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Nytårshilsen fra Biskoppen 

 
Selv et nyt Covid-år er specielt. 

Der er noget særligt ved et nyt år – det er 
som en frisk start, det rummer nye mulighe-
der og håb for fremtiden. Nogle er nærmest 
sprunget ind i det nye år fyldt med forvent-
ninger om det gode, der skal ske – andre er 
kommet krybende ind i året og kunne knap 
finde styrken til at fortsætte. 

På trods af vi har levet næsten to år med 
virkningerne af en global pandemi, finder jeg 
stadig en ukuelig tro og håb for fremtiden 
blandt metodisterne i de nordiske og balti-
ske lande. Nedlukninger og restriktioner har 
været alvorlige hindringer. Til tider har de 
mange regler og bestemmelser syntes me-
ningsfulde og nødvendige – til tider har de 
været uigennemsigtige og fremstået som ulo-
giske hindringer for vores tjeneste. Ikke de-
sto mindre ser jeg engagerede menigheder, 
præster, diakoner og ledere som gør et ihær-
digt arbejde for Gud i tjeneste for samfun-
det. 

Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i 
troen, så at I bliver rige i håbet ved Hellig-
åndens kraft! 

 Paulus brev til Romerne 15:13 

  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sådan lyder Paulus opmuntrende hilsen til kirken i Rom. Ordene var 
udgangspunkt for en samtale mellem distriktsforstanderne i de nordi-
ske og baltiske lande (areakabinettet), hvor de delte erfaringer og tan-
ker om det kommende år. (se billedet andet sted i bladet) 

Dette er en samling af nogle af deres inspirerende og håbefulde tanker 
… 

”Vores verden og kirken står over for flere forskellige kriser, og pande-
mien er en af dem. Under pandemien har kirken mistet mange af sine 
værktøjer, men vi har stadig de vigtigste, nådemidlerne. At understrege 
og udnytte nådemidlerne vil hjælpe os til at finde styrke til at stå igen-
nem pandemien og til at genfokusere og genoplive kirken på den anden 
side.” 

”Bøn er nøglen. I min årskonference beder, tænker og taler vi om – 
hvordan vi bedst kan tjene familier i nød med de midler, vi har til rådig-
hed.” 

”Tiden er inde til eftertanke – og mange kirker har engageret sig i pro-
cesser, hvor de ser efter muligheder, kortlægger egne styrker og beho-
vene i samfundet omkring dem. Jeg har for nylig læst, at mere end 
halvdelen af kirkerne i United Methodist Church i USA enten har udvi-
det eller startet nyt arbejde og aktiviteter under pandemien – jeg tror, 
det samme gælder i min årskonference.” 

”Jeg fik et syn mens jeg bad. Jeg så et skakbræt – jeg kender alle brik-
kerne og reglerne for, hvordan de må bevæge sig, – og ofte forventer 
jeg, at Gud vil bevæge sig inden for den samme slags fast definerede 
regler og grænser. I mit syn vendte Gud skakbrættet på hovedet, og 
brikkerne begyndte at bevæge sig på hidtil usete måder hen mod ham.” 

”Jeg ser Gud forandre kirken gennem denne tid. Han opmuntrer og ud-
fordrer os til at overgive os til ham på en måde, der leder os uden for 
vores komfortzone. Det vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv, er: 
”Gud, hvad ønsker du, jeg skal gøre?” 

”Kirkerne er i gang med at genopfinde sig selv, velvidende, at nogle 
mennesker måske ikke kommer tilbage, og vi bliver nødt til at ændre 
os.” 

”Jeg er ansat som distriktsforstander på deltid, og i min menighed har 
vi gennem længere tid indsamlet penge ind til at købe snacks og frugt, 
som vi med jævne mellemrum lægger i en kasse og afleverer på en af af-
delingerne på sygehuset sammen med et kort fra Metodistkirken med 
tak for deres vigtige arbejde. – Det er blevet vores måde at dele Jesu 
kærlighed på en håndgribelig måde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vores ”gaver” er blevet taget vældig godt imod på sygehuset, og har des-
uden vakt opmærksomheden hos organisationen “Project Life”, der øn-
sker at samarbejde med os. “Project Life” er en NGO, der støtter børn 
indlagt på sygehus med alvorlig sygdom – organisationen er dygtig til at 
indsamle penge, og de har foreslået, at vi sammen udbreder initiativet til 
andre hospitaler i regionen.” 

”Gud har både et håb og en fremtid for os, det er jeg overbevist om. Jeg 
er inspireret af jødernes babyloniske fangenskab, hvor folket bliver ved 
med at leve trods begrænsninger. Krisetider har ofte vist sig at være 
frugtbare perioder, hvor Guds folk har lært at sætte deres lid til ham og 
arbejde på nye måder. Fremtiden er muligvis usikker, men Gud er i 
fremtiden og gør det, kun han kan gøre.” 

Mit personlige håb for det nye år er, at vi vil fortsætte med at opmuntre, 
støtte og tale godt om hinanden, mens vi beder og arbejder på at finde 
nyt fodfæste. Vi kommer uden tvivl til at skulle ny-orientere os i en ny 
virkelighed og genopdage implikationerne af at deltage i Guds mission. 
Denne krise har tvunget os til at bevæge os ud af vores komfortzone og 
til at eksperimentere med nye måder at være kirke. Undervejs har vi op-
daget, at kirken kan være mere, end vi troede, og at Kristus stadig an-
vender os til at formidle hans kærlighed og frelse i verden. 

Gud kan gøre uendeligt meget mere med os end det, vi beder om eller 
forstår, fordi Hans kraft virker i os. Lad os i menigheden for tid og 
evighed hylde Ham for alt det, Han har gjort gennem Jesus Kristus. 
Paulus’ brev til Efeserne 3:20 

Til slut vil jeg helt enkelt opfordre jer til at bede for distriktsforstan-
derne og for mig. 

Christian Alsted 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15. februar kl. 18.00 

Hvad er dit kæreste legetøj da du var barn? 

Legede du med Techno, Lego, bamser eller noget helt andet. 

Mikkel Dahlmann fra Bornholms Legetøjsmuseum kommer og viser og for-

tæller om legetøj gennem tiderne. 

 

Tirsdag 15. marts kl. 18.00 

Vi får besøg fra GranitKidz, der er en del af LykkeLigaen -  En anderledes 

liga. 

LykkeLiga er et positivt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og de-

res familier. Krumtappen er lokale håndboldhold for børn mellem 5 og 16 

år.  

Tirsdag 12. april 2022 kl. 18.00 – det skal handle om påske 

Tirsdag 10. maj 2022 kl. 18.00 

 

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


 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Februar 

Onsdag 02. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 03. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag  06. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste - Kollekt til Baltiske præster 

     Jørgen Thaarup  

Onsdag 09. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 10. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 13. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste  

Tirsdag 15. kl. 18.00 Mad og Fællesskab  

Onsdag 16. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 17. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste 

   Béatrice Wittlinger 

Onsdag 23. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 24. kl. 19.00 Spejderne mødes 

Søndag 27. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Fastelavn 

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

 

Kollekt til baltiske præster 

De baltiske lande (Litauen, Letland og Estland) var mellem anden verdens-

krig og 1990/91 del af Sovjetunionen. Metodistkirken havde det svært i 

disse år, men overlevede. I de første år efter genvundet uafhængighed fik de 

tre metodistkirker ret meget økonomisk støtte fra USA til genopbygning af 

kirken, og der findes nu en del menigheder og præster i de tre lande. 

Selvom de baltiske lande blev medlem af EU og har haft stor økonomisk 

fremgang, så er gennemsnitindkomsten forholdsvis lav og der findes stadig-

væk meget fattigdom. Bidragene fra kirkernes medlemmer er ikke store nok 

til at betale præsterne en løn, de kan leve af. Derfor betaler metodistkirken i 

Danmark et årligt solidaritetsbidrag til de baltiske præsters løn. Vi er jo del 

af den samme Centralkonference. Kollekten d. 6. februar er vores bidrag, så 

Metodistkirken i Danmark, kan yde denne støtte, som de baltiske præster er 

meget taknemmelige for. 



   

Marts 

Onsdag 02. kl. 19.00 Harmony holder vinterferie 

Torsdag 03. kl. 18.30 Spejderne holder vinterferie 

Søndag  06. kl. 10.00 Ingen gudstjeneste 

Onsdag 09. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 10. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 13. kl. 10.00 Gudstjeneste 

   Béatrice Wittlinger 

Tirsdag 15. kl. 18.00 Mad og Fællesskab  

Onsdag 16. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 17. kl. 18.30 Spejderne mødes 

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste 

   Mads Kamp Hansen 

Onsdag 23. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 24. kl. 19.00 Spejderne mødes 

Søndag 27. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste  

   Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen 

Mandag  28. kl. 18.00 Pastoratskonference 

 

Pastoratskonference 2022 

Mandag den 28. marts 2022 kl. 18.00 afholdes der pastoratskonference.  I 

år bliver det på en hverdagsaften i stedet for en søndag efter gudstjenesten.  

Den vigtigste årsag er, at vores distriktsforstander manglede en passende fri 

weekend i sin kalender. Men vi håber på, at I støtter op om det, også på en 

hverdag.  

For at pleje fællesskabet, og for at gøre det lidt nemmere at deltage, starter 

vi med at spise sammen, og efterfølgende afholder vi forretningsdelen. 

Pastoratskonferencen er menighedens årsmøde eller generalforsamling.  

Alle medlemmer har stemmeret. Det er her, menighedsrådet bliver valgt.  

 

 



 

  
Alle arbejdsgrene og præsten aflægger en beretning, som kan blive diskute-

ret og skal godkendes. 

Sidste års regnskab bliver præsenteret og skal godkendes. Det samme gæl-

der for budgettet til indeværende år. 

Det kan måske lyde kedeligt, men det er her, at beslutninger bliver truffet 

over hvordan menigheden fungerer. Hvis I har forslag eller er utilfredse 

med noget, er det her, I kan give udtryk for det. 

Ved at deltage i pastoratskonferencen viser I jeres interesse i og opbakning 

til menigheden. 

Vi glæder os til at se jer d. 28. marts! 

 

 

Biskop Christian Alsted sammen med distriktsforstanderne 

 fra de nordiske og baltiske lande. 

 



 

  

 

Metodistkirkens Spejdere i Danmark 100 år 

 

”I året 2022 er det 100 år siden, at Metodistkirkens Spejdere så 

dagens lys i Danmark.  

 

Det er i den grad værd at fejre, så det skal vi selvfølgelig. 

I vil opleve at flere aktiviteter, i løbet af året, vil have 100 året 

som tema! 

Hele fejringen vil kulminere i en landslejr i uge 28, 9. - 15. juli 

2022. Lejren vil foregå på Port Arthur, på Fyn og den vil være 

for bånde ulve, storspejdere, rovere, seniorspejdere samt fami-

liespejdere. 

 

Temaet for lejren er selvfølgelig 100 året. Vi vil tage på en tids-

rejse igennem nogle af vores mest uforglemmelige landslejre i 

løbet af de sidste 100 år. 

Hver dag vil have et nyt tema og vi vil samarbejde om planlæg-

ningen – på landsplan og blandt grupperne. 

Vi er alle en del af MS – og det skal både planlægning, udfør-

sel og aktiviteter bære præg af! 

Glæd jer – det gør vi 

På vegne af MS Landsråd 

Sandra Hørby C. Due - Landschef 

 



 

 

Støt vores spejdere når du 

handler i Flügger farver 

Når du har gang i 

maleprojekterne hjemme, kan du 

støtte spejderarbejdet og samtidig 

spare 20% på Flügger maling, tapet og 

værktøj. 

Metodistkirkens Spejdere har nu 

en FlüggerAndel hos Flügger Rønne, 

Store Torvegade 17, 3700 Rønne. 

Få dine mindst 20% i rabat på alle 

Flügger varer og Fionatapeter ved at 

oplyse at Metodistkirkens Spej-

dere Rønne har FlüggerAndel eller 

kontonummer 643599 når du betaler 

ved kassen. Foretrækker du at handle online, så kan 

du bruge Spejdernes unikke rabatkode FA643599 i 

onlineshoppen, som indtastes i slutningen af bestil-

lingen. 

Du sparer mindst 20% på vejl. pris og klubben modtager mindst 5% i klubstøtte. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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