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Tanker fra sommertiden

Denne sommer var det igen muligt at rejse, stort 

set uden Corona begrænsninger. Der var mange, 

som benyttede denne lejlighed. Udlængslen var 

stor, mange skulle ligefrem indhente det, de 

havde mistet de forgangne år, og klima og CO2-

udledning blev tilsyneladende mindre vigtig.

Også Claus og jeg skulle ud at rejse. Vi ville be-

søge mine søstre i Schweiz og vi ville tage toget. 

Men der var et par bump på vejen eller skin-

nerne, indtil vi nåede derhen.

For det første fik Claus en slem influenza i juni. 

Han smittede også mig, men jeg kom hurtigt igen

på benene. Hans sygdom trak ud, og han endte 

med at være sygemeldt i fire uger, helt op til sin 

sommerferie. Lægen konstaterede at han havde 

forhøjet blodtryk og efter at være kommet i be-

handling for det, gik det dog langsomt bedre. 

Men den første ferieuge måtte vi blive hjemme 

for at give Claus tid til at restituere. Vi blev min-

det om, at et godt helbred ikke er en selvfølgelig-

hed, især når man kommer lidt op i årene, og at 

vi skal huske, at takke Gud for det. Vi er også tak-

nemmelige for sundhedsvæsenet. På trods af alle 

sine fejl og mangler, så er det dog en stor hjælp 

og tilgængeligt til alle, i modsætning til fx i Congo 

eller USA. Vi takker Gud for, at Claus, med den 

nødvendige behandling, igen har fået sine kræf-

ter og sin energi tilbage. Men vi husker også,

hvor skrøbelige vi mennesker er, og at flere med-

lemmer i menigheden lider under forskellige syg-

domme. Salmen 103, versene 13-17 udtrykker 

meget træffende, hvor skrøbelige vi er og hvor 

trofast og barmhjertig vores himmelske far er.

Han elsker os og er med os, også når vi ikke har 

det godt.

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, 

der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menne-

skets liv er som græsset, der blomstrer som markens blomster; når vinden 

blæser over det, er det ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere. 

Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter 

ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn. 

Vores næste problem var at købe en togbillet med de nødvendige reservationer 

for vores rejse til Schweiz. På grund af Claus’ sygdom havde jeg ventet med at 

købe vores billetter. Pladserne på de fleste direkte tog fra Danmark til Ham-

borg var udsolgt. Det samme gjaldt nattogene fra Hamborg til Schweiz. Men 

det var muligt at køre i dagtimerne og med skift i Flensborg, og det var det vi 

gjorde. Undervejs var der et par udfordringer med togforsinkelser, men vi kom 

frem efter planen – Gud ske lov! 

Ud over besøget skulle jeg også gå i gang med at rydde op i mine mange ting og 

sager, jeg har stående dernede, bl.a. mine dukker, minder fra skolen, mapper 

med meget (delvist forældet) viden fra skolen og studiet, souvenirs fra forskel-

lige rejser, mange bøger og meget mere. Min ældste søster, som ejer det store 

hus, hvor alle disse skatte havde fået lov til at stå, fyldte 80 i august. Hun vil 

gerne sælge huset og flytte i en lejlighed. Jeg fandt, jeg var nødt til at se alt 

igennem. Jeg kunne ikke bare smide det hele ud, men ville heller ikke sende alt 

til Danmark. Egentligt skulle jeg havde gjort det tidligere. Jeg har set det igen-

nem før, sidst da vi kom tilbage fra Congo, for 17 år siden. Men der gik det 

mest ud på at finde de ting, jeg ville have med til Danmark. Jeg kan huske, at 

jeg skilte mig af med noget den gang, men i min søsters hus var der meget 

plads, og så var det nemmest, at lade det meste stå der. Jeg må erkende, at jeg 

er en samler og at det er svært for mig at smide ting ud. Meget af det havde jo 

været pakket ned i årevis, og jeg kunne ikke huske alt, hvad jeg har, men noget 

havde jeg savnet og ellers var det ofte et glædeligt gensyn, da jeg pakkede det 

ud. Men så prøvede jeg at være så realistisk som muligt og overvejede for hver 

ting, om jeg virkeligt havde brug for det. Det havde jeg ikke for de fleste gamle 

skolehæfter og meget andet. Men der var også nogle ”souvenirs fra fortiden”, 

jeg ikke kunne skille mig af med, fx en del tegninger, stile og bøger. Så jeg kom 

slet ikke igennem det hele. Der venter en anden omgang på mig. Samler jeg for 

mange skatte på jorden og holder jeg for meget af dem? Jesus sagde, at vi ikke 

skal samle skatte på jorden: 

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bry-

der ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust 

fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér 

vil også dit hjerte være. (Matt. 6, 19-21) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har mange ting og jeg kan også godt lide dem, men jeg er klar over, at mine 

”skatte på jorden” ikke er det vigtigste i livet. Jeg ved, at alt kan blive tabt, fx 

ved en brand – det kan gå hurtigere end man tror. Og i sidste ende, så kom vi 

nøgen til verden, og vi kan heller ikke tage noget med, når vi skal videre herfra. 

Den sidste kjole har ingen lommer. Men så længe jeg er i livet og har det godt, 

så er jeg også glad for mine ting og sager. Det er dog lidt af en balancegang. Jeg 

er glad for mine ting, men de kan hurtigt blive til en belastning, hvis der hober 

sig alt for meget op. Her skal jeg virkelig passe på! Og jo ældre jeg bliver, jo 

mere skal jeg prøve at skille mig af med alt det, jeg ikke længere har brug for. 

Jeg beundrer folk, som lever minimalistisk, kun med det nødvendigste. De vir-

ker mere fri, har ikke så meget ballast. Men jeg er sikker på, at jeg ville savne 

mange ting, hvis jeg ikke længere havde dem. Og i Congo (hvis ikke før) lærte 

jeg at gemme på alt, som måske kunne bruges igen senere. Det var ofte nyttigt 

at kunne hente noget i sine gemmer, fordi man ikke lige kunne købe alt hvad 

man havde brug for. Andet kunne få et nyt liv, fx gamle sweatre blev til udmær-

kede gulvklude. Jeg har det svært ved at smide noget ud, som stadigvæk kan 

bruges, ikke mindst for miljøets og klimaets skyld.  

Et problem, ved at holde fast ved det gamle er dog, at der ikke er så meget plads 

for det nye. Nogle siger, at hver gang man køber noget nyt, så skal man komme 

af med noget gammelt. Det lyder som en rigtig god regel, men jeg må ind-

rømme, at jeg har svært ved at leve op til den. Der er i hvert fald plads til for-

bedring.  

* * * * * 

 

Kollekt til MBUF d. 25. september 

Menighederne i metodistkirken har lovet hinanden at indsamle en kollekt til 

fordel for MBUF – Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund en søndag i 

september. Vi vil gøre det d. 25. september. 

MBUF omfatter metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde, spejdere og mu-

sikarbejde. Ved landsmødet i år blev der fremlagt en ny grundfortælling for 

MBUF med tre fokuspunkter: Kendt for kærlighed, venner for livet og gør ver-

den til et bedre sted. Aktiviteterne i de forskellige arbejdsgrene skal give liv og 

konkretisere disse tre punkter. 

Børne- og ungdomsarbejde er meget vigtigt for vores kirke. I Rønne har vi en 

gruppe motiverede spejdere, som også får gavn af MBUF’s arbejde. Derfor an-

befaler vi denne kollekt på det varmeste. 



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 06. september 2022 kl. 18.00

”Nu flyver mørkets fugle ud…”

Mange spejdere har sunget med på denne sang, skrevet af Gustav 

Biering. Gustav Biering var journalist og meget kendt i FDF kredse, 

til hvem han skrev mange sange.

Bjarne Hartung Kirkegård kommer og fortæller om Gustav Biering. 

En aften hvor vi både skal lytte og synge nogle han sange

Tirsdag 04. oktober 2022 kl. 18.00

Et liv i de Bornholmske Skove.

Tidligere skovfoged Hans Christian Olsen kommer og fortæller om 

sit arbejde i de Bornholmske Skove.

Der kommer helt sikkert en anekdote eller to.



Tirsdag 01. november 2022 kl. 18.00

Fremtidstestamente?

Vil du bestemme, hvem der i fremtiden skal træffe beslutninger på 

dine vegne?

Advokat Morten Hartelius kommer og fortælle om fremtidstestamente 

og hvordan vi kan sikre os selv og vore nærmeste, hvis vi går hen og 

bliver syge eller demente.

Tirsdag 29. november 2022 kl. 18.00

Julen står for døren og vi inviterer til en rigtig hyggelig julestue med 

alt hvad der sig hører til for at komme i den helt rigtige julestemning 

til 1. december.

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



September

Torsdag 01. kl. 18.30 Spejderne mødes – Bossevejen 11

Søndag 04. Ingen Gudstjeneste

Tirsdag 06. kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Onsdag 07. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 08. kl. 18.30 Spejderne mødes – Bossevejen 11

Søndag 11. kl. 10.00 Gudstjeneste – Mads Kamp Hansen

Onsdag 14. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 15. kl. 18.30 Spejderne mødes – Bossevejen 11

Søndag 18. kl. 10.00 Spejdergudstjeneste

Onsdag 21. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 22. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 25. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Béatrice Wittlinger og

Claus Kofoed Nielsen - Kollekt til MBUF

Onsdag 28. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 29. kl. 18.30 Spejderne mødes – Kirken



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

· ??

Oktober

Søndag 02. Ingen gudstjeneste

Tirsdag 04. kl. 18.00 Mad og fællesskab

Onsdag 05. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 06. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 09. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger

Onsdag 12. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 13. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 16. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste – Ole Birch

Onsdag 19. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 20. Spejderne holder efterårsferie

Søndag 23. kl. 10.00 Gudstjeneste – Béatrice Wittlinger

Onsdag 26. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 27. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 30. Ingen gudstjeneste



November

Tirsdag 01. kl. 18.00 Mad og Fællesskab 

Onsdag 02. kl. 19.00 Harmony øver

Søndag 06. kl. 10.00 Alle helgen - nadvergudstjeneste – Béatrice

Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Onsdag 09. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 10. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 13. kl. 10.00 Gudstjeneste

Onsdag 16. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 17. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 20. kl. 10.00 Gudstjeneste

Onsdag 23. kl. 19.00 Harmony øver

Torsdag 24. Spejderne mødes – nærmere besked

Søndag 27. kl. 10.00 1. søndag i advent – Nadvergudstjeneste

Béatrice Wittlinger og Claus Kofoed Nielsen

Tirsdag 29. kl. 18.00 Mad og Fællesskab

Onsdag 30. kl. 19.00 Harmony øver

December

Torsdag 01. kl. 18.30 Spejderne mødes - Kirken

Søndag 04. kl. 10.00 Gudstjeneste



Lyder det spændende …. Så skynd dig at blive spejder

Til spejder får du venner for livet, kommer på ture, lærer mange fær-

digheder, som du kan bruge resten af dit liv.

Spejderne mødes torsdage kl. 18.30 – 20.00

Mødested: 11. august – 15. september 2022 

Bossevejen 11, Vestermarie

Mødested: 22. september – 08. december 2022 

Metodistkirken, Østergade 16, Rønne

Naturfan er et nyt mærke, som 

spejderne er begyndt på. Mær-

ket består af 12 udfordringer –

Must-Have-Natur-Aktiviteter.

Spejderne bliver udfordret i na-

turen og får afprøvet grænser. 

Vi bliver - NATURFAN



Vil du vide mere spejder så kontakt
Gruppeleder
Bettina Pedersen
Tlf. 23 47 71 09

Spejderne tager på weekend:

Spejderne har inviteret spejderne fra København på weekend 

fredag 16. september til søndag 18. september.

Vi skal hygge sammen, ligge i shelter, klatre i træer og meget mere. Vi 

slutter weekenden af med gudstjeneste i kirken søndag kl. 10.00.

Læs mere om spejder og programmer på

https://zionskirken.dk/spejder/

Spejdernes 100 års jubilæumslejr

Spejderne har holdt jubilæumslejr i uge 28 ved Vissenbjerg på 

Fyn. 2 friske spejdere fra Bornholm drog til Fyn og havde en dejlig 

lejr med gamle og nye spejdervenner.

I forbindelse med jubilæet blev der fremstillet jubilæums spejder-

merch så vi stolt kan vise hvem vi er – se mere og køb på 

https://msspejder.myspreadshop.dk – hvor du også kan købe an-

det spejder-merch



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 


