
Velkommen i 

Metodistkirken

Østergade 16

3700 Rønne

Midt i byen –

midt i livet

Metodistkirken



Præstetanker ved 

Pinsetid

Vi fejrer Helligånden og kirkens fødselsdag. 

Helligåndens komme:
Apg. 2:4 ”Da blev de alle fyldt af Helligån-

den” 

Kirkens fødselsdag:
Da Peter havde talt til folkemængden Apg. 
2:41 ”De, som tog imod hans ord, blev døbt, 

og den dag blev der føjet næsten tre tusind 

mennesker til.

De holdt fast ved apostlenes lære og fælles-

skabet, ved brødets brydelse og ved bøn-

nerne.”

Da Guds Ånd fylder disciplene sker der no-
get! De får, hvad Jesus havde kaldt ’kraft’: ” 
Men I skal få kraft, når Helligånden kom-

mer over jer, og I skal være mine vidner 

både i Jerusalem og i hele Judæa og Sama-

ria og lige til jordens ende.” Apg. 1:8

De disciple, der holdt sig inde bag lukkede 
døre af frygt for jøderne (Joh. 20:19), fik 
pludselig kraft og mod til at træde frem og 
tale om deres tro – og fundamentet til kirken 
var lagt. 

Aktiviteter i Ugen

Harmony
Kan du lide at synge - så 
mødes koret onsdag 
kl. 19.00
For nærmere informa-
tion:
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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Disse galilæere (Apg. 2:7) med baggrund i jødedommen, havde sikkert 
– som det var skik for jøderne – gentagende gange hørt og hørt og hørt: 
”Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren 

din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af 

hele din styrke.”  

Denne jødiske ’trosbekendelse’ som stod skrevet på dørene og reciteret 
flere gange dagligt, var også den Jesus henviste til, når han blev spurgt 
om det første bud. Jf. Markus 12:28-34. 

Nu, hvor de blev fyldt af Helligånden, var buddet ikke bare en tanke og 
idé men blev buddet til levende og virksom tro. De fik kraft til at udleve 
buddet.  

Det er hvad Helligånden kan gøre! 

Ivan Chetwynd, har gendigtet en gammel gregoriansk salme Veni, Cre-

ator Spiritus. I gendigtningen på dansk, tager Chetwynd udgangspunkt 
i det første bud eller den jødiske bekendelse og beder om at blive fyldt 
med Helligånden for at omsætte bekendelsen til tro, virksom i kærlig-
hed, for at elske Gud: 
 

1. Kom Helligånd, mit hjerte fyld, 

lad mig få varmen fra kærligheds ild. 

Livsangstens kulde driv du ud, 

at jeg med hjertet kan elske Gud. 

 

2. Kom Helligånd, fyld du min sjæl, 

dit indre kærtegn kan gøre mig hel. 

Spaltende kræfter driv du ud, 

at med min sjæl jeg kan elske Gud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kom Helligånd, fyld du mit sind, 

led mine tanker i sandheden ind. 

Falske værdier driv du ud, 

at med mit sind jeg kan elske Gud. 

 

4. Kom Helligånd, min styrke tag, 

evner og vilje skal tjene Guds sag. 

Al anden længsel driv du ud, 

så jeg med styrken kan elske Gud. 

 

5. Kom Helligånd, fyld du mig helt, 

lad mit liv vidne om Jesus i alt. 

Opgaver venter, led mig ud, 

så vil jeg helt kunne elske Gud. 

Ivan Chetwynd 

Nr. 227 i Salmer & Sange 

 

Bemærk hvordan de enkelte vers refererer til leddene i buddet: 

…du skal elske Herren din Gud  

1. af hele dit hjerte og  

2. af hele din sjæl og  

3. af hele dit sind og  

4. af hele din styrke. 

Det er den gamle bekendelse gjort levende gennem Helligånden.  

Må det være vores bøn i denne pinsetid, at vi igen fyldes med Helligån-
den og kan leve og vidne om Guds Kærlighed i Jesus Kristus, så troen fø-
les relevant og nærværende for ’folkemængden’ der er omkring os. 

Claus Kofoed Nielsen 



Mad og fællesskab

Mad og fællesskab er samvær rundt spisebordet, samtale og inspira-
tion.

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 02. august 2022 kl. 18.00

Sygehuspræst Henriette Ry Nielsen kommer og fortæller om hendes 
arbejde og vigtigheden ved bl.a. at være til stede når livet går på held.

Velkommen til en aften hvor du også har mulighed for at stille 
spørgsmål til Henriette Ry Nielsen.

Glæd dig til efteråret hvor vi er i gang med at planlægge nogle spæn-

dende aftner med Mad og Fællesskab med nogle spændende ind-

lægsholdere.

Sæt X i kalenderne på nedenstående datoer - nærmere information 

om tema vil komme når vi nærmer os.

Tirsdag 06. september  kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Tirsdag 04. oktober   kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Tirsdag 01. november   kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Tirsdag 29. november   kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Læs mere på: https://zionskirken.dk/madfaellesskab/

vor vi er i gang med at p

 og Fællesskab med nog



Juni

Onsdag 01. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 02. kl. 18.30 Spejderne mødes

Søndag 05. kl. 10.00 Pinsegudstjeneste med nadver
Beatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Onsdag 08. kl. 19.00 Harmony sommerafslutning

Torsdag 09. kl. 18.30 Spejderne sommerafslutning

Søndag 12. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Ole Birch

Søndag 19. kl. 10.00 Folkemødegudstjeneste i Allinge Kirke

Søndag 26. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger



I juli er det ferietid. 

Det gælder også for præster og prædikanter. Traditionen tro, samar-
bejder vi derfor i kirkerne om at holde gudstjenester hen over som-
meren.

Juli

Søndag 03. kl. 10.30 Fælleskirkelig gudstjeneste i Pinsekirken
Prædikant: Lone Møller-Hansen

Søndag 10. kl. 10.30 Fælleskirkelig gudstjeneste i Missionskirken
Prædikant: Béatrice Wittlinger

Søndag 17. kl. 10.30 Fælleskirkelig gudstjeneste i Pinsekirken
Prædikant: Henrik Kaas

Søndag 24. kl. 10.30 Fælleskirkelig gudstjeneste i Baptistkirken
Prædikant: Camilla Westen

Søndag 31. kl. 10.30 Fælleskirkelig gudstjeneste i Metodistkirken
Prædikant: Kurt Christensen



 

 

  

 

Side til et eller andet 

 

Kom gerne med forslag 

 

Vi kunne skrive noget om følgende 

· Landsmødet 

· MS på landslejr 

· Folkemøde 

· Omtale af Kirkerne på torvet 

· Omtale af fællesgudstjenester 

· ?? 

 

 

August 

Tirsdag 02. kl. 18.00 Mad og Fællesskab  

Søndag  07. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste  

Onsdag 10. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 11. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 14. kl. 10.00 Gudstjeneste – Daniel og Jonatan Steinvig 

Onsdag 17. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 18. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Fredag 19. kl. 14.30 Kirkerne på torvet – Evangelisk Alliance 

Søndag 21. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger 

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 

Onsdag 31. kl. 19.00 Harmony øver 

 

September 

Torsdag 01. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 04. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

Tirsdag 06. kl. 18.00 Mad og Fællesskab 

 



40-års jubilæum 

I forbindelse med Landsmødet blev det 
markeret at Claus Kofoed Nielsen blev indviet
til præst i 1982. 

Claus Kofoed Nielsen startede
sin tjeneste i Nexø (1982 -1986)
I 1994 - 2005 var Claus Kofoed Nielsen 
missionær i Den Demokratiske Republik Congo.
Menigheden ønsker Claus hjertelig tillykke med 
Jubilæet.

Udnævnelse:

Béatrice og Claus blev i øvrigt genudnævnt til Bornholm på Lands-
mødet. 



 

  

Nyt om sommerlejren 

 

Husk tilmelding! 

Sommerlejren er blevet kortere og billigere! 

Vi håber stadig, at rigtig mange vil tage med på lejr - der bliver noget 
for alle. 

Tilmelding til Bettina Pedersen så vi kan koordinere rejse, så tilmel-
der jeg os alle på en gang. 

OG HUSK: 

 

Det er 100 års Jubilæumslejr ! 



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://zionskirken.dk/spejder/



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.Zionskirken.dk
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
Metodistkirken er en del af United Methodist 


