Midt i byen –
midt i livet

Metodistkirken

Velkommen i

Metodistkirken
Østergade 16
3700 Rønne

Aktiviteter i Ugen
Narcotics Anonymous
Hver mandag mødes en
gruppe i Kirkens Kælder.
For nærmere information:
http://nadanmark.dk/

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

Anonyme Alkoholikere
Hver fredag mødes en
gruppe i Kirkens Kælder.
For nærmere information:
https://aabornholm.wordpress.com/

Et ord på vejen
Sigurd Barret og Eskild Dohn har i 2019 gendigtet 15 kendte salmer. Her er det den kendte adventssalme ”Vær velkommen….” fra 1556, som
N.F.S. Grundtvig gendigtede i 1849.
A.P. Berggren, som levede i 1800-tallet er komponisten.
Vær velkommen, du nye år,
bring os lykke og fred!
Julenat, da barn Jesus blev født,
blev mørket med lys og med glæde mødt.
Velkommen nytår, ja, velkommen her!
Vær velkommen, du nye år,
bring os lykke og fred!
Påskemorgen, da Jesus steg op,
blev livsgnisten tændt i hver sjæl og krop.
Velkommen nytår, ja, velkommen her!
Vær velkommen, du nye år,
bring os lykke og fred!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da gav han os tro, håb og kærlighed.
Velkommen nytår, ja, velkommen her!
Vær velkommen, du nye år,
bring os lykke og fred!
Livets gave hver morgen vi får,
Tak, Gud, for hver dag i det nye år.
Velkommen nytår, ja, velkommen her!

Evangelisk Alliance Bedeuge 2020
Tema: På vejen hjem
Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal
forenes med Gud og hinanden.
Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden hjemsteder i denne verden.
Vi har vores familier, og vi hører også til et geografisk sted i verden.
Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med
kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem
for mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, sorg og lidelse.
Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens.
Det er ikke alle mennesker, som føler sig hjemme i denne verden.
Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte.
Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig
slutning, men en hjemkomst.
Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, og for at andre må
slå følge med os på vejen hjem til den nye jord.
Velkommen til bedeugen 2020!
Hver aften kl. 19.00
Tirsdag d. 7. i Baptistkirken. Flemming Mose Lauridsen (Skt. Knuds kirke)
taler.
Onsdag d. 8. i Skt. Nicolai kirke. Eva Welander (Frelsens Hær) taler.
Torsdag d. 9. – NB! eftermiddag kl.14.30 i Indre Mission. Camilla Westen
(Missionskirken) taler.
Fredag d. 10. – ungdomsaften i Missionskirken.
Lørdag d. 11. i Skt. Knuds kirke. Dean Højegaard-Andersen (Metodistkirken)
taler.
Søndag d. 12. i Pinsekirken. Peter Hauge Madsen (Skt. Nicolai Kirke) taler.

Mad og fællesskab
Mad og fællesskab er samvær rundt spisebordet, samtale og inspiration.
Sæt X i kalender i 2020, så du ikke går glip af muligheden for at spise sammen
med andre.
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 21. januar kl. 18.00
Vi glæder os over vi er kommet godt ind i 2020. Vi skal synge et par nytårssange og høre en ”nytårsparole”
Tirsdag 18. februar kl. 18.00
Vi får besøg af Ulla Skou, der vil fortælle om sit ophold i Afghanistan som feltpræst. Hvordan overlever man som præst og kristen midt i krigens rædsler.
Tirsdag 17. marts kl. 18.00
Leder af Barnets blå hus Charlotte Lund vil fortælle om det vigtige arbejde de
gør for misbrugs familier.
Sæt også X Tirsdag 14. april og Tirsdag 09. juni

Januar
Søndag 05. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 12. Kl. 19.00 Afslutning på Bedeugen i Pinsekirken
Søndag 19. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard Andersen

Tirsdag 21. kl. 18.00

Mad og Fællesskab – se andet sted i bladet

Søndag 26. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Februar
Søndag 02. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 09. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 16. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Tirsdag 18. kl. 18.00

Mad og Fællesskab – se andet sted i bladet

Søndag 23. kl. 10.00

Gudstjeneste – Bettina Pedersen

Marts
Søndag 01. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 08. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 15. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Tirsdag 17. kl. 18.00

Mad og Fællesskab – se andet sted i bladet

Søndag 22. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Søndag 29. kl. 10.00

Gudstjeneste – Dean Højegaard-Andersen

Kvindernes Internationale Bededag 2020
Tema: ”Rejs dig, tag din seng og gå”
Lørdag d. 7. marts i Baptistkirken. Helle Samuelsen fra Rønne Vinyard
kommer og taler.
Kvinder fra Zimbabwe fortæller og leder i bøn.
Temaet i år er: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund i Zimbabwe ud fra noget af det, der skete, mens Jesus vandrede omkring på jorden. Ved gudstjenesten samles der også ind til et par projekter, der især tilgodeser kvinder og børn.
Zimbabwe er et fattigt land, og det har haft en meget urolig tilværelse i
mange år; indtil februar 1980 var det underlagt englænderne; frihedskampene i årene op til selvstændigheden krævede betydelige ofre og efterlod
dybe sår, som den første frie regering måtte søge at løse ved at få folk til at
tale sammen på kryds og tværs. Den første statsminister hed Robert Mugabe; han ledte landet indtil folket gjorde oprør og afsatte ham i 2017.
Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og
handling med kvinderne, ja med hele befolkningen i Zimbabwe. Forskellige
kvindestemmer fortæller i gudstjenesten om deres land og om de præcise
udfordringer, de har i hverdagen. Seneste i oktober 2019 har DR bragt reportager om et land i økonomisk og politisk krise.

Bøn og stilhed
Hver onsdag åbnes Zionskirkens døre til bøn og stilhed kl. 10.00 - 12.00.

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

Kontakt til Metodistkirken
Vil du vide mere om Metodistkirken kan du kontakte:
Præst: Dean Andersen tlf. 40 92 41 69
dean.andersen@metodistkirken.dk
Menighedsrådsformand: Randi Langskov tlf. 21 27 45 84
randilangskov@gmail.com
Kasserer/Spejderleder: Bettina Pedersen tlf. 23 47 71 09
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
Mød os på facebook: Rønne Metodistkirke
Metodistkirken er en del af United Methodist Church

Koraften

