Gudstjenester og arrangementer
Søndag d. 20.2

Kl. 19.00

Frelsens Hær
Bornholm

V. Eva Welander

Storegade 19, 3700 Rønne

Søndag d. 27.2

Kl.19.00

V. Eva Welander

Søndag d. 6.3

Kl.19.00

Sanggudstjeneste m. Niels
Peter Finne

Søndag d. 13.3

Kl.19.00

V. Eva Welander

Søndag d. 20.3

Kl.19.00

V. Obersterne Eva og Gerrith Marseille

Søndag d. 27.3

Kl.19.00

V. Eva Welander

Søndag d.3.4

Kl.19.00

Palmesøndag
d.10.4

Kl.18.00

V.Annie og Preben Kristensen

Påskesøndag d.
17.4

Kl.19.00

V. Eva Welander

Søndag d. 24.4

Tlf. 56 95 06 81

Februar-april
2022

V. Eva Welander

Jesus sagde: Jeg er vejen
sandheden og livet!
Johannes 14, 6a
Ret til ændringer forbeholdes!

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.
14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4

Jeg har åbenbart to af alle ting undtagen
stømper?

Hilsen fra Korpslederen!
Kære Venner!

Endelig nærmer vi os slutningen på en lang periode med Corona, nedlukninger, begrænsninger og afstandtagen. Viskal
selvfølgelig stadig passe på hinanden, men vi begynder at
nærme os mere almindelige tilstande.
Den Gud vi tilhører er de nye begyndelsers Gud. Da Noa og
hans familie blev redet fra syndfloden i arken satte han regnbuen på himlen som et symbol på løftet om at vi kan få en ny
start. Da Jesus kaldte Zakæus ned fra morbærfigentræet, var
det for at give ham muligheden for en ny start. Da Jesus kaldte
Lazarus ud af den mørke grav ud døden, var det for at han
skulle få en ny chance for liv-en ny start. Som der står i Esajas
43 18-19 Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke

agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem,
ved I det ikke? Lad os sammen se frem på hvad nyt Gud
kan gøre i vores liv og i korpset.

Hilsen fra Eva Welander

Genbrug

Onsdag Kl. 11.00—17.00.

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

Åbent hus

Søndage fra 20.30-21.30.

Cafe drop-in

Onsdag 11.00-16.00
Café med mulighed for Kaffe
Vafler og samtale.

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.

Madklub

Sidste torsdag i måneden kl.
17.30
Fællesskab med spisning, med
mulighed for at blive til Bibel,
bøn og lovsang.
24/2, 31/3, 28/4

