Gudstjenester og arrangementer

Frelsens Hær
Bornholm

Søndag d. 5.9.

Kl. 19.00

Eva Welander

Storegade 19, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 06 81

Søndag d. 12.9

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag d. 19.9.

Kl.19.00

Brian Aabank

Søndag d. 26.9.

Kl.19.00

Jan Holm

Søndag d. 3.10.

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag d. 10.10.

Kl.19.00

Major Hanne Wahl

Søndag d.17.10

Kl.19.00

Niels Peter Finne

Søndag d.24.10

Kl.19.00

Bente Hansen

Søndag d. 31.10

Kl.19.00

Eva Welander

September-oktober
2021

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet. Grundtvig
Ret til ændringer forbeholdes!

Hilsen fra Korpslederen!
Kære Venner!

Vi er gået ind i høsttiden. Alt det som landmænd og hobbyavlere har
passet godt på hele sommeren, er nu klar til at høstes og anvendes for
alt godt. Høsttiden er en taknemmelighedens årstid, men i bibelen stilles der i høsttiden et alvorligt spørgsmål! Arnold Børud har i en sanger, en linje som lyder sådan:

Høsten er moden, arbejderne få!
"Hvem skal jeg sende, hvem vil gå?"
Her snakker vi ikke om, hvem der skal ud og plukke æbler og pærer
eller sørge for at hvede, byg og havre kommer i hus. Vi bliver stillet
spørgsmålet om, vi er villige til, at gøre det Gud har kaldt os til. Ifølge
missionsbefalingen i Mathæus (28:19) er at:”
Gå hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple”. Min drøm og mit ønske er, at vi skal være
så mange som muligt, der med glæde i blikket
rækker hånden og råber: Vælg mig, vælg mig,
vælg mig! Og ja han har valgt dig, for vi er alle,
uanset hvor unge eller gamle vi er, vigtige i
Guds rige og har en plads og en opgave.

Ugeaktiviteter
Gudstjeneste

Genbrug

Se programmet på bagsiden af
bladet

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

Søndage kl.19.00

Oasen

Hver 2. mandag kl. 14.0016.30

Hyggeligt samvær med kaffe,
sang, andagt, spil og kreative
aktiviteter.
13/9, 27/9, 11/10, 27/10

Åbent hus

Onsdag Kl. 11.00—17.00.

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.

Søndage fra 20.30-21.30

Med det sagt glæder jeg mig til, at sammen med jer gå ind i efteråret,
høsttiden med masser af mod på fremtiden.
Når det gælder Corona-restriktioner, er de nu alle ophævede, men vi
skal forsat være opmærksom på hygiejne og passe på dem der stadig
er nervøse.

Venlig hilsen Korpslederen

”Ukrudt er også
blomster
når man
først lærer
dem at kende”
Peter Plys

Det var hende der startede!

