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Fred 

Herren giver sit folk styrke. 

Herren velsigner sit folk med fred. 
Salme 29,11 

*** 

Du skal holde dig fra det onde og gøre det 

gode, 

søge freden og stræbe efter den. 
Salme 34, 15 

*** 

Alt for længe har jeg boet hos dem, der hader 

fred; så snart jeg taler fred, taler de krig. 
Salme 120, 6-7 

*** 

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under 

himlen, er der et tidspunkt. 

En tid til at elske, en tid til at hade. 

En tid til krig, en tid til fred. 
Prædikerens bog, 3, 1+8 

*** 

Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev 

din fred som en flod og din retfærdighed 

som havets bølger. 

Esajas’ bog, 48,18 

*** 

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen 

over bjergene! Han forkynder fred, han 

bringer godt budskab og forkynder frelse. 

Han siger til Zion: ”Din Gud er konge.” 

Esajas’ bog, 52,7 

*** *** 

  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Salige er de, som stifter fred, fordi de skal kaldes Guds børn. 
Matthæus 5,9 

*** 

Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! 

Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis 

ikke, skal den vende tilbage til jer. 
Lukas 10, 5-6 

*** 

Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej siger jeg, 

ikke fred, men splid. 
Lukas 12,51 

*** 

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som ver-

den giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. 
Johannes 14, 27 

*** 

Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. 
Romerbrevet 12, 18 

*** 

Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være 

med jer alle! 
Andet Thessalonikerbrev 3,16 

*** 

Fred - det ønsker vi alle, både i vores personlige liv og i vores land. Men 

i de sidste måneder har vi mest hørt om krig, og min første tanke var, at 

skrive om krigen i Ukraine. Den er barsk, frygtelig og umenneskelig. In-

gen kunne forestille sig, hvad der nu sker i Europa. Denne krig kommer 

tæt på os selv, ren geografisk, men også fordi den rammer folk vi kan 

spejle os i, som ligner os. Vi blev, desværre, vant til at der findes krige 

andre steder i verden: fx i Afghanistan, i Syrien, i Yemen eller i forskel-

lige lande i Afrika. Også disse krige medfører uendelig meget nød og li-

delser, men det er nemmere for os at holde afstand, fordi det er længere  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

væk, fordi vores medier i langt mindre omfang beretter om det, og fordi 

vi i mindre grad kan spejle os i disse mennesker og deres livsvilkår. 

Men jeg ville jo skrive om fred, ikke om krig. Jeg vil fokusere på det 

gode, ikke det onde. Paulus skriver til Romerne: ”Lad dig ikke overvinde 

af det onde, men overvind det onde med det gode” (Rom. 12,21). Jeg tror 

at vores verden ville være bedre, hvis vi bare investerede lige så meget i 

fred som vi gør i krig. Vi kan blive bedre til at løse konflikter på en frede-

lige måde og lære at se opstående konflikter, før de bliver store og meget 

vanskelige at løse. Hvorfor lærer vi ikke om fred og mægling i skolen? 

Hvorfor bliver der ikke brugt flere penge på fredsforskning? Det ville 

sandsynligvis ikke løse alle problemer, men hvis det bare løste nogle, 

ville det være et stort fremskridt. 

På de forudgående sider har jeg samlet en hel del bibelvers, som alle 

omtaler fred, både fra det gamle og det nye testamente. Selvom der er 

mange, så er det kun et lille udpluk, der findes langt flere. Fred, i sin 

fulde betydning er mere end fravær af krig. Fred, eller shalom på hebra-

isk, betyder ud over fravær af krig også lykke, trivsel og tryghed i enhver 

henseende og under alle forhold og den findes ikke uden ret og retfær-

dighed. 

Gud er fredens Herre. Han giver fred, velsigner os med fred. I det gamle 

testamente bliver fravær af fred og krig ofte set som en straf fra Gud for 

ulydighed overfor hans bud. Vi er kaldet til at stræbe efter freden. Det er 

næsten ensbetydende med at søge Gud, gøre det gode og holde Guds be-

falinger. 

I det nye testamente får freden en ny dimension, fordi den også omfatter 

freden, forsoningen mellem Gud og mennesker og denne fred kan vi få 

gennem Jesus. Jesus giver den omfattende, sande og evige fred, som 

også stiller vores længsel om forsoning med Gud. 

Samtidigt advarer Jesu os om, at hans budskab også giver splid mellem 

mennesker, mellem dem der tror og dem der ikke tror. Jeg tror han me-

ner at vi skal stå ved ham, holde fast ved vores kristne værdier, som næ-

stekærlighed, selv hvis det fører til konflikt. 

Men vi skal ikke søge krig og konflikter. Vores opgave er at holde fred 

med alle mennesker, så vidt det står til os. Gud velsignelser dem, der 

stifter fred og søger forsoning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12. april kl. 18.00 

”Påskeblomst! hvad vil du her?...”  

Hvorfor blev Jesus forrådt? 

Kan det være sandt at Jesus opstod fra de døde? 

Biskop Christian Alsted vil fortælle om påsken, dens mysterium og dens be-

tydning for os. 

 

 

 

Tirsdag 10. maj kl. 18.00 

”At lægge drømmen i Guds hænder” 

Kenneth og Pernille Jacobsen kommer og fortælles om vejen til deres hjem. 

- om hvordan min drøm, om at skabe et sted hvor mennesker kan dele liv, 

opstod, voksede og udviklede sig. 

- noget om åbenhed, tålmodighed og acceptere prøvelser og være tålmodig. 

 

 

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

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzionskirken.dk%2Fmadfaellesskab%2F&data=04%7C01%7C%7C48aff8d905f64f631e0508d9dab0e1ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781275508322904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZfUbp5GCfom5L%2BsprCDXfI8%2F6TWBbH4AfuTZgTZ%2B6dk%3D&reserved=0


 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
April 

Søndag  03. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Ole Birch 

Onsdag 06. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 07. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 10. kl. 10.00 Palmesøndag – gudstjeneste med Christian Alsted 

Tirsdag 12. kl. 18.00 Mad og Fællesskab  

Onsdag 13. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 14. kl. 18.30 Skærtorsdag ingen spejder 

Søndag 17. kl. 10.00 Påskemorgen Gudstjeneste  

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

Onsdag 20. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 21. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 24. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger 

   Kollekt til offergaven – se nedenfor 

Onsdag 27. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 28. kl. 18.30 Spejderne mødes 

 

 

Kollekt til offergaven 

Søndag, d. 24. april vil vi indsamle kollekt til Landsmødets offergave. Offer-

gaven er en kollekt, som indsamles under Landsmødet. Alle menigheder bi-

drager og de personer, som er til stede under Landsmødet. 

Offergaven er en vigtig indtægtskilde for Metodistkirkens hovedkasse. Ho-

vedkassen har brug for denne indtægt for at kunne støtte menigheder (fx vo-

res!), distriktsforstandertjenesten, biskopskassen, præsternes pensionspræ-

mie, uddannelser, kurser, landsmødet og meget mere. 

Derfor håber vi at I vil bakke op om denne kollekt, som er med til at få vores 

kirke til at fungere på landsplan. 



 

 

  

 

 

Maj 

Søndag  01. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Béatrice Wittlinger og 

   Claus Kofoed Nielsen 

Onsdag 04. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 05. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 08. kl. 10.00 Gudstjeneste – Jens Kamp Hansen 

Tirsdag 10. kl. 18.00 Mad og Fællesskab  

Onsdag 11. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 12. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 15. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste – Landsmødet i Strandby 

Onsdag 18. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 19. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 22. kl. 10.00 Nærmere information kommer 

Onsdag 25. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 26. kl. 18.30 Kristi Himmelfart ingen spejder 

Søndag 29. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Béatrice Wittlinger og 

   Claus Kofoed Nielsen 

 

 

 



 

 

  

 

Landsmøde 

12. - 15. maj 2022 

Velkommen til Strandby 
 
Hjælp os at dække et langt bord i verden 
 
I år er landsmødet placeret langt mod nord i landets nordligste menighed, 
og vi er i fuld gang med at planlægge og skabe fine rammer for kirkens 
landsmøde. 
 
Vi vil gerne lave et landsmøde, der rækker ud over os selv og inspirerer til at 
være kirke og kristen i den tid, vi lever i, og derfor har vi sat et tema, som 
med FNs Verdensmål som omdrejningspunkt både udfordrer og opfordrer 
til samarbejde på tværs af kirke og samfund. Hjælp os at dække et langt 
bord i verden trækker på Bibelens vision om fred og ligeværdighed, for ek-
sempel i tanken om shalom og kongesønnens bryllup, hvor Jesus inkluderer 
alle mennesker i Guds Rige. Hvordan vi gør det som kirke, vil vi forsøge at 
give et bud på i Storbededagsferien. 
 
Og så er der 100-års jubilæum for MS. Og med én af de største spejdergrup-
per i landet – og en maritim hverdag for hele byen – vil der gå 100% fisk i 
jubilæet. 
 
Om du er delegeret eller ej, så vil landsmødet i Strandby være både alvor, 
fest og hygge for hele kirken. 
 
På vegne af menigheden i Strandby, Mark Lewis & Louise Aaen 

 



 

  

Landsmøde 

12. - 15. maj 2022 

 
Indkvartering 
– Vi tilbyder 3 former for overnatning: 
1. På hotel/vandrehjem. Prisen afhænger af stedet, du vælger. 
2. Privat. Vi finder en værtsfamilie til dig. Prisen er 100 kr. pr. nat, som går 
til arrangementet. 
3. Primitivt. Medbring sovepose og underlag og overnat indendørs eller 
udendørs på Spejderfarmen, Strandbyvej 95. Der er toilet og badefaciliteter 
til rådighed. Pris: Gratis. 
Overnatning i campingvogn eller telt er også muligt. 
 
Praktisk 
Landsmødet foregår 12.-15. maj i Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 
9970 Strandby. 
 
Priser, ekskl. overnatning 
– Delegat, Metodistkirken: 1200 kr. 
– Delegat, MBUF: 600 kr. 
– Gæst: 600 kr. 
– Gæst 5-25 år: 300 kr. 
– Børn under 5 år er gratis. 
 
Program torsdag: 

Ankomst fra kl. 15.30 

Præsternes session kl. 15.30 

Aftensmad kl. 18.30 
Åbningsgudstjeneste kl. 21 
Kaffe kl. 22 

Fredag & lørdag: 
Morgenmad kl. 8 
Morgensamling kl. 9 
Forhandlinger kl. 9.30-12.30 
Frokost kl. 12.30 
Workshops kl. 13.30-15 
Kaffe kl. 15 
Forhandlinger kl. 15.30-18.30 
Aftensmad kl. 18.30 
Aftenprogram kl. 20 
Kaffe kl. 22 
Refleksion over dagen kl. 22.30 
 

Priser for de enkelte måltider: 
– Morgenmad: 25 kr. 
– Frokost: 50 kr. 
– Aftensmad: 100 kr. 
– Kaffe: 25 kr. 
 
 
Tilmelding www.metodistkirken.dk 
 
Søndag: 
Morgenmad kl. 8 
Forhandlinger kl. 9-11 
Gudstjeneste kl. 11 
Frokost kl. 12.30 
Afrejse 
 

 

Vær i forbøn for landsmødet 



 

  
Salme 179 

1 Din, din er æren, Guds opstandne Søn. 

Døden du besejred 

evig er din løn. 

Se, en lysets engel 

væltet stenen bort, 

hele fjendens vælde 

blev tilintetgjort! 

Din, din er æren 

Guds opstandne Søn. 

Døden du besejred 

evig er din løn. 

2 Se, den opstandne møder os i dag, 

Kærligt han os hilser, 

splitter frygt og nag. 

Lad Guds kirke juble: 

Herlig er vor lod 

se, hvor frelser lever, 

død, hvor er din brod! 

Din, din er æren 

Guds opstandne Søn. 

Døden du besejred 

evig er din løn. 

3 Herlige Jesus, dig tilbeder vi. 

Du er selve livet, 

stå os altid bi. 

Giv, at vi må sejre, 

ved din kærlighed. 

Før os gennem Jordan 

til din herlighed. 

Din, din er æren 

Guds opstandne Søn. 

Døden du besejred 

evig er din løn. 

Edmont Louis Budry 1884 – Richard B. Hoyle 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzionskirken.dk%2Fspejder%2F&data=04%7C01%7C%7C48aff8d905f64f631e0508d9dab0e1ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781275508322904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PG7%2BHB5RUtW7RSHXAWPDuuGXFYNMIZam57GM3lEB1M8%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 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 Church 
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