Gudstjenester og arrangementer
Søndag den 1.3.

Kl. 19.00

Benjamin Kaas Mikkelsen

Søndag den 8.3.

Kl. 19.00

Eva Welander

Frelsens Hær
Bornholm
Storegade 19, 3700 Rønne

Torsdag d. 15.3.

Kl.17.00

Eva Welander

Søndag den 22.3.

Kl.19.00

Jan Holm
Brian Aabank

Søndag den 29.3.

Kl.19.00

Preben og Annie
Kristensen

Søndag den 5.4.
Palmesøndag

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 12.4.
Påskedag

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 19.4.

Kl.19.00

Bente Hansen
Brian Aabank

Søndag den 26.4

Kl.19.00

Benny Mikkelsen
Benjamin Kaas Mikkelsen

Søndag den 3.5

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 10.5

Kl.19.00

Lone Møller-Hansen

Søndag den 17.5.

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 24.5.

Kl.19.00

Søndag den 31.5.
Pinsedag

Kl.10.30

Fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen.

Tlf. 56 95 06 81

Marts-maj
2020

“Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?”
Salme 8, vers 4-5

Ret til ændringer forbeholdes!

Hilsen fra Korpslederen!
Kære Venner!
Efter en lang og meget våd vinter går ind i foråret. Et forår som bringer nyt liv og farve til naturen. Jeg kan ikke lade være med at forundres over naturens cyklus og den skønhed som hver årstid bringer.
Foråret er også påskens årstid og en af mine favoritsalmer er Grundtvigs salme; Hil dig Frelser og Forsoner. Tredje vers lyder sådan her:

Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden;
heller giver du end tager, ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
Det minder os om Guds ufattelige kærlighed til
sin skabning og det ufattelige offer han gjorde
for os. På grund af ham kan vi få tilgivelse for
vore synder og på grund af ham kan vi leve.
Med disse ord ønsker jeg jer alle et skønt forår,
en god påske og en velsignet pinse.

Ugeaktiviteter
Gudstjeneste
Søndage kl.19.00

Se programmet på bagsiden af
bladet

Oasen

Hver 2. mandag kl. 14.0016.30

Vi Spiser Brunch sammen, Lytter til et foredrag og samtaler om
emner der er aktuelle for kvinder.
Mere information kommer senere! Tilmelding til Korpslederen

Frikirkernes fællesgudstjeneste
Pinsedag 31. maj kl. 10.30
Kyllingemoderen, Kristianshøj

Taler: David Allen Fra Nexø Frikirke

Søndag kl. 20.15

Kaffe, kage og ønskesange

Bibel, bøn og lovsang

Hyggeligt samvær med kaffe,
sang, andagt, spil og kreative
aktiviteter.
Oasen er åben: 9/3, 23/3, 6/4,
20/4, 4/5, 18/5

Torsdag kl.19.00

Genbrug

Gåtursgruppen

Fredag Kl. 10.00—14.00.

Kom og gør et fund i vores
genbrugskælder eller i lop
pen i Lübeckerlængen.

Brunch for Kvinder
Lørdag d. 2. maj
kl. 11.00-15.00

Åbent hus

Den Sjove….

Præsten var inde
hos købmanden for at købe et
stykke håndsæbe til syv kroner
og betalte med lutter 25-ører
og 50-ører.
- Nå, præsten har nok tømt kirkebøssen, bemærkede købmanden vittigt.
- De genkender måske Deres
bidrag, svarede præsten.

I denne gruppe samtaler vi
omkring Guds ord. Vi synger
og beder og nyder fællesskabet
over en kop kaffe elle te.
En tirsdag om måneden
kl. 10.30-12.30
Vi mødes og går en god tur
sammen. Turen giver mulighed
for at komme ud og røre sig
samtidig med at vi får en god

Gave til Frelsens hærs
Misionsarbejde
Palmesøndag den 5. aprilsamler vi ved gudstjenesten
ind til frelsens arbejde i dele
af verden er har det sværere
end os.
Du kan også give din gave
på konto:
Reg. nr. 4183
konto 123-1766
Mærk: Mission

