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Midt i nattens mørke lyser
som et fyrtårn Jesus navn!

Hilsen fra Korpslederen!
Kære Venner!

Jeg er meget fascineret af fyrtårn og hvad
de symboliserer. Her på Bornholm hvor
havet har været sådan en vigtig del af det
daglige liv bliver det endnu mere tydeligt
hvilken værdi fyrtårnet har. Fyrtårnet kan
være forskellen på liv og død, på at gå under eller at blive reddet! Har man kurs mod
fyrtårnet, har man kurs mod en sikker havn. I David Welanders
sang: Navnet Jesus beskriver han Jesu navn som det fyrtårn der skal
lede os til Frelsen.
Midt i nattens mørke blinker, som et fyrtårn Jesu navn,
og hver nødstedt sejler vinker ind til frelsens trygge havn.

Så når vi føler at vi er faret vild, eller vandrer i mørke, lad os så
fæste vores blik mod Jesus og vi kan være sikker på at vi har en
som leder hele vejen hjem.
Jeg ser også frem imod at vi med blikket fæstet på Jesus kommer
sikkert igennem den mørke tid vi har været igennem det sidste år.

Ugeaktiviteter
Gudstjeneste
Søndage kl.19.00

Se programmet på bagsiden af
bladet

Oasen

Hver 2. mandag kl. 14.0016.30

Hyggeligt samvær med kaffe,
sang, andagt, spil og kreative
aktiviteter.
Oasen er åben: 10/5, 17/5, 31/5,
14/6

Åbent hus

Vi kan desværre ikke have
åbent hus med kaffe og sang
før Coronarestriktionerne
letter yderligere.

Bibel, bøn og lovsang
Torsdag kl.19.00

I denne gruppe samtaler vi
omkring Guds ord. Vi synger
og beder og nyder fællesskabet
over en kop kaffe elle te.

Genbrug

Fredag Kl. 10.00—14.00.

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

Venlig hilsen Korpslederen
Eva Welander

Nye åbningstider i genbrugskælderen!
Fra juni måned ænder genbrugskælderen åbningstid og åbningsdag! Den nye åbningsdag er
onsdag fra 11.00-17.00.
Første gang er onsdag d. 2. juni.

Velkommen

Jeg har læst slutningen ……..Vi vinder!

