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Fastemateriale 2023 
Som det efterhånden er blevet en tradition, udgives 

der fastemateriale til fri afbenyttelse i 

fasteperioden og materialet i 2023 “havde du mig 

for øje” handler om at være set og kendt af Gud.  

Det er en undersøgelse af det blik vi kaster på os 

selv og hinanden – hvad betyder det hvilke øjne vi 

ser hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os? 

“havde du mig for øje” er lavet som fastemateriale 

for Metodistkirken og Baptistkirken i Danmark af de 

to Aarhuspræster Maria Thaarup og Lasse Åbom. 

Men det kan bruges af alle – også uden for 

fastetiden til personlig inspiration. 

Materialets navn er hentet fra Salme 139 fra Gamle 

Testamente og indleder materialet med en 

meditation over denne salme og vil generelt 

udfordre læseren på de forskellige ”blik” vi kaster 

på os selv, på hinanden, på Gud og hvordan vi mon 

tror at Herren ser os. 

Fastetiden er en tid for selvransagelse. Vi ser på os 

selv og vores liv – og vi kan alt for nemt ende i 

selvbebrejdelse og skam. Men i denne faste vil vi 

gerne invitere læserne til at se på sig selv og deres 

liv med Guds øjne. 

🎼 Harmony 
Kan du lide at synge? 

Så mødes koret  

Onsdag kl.19.00 

For nærmere information: 

Kontakt 

Korledere: 

Helle Hjorth 

Tlf. 30 30 26 63 

Majbrit Jensen 

Tlf. 29 89 41 02 

 

MS Spejder 
Spejderne mødes  

Torsdag kl. 18.30 – 20.00 

For nærmere information: 
Se side 10 – eller kontakt: 

Gruppeleder 

Bettina Pedersen 

Tlf. 23 47 71 09 

 

Aktiviteter i Ugen 
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Undersøge de blikke vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det hvilke øjne vi ser 

hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os? 

Materialet er bygget op, så der er en læsning til hver dag i 40 dage fra Askeonsdag d. 22. 

februar indtil Påskedag d. 9. april.  

Derudover er der syv indledninger til de enkelte uger, der introducerer tema og stiller 

spørgsmål til refleksion. 

Materialet ligger tilgængeligt i trykt format i kirken; men kan også hentes eller læses 

online på Zionskirken.dk 📖 

Du er en Gud, som ser mig 
Disse ord er en sammentrækning af 1. Mose 16,13 

og det er årets bibelord (Jahreslosung) for 2023 i 

Schweiz og de andre tysktalende lande. Hvert år 

vælger det ’Økumeniske Arbejdsfællesskab for 

Bibellæsning’ et kort og præcist ord, som skal 

opmuntre, trøste eller ryste op og provokere til 

diskussioner, men som også skal indeholde et 

centralt udsagn fra bibelen. Metodistkirken i Schweiz 

plejer at udgive en lille plakat og et bogmærke med 

årets ord og en grafisk illustration, og det er ofte 

teksten for en af de første prædikener i året. 

Jeg havde allerede tænkt på at skrive om dette ’årets 

ord’, før jeg opdagede at det passer rigtig godt til 

årets fastemateriale. Bibelteksten bliver faktisk 

nævnt i den første tekst af materialet. 

Handlingen omkring teksten foregår i begyndelsen af 

patriarkernes tid. Saraj og Abram var kommet til det 

land, Gud havde lovet dem. Og Gud havde lovet 

Abram talrige efterkommere, men Saraj kunne ikke 

blive gravid. Tiden gik og de var allerede gamle, så 

fandt Saraj på en udvej: Abram skulle få et barn med 

hendes egyptiske slave, Hagar. Dette var accepteret i deres kultur, men Hagar blev sikkert 

ikke spurgt, hvad hun mente om det. Abram gjorde Hagar gravid. Det steg hende måske 

til hovedet og hun så ned på Saraj. Saraj blev sur og behandlede Hagar meget hårdt. Der 

var jalousi og misundelse mellem de to og de nedgjorde og chikanerede hinanden. Men 
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det var Hagar, som var i den svageste position. Hun kunne ikke holde det ud, og i hendes 

fortvivlelse flygtede hun ud i ørkenen. 

Der kom hun til en brønd og havde et enestående møde med Herrens engel. Han tiltalte 

Hagar ved hendes navn og spurgte så, hvor hun kom fra, og hvor hun var på vej hen. Det 

er et enkelt spørgsmål, men svaret indeholdt hele den tragiske situation, Hagar befandt 

sig i. Også for os, kan det være godt at stoppe op en gang imellem og stille sig selv dette 

spørgsmål. 

Hagar svarede at hun var på flugt fra sin frue Saraj. Men englen sagde, at hun skulle 

vende tilbage og finde sig i den dårlige behandling, og han fortsatte ved at give Hagar det 

samme løfte, som Abram havde fået, at hendes efterkommere ville blive utællelige 

mange. Hun ville føde en søn, som skulle få navnet Ismael (Gud hører) og sønnen ville 

blive som et vildæsel, fri, uafhængig, men også på tværs med sine brødre. Hagar vidste 

godt, at det var Gud, der havde talt med hende gennem englen. Hun blev dybt berørt og 

kaldte ham: ”Du er Gud, der ser.” Og hun forundrede sig over, at hun havde mødt denne 

Gud, som så hende og opkaldte brønden efter dette: Be’er Lahaj-Ro-i. Det betyder: 

brønden for den levende som ser mig eller/og som jeg ser. 

Hagar var kvinde og gravid, en fremmed fra Egypten, en bortløben slave, en flygtning. 

Hun var i en meget vanskelig og skrøbelig position, men Gud så hende og han så hendes 

lidelse. Hun var den første kvinde, som Gud talte med gennem sit sendebud, og den 

første kvinde, som fik et stort løfte fra Gud. Gud viste hende, at hun havde værdi for 

ham, at hun var del af hans plan. 

Men han sendte hende tilbage til Saraj, tilbage til det hårde liv, hun var flygtet fra. Det 

var trods alt det bedste hun kunne gøre for sin endnu ufødte søn. Og englen (Gud) havde 

givet hende værdi, han havde oprejst hende. Hun vidste nu, at Gud så og hørte hende, at 

hun ikke var ligegyldig for ham. 

Gud ser og hører også os. Vi er ikke ligegyldige for ham. Måske må vi gå gennem en svær 

situation, men så går han med os. Og som Gud tog sig af den fremmede, flygtningen, den 

socialt udsatte, så har også vi en forpligtelse at se dem, og gøre hvad vi kan for at hjælpe 

dem – måske som Guds sendebud? Béatrice Wittlinger     

Menighedens årsmøde 
Pastoratskonference, som vi kalder det i Metodistkirken, har vi måttet flytte og er nu 

planlagt til søndag den 7. maj efter gudstjenesten.  

Årsmødet indledes med frokost, der koster 20,00 kr. 

Distriktforstander Jørgen Thaarup kommer og leder os igennem forhandlingerne. Alle er 

velkomne, medlemmer af menigheden har stemmeret.   
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Menighedskalender 

Marts 
Onsdag 01. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 02. kl. 18.30 Spejderne mødes. I kirken 

Søndag 05. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste  
Mai-Brit Tvilling 

Onsdag 08. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 09. kl. 18.30 Spejderne mødes. I kirken 

Søndag 12. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste 
Béatrice Wittlinger & Claus Kofoed Nielsen  

  kl. 12.00 Spejderne inviterer på tur til Natur Bornholm 
Se mere på side 11 

Onsdag 15. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 16. kl. 18.30 Spejderne mødes. I kirken 

Søndag 19. kl. 10.00 Gudstjeneste 
Béatrice Wittlinger 

Onsdag 22. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 23. kl. 18.30 Spejderne mødes. I kirken 

Søndag 26.  Ingen gudstjeneste 

           
Onsdag 

29. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 30.  Ingen spejdermøde- lederne er bortrejst 
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April 
Søndag 02. kl. 10.00 Gudstjeneste 

Mads Kamp Hansen 
Tirsdag 04. kl. 18.00 Mad og Fællesskab 

Se side 8 
Onsdag 05. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 06.  Spejderne holder påskeferie 

Søndag 09. kl. 10.00 Påskegudstjeneste 
Béatrice Wittlinger & Claus Kofoed Nielsen 

Onsdag 12. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 13. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 16. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste 
Jørgen Thaarup 

Onsdag 19. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 20. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 23.  Ingen gudstjeneste 

Tirsdag 25. kl. 18.00 Mad og Fællesskab 
Se side 8 

Onsdag 26. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 27. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 30. kl. 10.00 Gudstjeneste 
Béatrice Wittlinger 
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Maj 
Onsdag 03. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 04. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 07. kl. 10.00 Gudstjeneste 

   Pastoratskonference - 
Menighedens årsmøde 

Onsdag 10. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 11. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 14. kl. 10.00 Gudstjeneste 
Béatrice Wittlinger 

Onsdag 17. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 18.  Ingen spejdermøde – Kristi Himmelfartsdag 

Søndag 21.  Ingen gudstjeneste 
Metodistkirkens Landsmøde i Holstebro 

Onsdag 24. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 25. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 28. kl. 10.00 Pinsegudstjeneste 
Béatrice Wittlinger & Claus Kofoed Nielsen 

Tirsdag 30. kl. 18.00 Mad og Fællesskab 
Se side 9 

Onsdag 31. kl. 19.00 Harmony øver 

 

 

Juni 
Torsdag 01. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 04. kl. 10.00 Gudstjeneste 
Béatrice Wittlinger 

Onsdag 07. kl. 19.00 Harmony øver 

Torsdag 08. kl. 18.30 Spejderne mødes. Bossevejen 11 

Søndag 11. kl. 10.00 Gudstjeneste 
Jens Kamp Hansen 

  



 

8 

Samvær … 
… rundt om spisebordet, med 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 eller Bettina Pedersen 
Tlf. 21 27 45 84  Tlf. 23 47 71 09 

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

Tirsdag 04. april 2023 kl. 18.00 

Kirkens præstepar, Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen vil 

fortælle om påske traditioner – og hvordan fastlæggelsen af 

påsken har betydning for vores kalender. 

Hvorfor jødisk, ortodoks og vores påske ikke nødvendigvis falder 

på samme dato. 

 

Tirsdag 25. april 2023 kl. 18.00 

Hospitalsklovn Michelle Bjørn Andersen vil fortælle om arbejdet 

med hospitalsklovnene, som er med til at gøre ophold på Bornholms 

Hospital mindre alvorligt for indlagte børn og deres familier. 

Mad og fællesskab 

https://zionskirken.dk/madfaellesskab/
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Tirsdag 30. maj 2023 kl. 18.00 

Tidligere brandchef Steen Finne Jensen kommer og fortæller om sit liv som 

brandmand.  

Der kommer helt sikkert en anekdote eller to. 

 

 

Metodistkirkens Landsmøde 2023 
Under temaet ”Hvad står vi på…? ” indbyder Metodistkirkens landsledelse og MBUF til 

landsmøde på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro fra 17. – 21. maj 2023.  

Da vi er flere fra menigheden der deltager, er der ikke gudstjeneste i Zionskirken søndag 

den 21. maj.  

Ved gudstjenesten den 14. maj optages kollekt, som menighedens bidrag til Årsmødes 

offergave. 

 

Ekstraordinær samling i Centralkonferencen. 
Der afholdes en ekstraordinær samling af centralkonferencen for det nordlige Europa og 

Eurasia lørdag den 18. marts 2023. 

Der er to forslag der skal tages stilling til, begge handler om fremtiden for Metodistkirken 

i Centralkonferencens område, hvor den østlige del af konferencen ønsker at danne en 

uafhængig Metodistkirke, uden for Central- og Generalkonferencen, samt en 

organisatorisk ændring, så den Ukrainske Metodistkirke flyttes til andet biskopsområde.  

Vi er alle opfordret til at være i bøn for samlingen og for United Methodist Church 
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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 

Læs mere om spejderne og deres program på: 

https://zionskirken.dk/spejder/ 

 

Lyder det spændende -- Så skynd dig at blive spejder! 

Til spejder får du venner for livet, kommer på ture, lærer mange færdigheder, som du kan 

bruge resten af dit liv. 

Spejderne mødes torsdage kl. 18.30 – 20.00 

Mødested:  Metodistkirken, Østergade 16, Rønne 

Fra april:  Hos Kenneth & Pernille, Bossevejen 11, Vestermarie. 

Vil du vide mere om spejder, så kontakt: 
Gruppeleder 

Bettina Pedersen 

Tlf. 23 47 71 09 

  

Metodistkirkens Spejdere 

 
Værdier for livet og et pusterum i hverdagen 

https://zionskirken.dk/spejder/
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Spejderne inviterer menigheden med 

på tur til Natur Bornholm 
 

 

Tid: Søndag den 12. marts 2023 kl. 12.00 

Mødested: Vi mødes på Natur Bornholm kl. 12.00 

Turen: Vi starter med at spise vores madpakke og når vi er blevet 

mætte, vil Eilif Bendtsen guide os rundt. 

Når vi er færdige på Natur Bornholm, kører vi til 

Kenneth og Pernille Jacobsen,  

Bossevejen 11,  

Vestermarie, 

hvor vi skal se om vores spisebord og hytte har overlevet 

vinteren. 

Der vil være hygge med bål, kakao, kaffe og kage hos Kenneth 

og Pernille Jacobsen. 

Kl. 16.30 siger vi tak for en dejlig dag 

Pris: Kr. 20,00 pr. næse på mobilepay 23 47 71 09 

Tilmelding: Senest 09. marts 2023 

Medbring: Madpakke til frokost 

Tøj efter vejret 

Ledere: Bettina Pedersen  23 47 71 09 

Kenneth Jacobsen  30 31 42 01 

Sofie Christensen 22 85 85 82 

 



 

  

Kontakt til Metodistkirken Bornholm 
Vil du vide mere om Metodistkirken kan du kontakte: 

Missionær/Prædikant  
Béatrice Wittlinger 50 12 28 44 
 
 

beatrice.wittlinger@metodistkirken.dk 

Præst  
Claus Kofoed Nielsen 22 33 11 15 
 
 

claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Postadresse: Bankkonto: 
Metodistkirken i Rønne 
c/o Bettina Pedersen 
Sursænkevej 1 
3700 Rønne 
 

0650-6505 854 908 
 
4843KF 

Menighedsrådsformand  
Randi Langskov 21 27 45 84 
 
 

randilangskov@gmail.com 

Kasserer/Spejderleder  
Bettina Pedersen 23 47 71 09 / 56 95 57 29 
 
 

bepedersen@outlook.dk 

Kirkeværger  
Bent Kofod 50 72 46 40 
 
 

ambk@mail.dk 

Finn-Erik Dahl Pedersen 25 46 61 09 
 fbm@pedersen.mail.dk 

 

 

Zionskirken 
Metodistkirken i Rønne 

Østergade 16 

3700 Rønne 

www.Zionskirken.dk 
Facebook: Rønne Metodistkirke 

 
Metodistkirken er en del af  

United Methodist Church. 
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