Børnetræf
Ved mødet søndag kl. 16.00 er der børnetræf
for de 4 til 10 årige på Davidskolen.
Børnene afleveres ved indgangen til Hal B
inden mødet og hentes efter mødet på
Davidskolen.

Mad
Der serveres kaffe og brød mellem eftermiddagsmøderne. Kaffen er gratis, men der er
mulighed for at give en gave til at dække udgifterne. Enten kontant eller via MobilePay.

Mellem eftermiddagsmøderne og aftenmødet er der mulighed for at blive i missionshuset, hvor medbragt mad kan nydes.

Optagelser
Alle møderne optages, og det bliver efter bibelkurset muligt at lytte til dem på
LM-Bornholm.dk

BIBELKURSUS
19.- 21. Januar 2018

Program

5. Mosebog

Peter Olsen

Bibelunderviser i LM
og lærer på Dansk Bibel
Institut!

”5. Mosebog er Moses’ testamente. Han
genfortæller udvandringen fra Egypten
og de 40 år i ørkenen, og han repeterer
hele Guds lov – dog i forkortet form. På
det grundlag formaner han Israel til ikke
at glemme Guds nåde mod et ulydigt
folk, og han lover, at Herren aldrig vil
lade dem i stikken.
Fordi Gud er den samme i dag, handler
5. Mosebog lige så meget om Gud og os.
Denne bog lærer os at lade Ham være
Gud og at hvile i tillid til Hans løfter.”

Filipperbrevet
Filipperbrevet er skrevet til "alle jer
hellige, der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere".
Vi vil læse brevet som skrevet til jer
hellige, der bor på Bornholm, samt
bestyrelsesfolk, prædikanter og alle jer
medarbejdere.
Leif Bach Kofoed

Frimenighedspræst i
LM Kirken i Skjern.

Vi vil sammen bede om, at Gud vil tale
til os, undervise os og give os nåde og
fred - og dertil glæde over at være
hellige.

Fredag d. 19. januar:

Østergade 5, Aakirkeby

Kl. 14.00

Peter Olsen
5 Mosebog 6: Du skal elske Herren

Kl. 16.00

Leif Bach Kofoed
Fil. 1,1-11: Fuldført gerning

Kl. 19.30

Peter Olsen
5 Mosebog 8: Tag dig i agt!

Lørdag d. 20. januar:

Østergade 5, Aakirkeby

Kl. 14.00

Leif Bach Kofoed
Fil. 1,12-26: Martyrium
Sang v/ Bolette og Gunver Rasmussen

Kl. 16.00

Peter Olsen
5. Mosebog 9: Det skyldes ikke din retfærdighed

Kl. 19.30

Leif Bach Kofoed
Fil. 1,24-2,18: Troens liv
Sang v/By Grace
Kaffe og samling for de unge

Søndag d. 21. januar:

Aakirkebyhallerne, Hal B

Kl. 14.00

Peter Olsen
5. Mosebog 31: Vær modig og stærk
Sang v/Ø - Koret

Kl. 16.00

Leif Bach Kofoed
Fil 4,4-7: Herren er nær
Sang v/Ø -Koret

Hornorkesteret spiller til fællessangen i hallen

