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Metodistkirken
Østergade 16
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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

Glæde
For lidt over 2000 år siden forkyndte en engel en
stor glæde for hele folket. Denne glæde blev også
givet til os – Jesus Kristus blev født, levede, døde
og opstod fra døden for os.
Føler vi denne glæde, englen forkyndte?
Hvornår føler vi glæde?
I Wikipedia står der om glæde: Glæde er en
relativ størrelse. Det er en følelse vi får når vi for
eksempel ser på noget vi godt kan lide, eller på
anden måde oplever noget behageligt eller
tilfredsstillende. Lige netop derfor er det også
uhyre vanskeligt at redegøre for følelsen glæde.
Der er en slags lystfølelse, der er fremkaldt af
belønnelsesstoffer i hjernen.
Selve følelsen varierer fra person til person.
Nogle begynder at græde, mens andre begynder
at grine, dette afhænger også af graden.
Den danske ordbog omskriver glæde som en
følelse af tilfredshed eller lykke.

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

Hvornår følte jeg stor glæde?
Det er umuligt at sige, hvornår jeg følte den
største glæde, men jeg kan huske mange helt
forskellige lejligheder, hvor jeg følte en stor eller
dyb glæde.
Jeg kan godt huske hvor glad og lykkelig jeg følte
mig, da Claus spurgte mig, om jeg ville dele livet
med ham. Jeg havde længe været forelsket i ham
og det virkede håbløst – og så, en nytårsaften
hvor vi var alene, spurgte han mig, og jeg mente,
jeg hørte englene synge.
En helt anden årsag til glæden var det, hver gang,
da jeg nåede op på en bjergtop, efter en lang,
hård og nok også lidt farlig opstigning. Og så stod
jeg der på toppen, så den vidunderlige udsigt
over de andre bjerge og ned i dalen. Jeg var lidt
træt, lidt stolt og meget glad og taknemmelig,
fordi alt var gået godt, og fordi verden er så
vidunderlig og skøn.

Jeg kan også huske gensynets glæde, for eksempel de gange jeg kom hjem efter
en toårig periode i Congo. Især de første gange kunne det være overvældende
at komme ud af lufthavnen og gense forskellige familiemedlemmer. Det
samme gjaldt, da jeg fik besøg af familien i Congo.
Jeg følte også glæde efter en vellykket eksamen, efter at have leveret et godt
stykke arbejde, eller når jeg kunne høste frugt og grøntsager i haven eller nyde
flotte blomster.
Det kan også være en glæde at sidde sammen med venner og nyde fællesskabet, eller at høre god musik.
Det at være accepteret og elsket, at dyrke fællesskab eller at lykkes med noget
og at have øjne og ører som kan se og høre det dejlige og skønne i verden, alt
det kan gøre os glade.
Videnskaben undersøgte også hvad der gør os lykkelige. TV2 nævner i en online-artikel 10 ting der gør os lykkelige:
1) At blive god til noget: at sætte sig mål og opnå dem
2) At træne, være fysisk aktiv
3) At være ude i sollys og i naturen (konkret: spis frokost på stranden)
4) At få jord under neglene, dyrke blomster eller afgrøder
5) At være en realistisk optimist, have en positiv attitude
6) At være intim, dyrke kærlighed og sex
7) At tilgive, ikke bære nag eller være hævntørstig (og sikkert også at
modtage tilgivelse)
8) At være sammen med venner
9) At smile (men kun når det er ægte, kommer fra hjertet!)
10) At være tålmodig – lykken stiger i takt med alderen
Paulus skrev til Filipperne (kapitel 4, vers 4): Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Paulus skriver altid, uafhængig af situationen, også i de mørkeste og sværeste
tider. Vi kan nok ikke forvente en stor lykkefølelse, når vi er i sorg eller har
smerter, men vi kan glæde os over, at Gud er med os i alt det svære, og at hans
lys er stærkere end mørket. Vi er accepteret og elsket af Gud. Han har tilgivet
os. Vi kan holde fast i ham, stole på ham. Og så øve os i at glæde os i Herren,
på trods af corona, nedlukninger og alt det som bekymrer os.
”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”
Lukas 2, 10-11

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 18. januar kl. 18.00
Grundet det høje smittetal og restriktioner gældende til 16. januar 2022 har vi
valgt at holde pause og ikke afvikle Mad & Fællesskab i januar 2022.
I løbet af januar vil vi melde temaer ud for forårets Mad & Fællesskab.

Husk X i kalenderen for de kommende måneder
Tirsdag 15. februar kl. 18.00
Tirsdag 15. marts kl. 18.00
Tirsdag 12. april kl. 18.00
Tirsdag 10. maj kl. 18.00

Januar
Søndag 02. kl. 10.00

Pagtsgudstjeneste
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Onsdag 05. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 06. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 09. kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

Tirsdag 11. kl. 19.00

Bedemøde - Luthersk Mission
Peter Hauge Madsen (Folkekirken)

Onsdag 12. kl. 19.00

Bedemøde - Indre Mission
Eva Welander (Frelsens hær)

Onsdag 12. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 13. kl. 18.30

Spejderne mødes

Torsdag 13. kl. 14.30

Bedemøde - Pinsekirken
Flemming Mose Lauridsen (Sct. Knuds Kirke)

Fredag

14. kl. 19.00

Bedemøde - Baptistkirken
Ungdomsaften

Lørdag

15. kl. 19.00

Bedemøde - Missionskirken
Beatrice Wittlinger (Metodistkirken)

Søndag 16. kl. 10.00

Gudstjeneste
Beatrice Wittlinger

Søndag 16. kl. 19.00

Bedemøde - Skt. Nicolai kirke
Camilla Westen (Missionskirken) eller
Lone Møller-Hansen (Baptistkirken)

Onsdag 19. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 20. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 23. kl. 10.00

Gudstjeneste

Onsdag 26. kl. 19.00

Harmony øver

Torsdag 27. kl. 18.30

Spejderne mødes

Søndag 30. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste
Beatrice Wittlinger og Claus Kofod Nielsen

Bedeugen 2022 – Sabbat

Hvile som mål for troen
Formand, Thomas Bjerg Mikkelsen,
skriver i bedefolderens indledning:
”Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile.

Den er et mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er
på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.« Sådan skriver den
svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når du hviler.
Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på, for vores samfund –og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo,
som både går ud over troslivet og de nære relationer.
Her er nogle af de konsekvenser som jeg umiddelbart kan få øje på:
Vi fortrænger vores skyld – for man kan ikke skynde sig med tilgivelse.
Vi ødelægger forholdet til Gud og mennesker – for man kan ikke
skynde sig med kærlighed.
Vi får sværere ved at sørge og slå følgeskab med den lidende – for man
kan ikke skynde sig med sorg og smerter.”

Indsamling:
Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som anledning til at samle
ind til et vigtigt projekt.
I år går indsamlingen primært til en mobil bibelskole for roma-ledere i
Østeuropa

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://zionskirken.dk/spejder/

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

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
Kirkeværge: Bent Kofod tlf. 50 72 46 40
ambk@mail.dk Zionskirken
Metodistkirken i Rønne

ØstergadeDahl
16, 3700
Rønne
Kirkeværge: Finn-Erik
Pedersen
tlf. 25 46 61 09
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
fbm@pedersen.mail.dk

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

