 
i forretningerne og meget frugt og grønt kan 
købes hele året, eller næsten, takket være import 
og lagring. På den ene side er det dejligt og giver 
mulighed for at spise varieret hele året, men der 
går også noget tabt, som årets rytme og 
forbindelsen til naturen. 

Selvom vi ikke længere ser en direkte sammen-
hæng mellem høsten og vores mad, så er vi  

 

 
 

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 

 
 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fya-webdesign.com%2Fexplore%2Fsing-drawing-church-choir%2F&psig=AOvVaw0hTW5ys_4Vz6jLBMLtAW0q&ust=1591950640904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDPs7ys-ekCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

absolut afhængig af naturen for at kunne få de fødevarer vi har brug for. Derfor 
er det vigtigt at vi passer på vores jord og miljøet. Uden insekter får vi ingen 
frugter, og hvis vi ikke passer på den frugtbare agerjord, kan den forsvinde 
gennem erosion eller blive forgiftet med de mange kemiske stoffer vi bruger. 

Høsten er grund til glæde og samtidigt også til taknemmelighed. Først og 
fremmest taknemmelighed til Gud, som har indrettet vores verden på en vid-
underlig måde og som har givet os mange gode frugter. Men vi kan også være 
taknemmelige for dem før os, som har plantet træer, hvor vi nu kan høste, og 
for landmændenes og gartnernes arbejde, og for alle de mange som arbejder 
på at forsyne os med alt det vi ønsker os. 

Også bibelen taler om høsten, både i det gamle og i det nye testamente, og hø-
sten bliver belyst fra forskellige synsvinkler. Her nævner jeg kun en af dem fra 
det gamle testamente. Men vi fejrer høstfest d. 10. oktober, og der hører vi lidt 
mere om temaet. 

Når I høster korn, må I ikke høste helt ud til markens kanter, og taber i noget 
på jorden undervejs, så lad være med at samle det op. Når I høster druer, så 
må I ikke plukke dem alle sammen. De fattige og de fremmede skal kunne 
plukke resten, for de skal også have noget af spise. 
                                                                                               3. Mosebog 19, 9-10 (Bibelen 2020) 

Her handler det om, at vi skal dele høstens overflod med dem, der ikke har så 
meget som vi har. Vi skal ikke bare tage det hele for os selv, men huske dem, 
som er mindre heldige end os. Så synes jeg at det er interessant, at der ikke 
står at vi skal give noget af høsten til de fattige, nej vi skal lade det stå på mar-
ken, så de selv kan hente, høste det de har brug for. Når vi bare giver det, så 
skaber vi afhængigheder, en forventningsholdning. Men når den fremmede og 
den fattige selv skal ud på markerne og høste resten, så bidrager de selv til de-
res livsunderhold og det giver dem værdi. Det er noget man lægger vægt på i 
udviklingsarbejdet, at man ikke bare uddeler almisser, men giver de fattige nye 
muligheder, for at de kan forsørge sig selv og deres familier. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Til-

melding sker til Randi Langskov tlf. 2127 4584 eller Bettina Pedersen tlf. 2347 

7109 

 

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 

Sanne Steenberg Hansen fra Bornholms Museum kommer og fortæller om jul 

og bornholmske juletraditioner gennem tiden. 

 

Datoer for 2022 

Sæt allerede nu x i kalenderen for 2022 mad og fællesskab. Vi arbejder på 

spændende temaer, der vil blive annonceret i januarbladet. 

Tirsdag 18. januar 2022 kl. 18.00 

Tirsdag 15. februar 2022 kl. 18.00 

Tirsdag 15. marts 2022 kl. 18.00 

Tirsdag 12. april 2022 kl. 18.00 

Tirsdag 10. maj 2022 kl. 18.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

Søndag 03. kl. 14.00 Ordinationsgudstjeneste i København 

Onsdag 06. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 07. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 10. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste og høstfest 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

Onsdag 13. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 14. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 17. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

Onsdag 21. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 22. kl. 18.30 Spejderne holder efterårsferie 

Søndag 24. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger og Claus 

   Kofoed Nielsen bagefter halvårsmøde incl. frokost 

Tirsdag 26. kl. 18.00 Mad og Fællesskab - se andet sted i bladet 

Onsdag 27. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 28. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 31. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Ole Birch 

 

November 

Onsdag 03. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 04. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 07. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger 

Onsdag 10. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 11. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 14. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
November 

Onsdag 17. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 18. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 21. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

Tirsdag 23. kl. 18.00 Mad og Fællesskab - se andet sted i bladet 

Onsdag 24. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 25. kl. 18.30 Spejderne holder mødes 

Søndag 28. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger 

 

December 

Onsdag 01. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 02. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 05. kl. 10.00 Spejdergudstjeneste – Bettina Pedersen  

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

Onsdag 08. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 09. kl. 18.30 Spejderne holder juleafslutning 

Søndag 12. kl. 10.00 Gudstjeneste - Bettina Pedersen 

Onsdag 15. kl. 19.00 Harmony øver 

Søndag 19. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

Fredag 24. kl. 15.00 Juleandagt 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen  

Lørdag 25.  kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

Søndag 26. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

 

Januar 2022 

Søndag 02. kl. 10.00 Pagtsgudstjeneste 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mødes vi i Metodistkirken, Østergade 16, 3700 Rønne det sker! 
 
Vil du vide mere så kontakt 
Gruppeleder 
Bettina Pedersen 
Tlf. 23 47 71 09 
 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

https://www.roenne-metodistkirke.dk/ms-spejdere/


 

 

 

  

 

 

 

 

 Zionskirken 

Metodistkirken i Rønne 

Østergade 16, 3700  Rønne 

Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke 

Koraften  

 

Zionskirken 

Metodistkirken i Rønne 

Østergade 16, 3700  Rønne 

Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke 

Metodistkirken er en del af United Methodist Church 

 

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 

Postadresse: 

Metodistkirken i Rønne 

c/o Bettina Pedersen 

Sursænkevej 1 

3700  Rønne 

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: Bent Kofod tlf. 50 72 46 40 

ambk@mail.dk 

Kirkeværger: Finn-Erik Dahl Pedersen tlf. 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 
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