Kernegruppen

En kernegruppe bærer visionen om Gospelfællesskabet Bornholm. Den består
pt. af fire personer:
Jesper Møller-Hansen står med ansvar for café-team og Gospelfællesskabets
økonomi.
Virginia Hønnicke har ansvar for velkomst-team.
Klaus Hønnicke har ansvar for forbønsteam.
Lone Møller-Hansen har ansvar for PR, forkyndelse og nadverteamet.

Gospelfællesskabet
Bornholm

Gospelfællesskabets kasserer er Lillian Munk-Christensen.
Vi ønsker, at Gospelfællesskabet Bornholm skal være tværkirkeligt – så alle,
uanset om de kommer i en kirke, eller hvilken kirke, de kommer i, skal føle sig
velkomne og hjemme.
Derfor deltager præster både fra Folkekirken og frikirkerne på Bornholm i
gudstjenesterne.

Brug for en samtale?

Gospelfællesskabet
Bornholm

Både Virginia, Klaus og Lone er uddannede præster og vi stiller os alle til
rådighed for samtaler.
Kontaktperson
Præst Lone Møller-Hansen
Tlf. 23 47 40 15
Email m-h@mail.dk

Gospelfællesskabet
Bornholm

Adresse for Gospelfællesskabet Bornholm
Vækst-Huzet
Bykærvej 4
3790 Halse
Hjemmeside
www.gospelbornholm.dk
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Mail
Info@gospelbornholm.dk
Find os på Facebook
Gospelfællesskabet Bornholm

Gospelfællesskabet

Bornholm

Gospelfællesskabet Bornholm

tilbyder fællesskab omkring gospelsang og –musik.
Du og andre vil her finde en livsbekræftende tro, som tager både livets glæder
og sorger alvorligt. Troen handler om os som hele mennesker med både hjerte
og hoved. Her vil vi sætte ord på tro og tvivl – om det, vi ikke kan forstå og det
vi gerne vil tro på er sandt og godt.

Gospelgudstjenester

Der er gospelgudstjenester hver anden måned. De finder sted i Musikhuzet i
Rønne søndag eftermiddag kl. 15.30. Datoerne er:
28. februar
10. april
5. juni
Før gospelgudstjenesterne åbner cafeen kl. 14.30. Her vil der være kaffe, te og
sandwich og somme tider kage.
Ved en gospelgudstjeneste inviteres alle til at synge med, så godt man kan. Teksterne kommer op på en skærm, musikken og lyden er af høj kvalitet og fællessangen ledes af vores dygtige sang- og musikteam.
Der vil være en prædiken. Den vil handle om, hvordan den kristne tro hænger
sammen med et almindeligt, nutidigt liv.
I løbet af gudstjenesten vil der være nadver – brød og saft, så alle kan være med.
Der vil være personer, som vil lytte til dig og - hvis du har lyst - bede for dig.
Der er også mulighed for at tænde lys, lægge en sten ved korset eller skrive en
bøn, som andre så vil bede på dine vegne indtil næste gospelgudstjeneste.
Men mest sang og musik i et godt fællesskab.
Ved nogle af gudstjenesterne vil forskellige gospelkor blive inviteret med som
gæstekor.

Gospelbrunch

Der er gospelbrunch hver måned - en lørdag formiddag – kl. 10-13 - i VækstHuzet, Bykærvej 4 i Hasle. Reserver følgende datoer:
16. januar
13 februar
12. marts
30. april
21. maj
25. juni

Til gospelbrunch spiser vi sammen – alle medbringer lidt mad, som hører til en
brunch, f.eks. æg eller ost, pålæg eller frugt. Der vil være brød, smør, marmelade, kaffe og te. Du betaler 25 kr. for at deltage.
Vi synger sammen – og en af fællesskabets præster kommer med et aktuelt og
inspirerende oplæg til samtale. Er vi mange, deler vi os op i mindre grupper.
Oplægget kan være en film, noget musik eller et indlæg til inspiration i vores
daglige liv. Det er her, du kan komme med alt det, du går og tumler med og
stille dine spørgsmål. Så kan vi måske sammen finde nogle svar.
Du kan blive medlem af Gospelfællesskabet Bornholm
Hvis du vil være medlem af gospelfællesskabet, koster det min. 200 kr./året. Du
skal sende dit navn, emailadresse, telefonnummer og fødselsdag til info@gospelbornholm.dk. Som medlem får du løbende informationer om det der sker i
et nyhedsbrev. Du kan vælge at deltage aktivt, få nye venner og gøre en forskel,
eller du kan vælge blot at støtte os. Det er også værdifuldt.

Lyst til at være aktiv?

Har du lyst til at deltage i et arbejdsfællesskab i gospelfællesskabet, så er der
også brug for dig! Der er praktiske arbejdsgrupper: café-team, velkomstteam,
brunchteam, slæbeteam – foruden sangteam, musikteam, nadverteam, forbønsteam – og så mangler vi faktisk nogle, der har lyst til at tage sig af børnene.
Vi har det princip, at man kun kan være med i ét team!
Både medlemmerne og de aktive i gospelfællesskabet inviteres to gange om året
til en fest, som vi kalder crew-time . Disse fester finder sted i Vækst-Huzet i
Hasle. Første crew-time i 2016 er torsdag d. 14. januar kl. 18.

Økonomi

Gospelfællesskabet er helt afhængig af frivillige gaver og bidrag, som er forudsætningen for at vi kan arrangere gudstjenester og andre aktiviteter. Hvis du
har lyst til at støtte gospelfællesskabet Bornholm økonomisk, kan du indbetale
på vores konto 0658-6277-946-627
Du kan også bidrage ved at putte penge i indsamlingsbøsserne eller betale med
dankort eller mobile pay (ved gudstjenesterne.

