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LM JUBILÆUM

LM’s historie og fremtid
V / Niels Chresten Andersen, Rønne
”Hvis man ikke kender fortiden, forstår
man ikke nutiden og egner sig ikke til at
forme fremtiden”.

Et kendt ordsprog af den franske forfatterinde Simone Weil, i forsøget på at
gøre op med tidens rodløshed.
LM’s 150 års jubilæum i 2018 bruges
også til besindelse, på LM’s rødder og
mission. Vi kan helt sikkert lære meget
af fortiden, bedre forstå nutiden og erfaringer, der kan være med til at forme
fremtiden – i bøn om Guds fortsatte
ledelse.
Som annonceret i sidste LM-Nyt har vi
på Bornholm planlagt en lang række
forskellige aktiviteter i løbet af jubilæumsåret. Det hele indledes med en
bogudgivelse 1. februar, som er nærmere omtalt andetsteds i dette LM-Nyt.
Jubilæumsarrangement
Den største markering af jubilæet sker
torsdag, den 1. marts, hvor vi håber, at
rigtig mange af LM-vennerne vil være
med.
Det begynder kl. 14.30 med kransenedlæggelse ved Christian Møllers gravsted på Rønne Kirkegård.
Herefter fortsætter vi i LM Rønnes missionshus med foredrag af tidligere LM
generalsekretær Leif Rasmussen:
”Hvad var det, der skete for 150 år siden, og hvilken betydning?”.
Bornholmeren og skoleleder Ebbe Kaas
fortsætter med: ”LM som formidler af
Rosenius’ budskab til dansk kirkeliv.”
De to foredrag suppleres med lovsang,
kaffebord og mulighed for korte hilsner.
Herefter vil der være en pause indtil kl.
19.00, hvor der er mulighed for at til-

melde sig en let anretning.
Om aftenen taler generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen om LM’s historie som pejlemærke for fremtiden.
Hornorkestret, der i 2018 fylder 100 år,
deltager, og det samme gør både By
Grace og Ø-koret.

Lokale arrangementer
Som nævnt i sidste LM-Nyt vil der i
hvert af vore 9 missionshuse være et
lokalt arrangement i løbet af jubilæumsåret.
Det første lokale arrangement afholdes
i LM Rønne søndag, d. 18. marts kl.
14.00, hvor temaet er: ”LM’s forhold til
Folkekirken.”
Det er Birger Pedersen, der holder foredraget, og vi arbejder på at indbyde 1-2
folkekirkepræster til at medvirke i en
samtale, hvor vi forsøger at sætte emnet ind i et både nutidigt og fremtidigt
perspektiv.

LM JUBILÆUM
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Anmeldelse af bogen om ’Bornholmerne’
V / Finn Aasebø Rønne, Rønne

En jubilæumsbog om almindelige
mennesker
Vi er inde i en stime af jubilæer: Rosenius i 2016, Luther og Evangelisk Luthersk Missionsforening i 2017 og Luthersk Mission i 2018. Alle 4 jubilæer
berøres af Birger Pedersen i hans bog
om bornholmerne, som prægede Luthersk Missions første 150 år. Bogen
viser, at den kirkehistorie, vi trækker
frem ved jubilæerne, blev skabt af personer, som levede et almindeligt menneskeliv, på godt og ondt, samtidig
med at de levede livet med Jesus og
stillede sig til rådighed for ham. Derved
bliver kirkehistorien levende og vedkommende.

personer havde, som normalt ikke får
så stor plads i jubilæumsbøgerne,
f.eks. kvinderne. Samtidig giver bogen
et meget interessant tidsbillede af forholdene på Bornholm tilbage i tiden.
Særheder
Nogle gange fristes man ved jubilæer
til at skrive noget, der mest ligner helgenbiografier om tidligere tiders kristne
ledere. Ud fra ønske om at ære deres
minde omtaler man kun deres positive
sider. Den fristelse falder Birger heldigvis ikke for. Han lægger ikke skjul på
personernes særheder og svage sider.
Så man nogle gange må trække på
smilebåndet, fordi man ligesom kan se
det for sig. Men det gør også, at man
kan bruge skildringerne til noget i sit
eget liv. De bliver på en måde mere
opbyggelige – for når Gud kunne bruge
de gamle LM’ere med alle deres særheder, fejl og svage sider, kan han nok
også bruge os. Gud bliver større, når vi
ærligt vedgår både vores åndelige fædres og vores egne fejl og mangler.

Splittelsen
De afsnit, som berører splittelsen, som
førte til dannelsen af ELM, har jeg af
indlysende årsager læst med en særlig
opmærksomhed. Birger går ikke i dybOg spændende – også for dem som
den med splittelsens teologiske bagikke normalt vil læse kirkehistoriske
grund, som er behandlet meget grunbøger. Det gælder ikke mindst de man- digt i anden sammenhæng. Derimod
ge missionsfolk på Bornholm, som i
får vi et stærkt indtryk både af de perbogen vil kunne finde nogen, de på en sonlige modsætninger, som lå bag, og
eller anden måde er i familie med. Des- af den smerte det medførte hos manuden er det ikke bare dem, som stod i ge.
forreste række, Birger trækker frem.
Han viser den store betydning, også de

Nogle af personerne fra bogen:
Mie og Vilhelm Munch med børnene Elsa
og Ingolf i Nexø
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Bønner og Birkes
V / Annette K. Sonne, Aarsballe

de, mens en menighed, der beder, vil
vokse. Så bøn er vigtig, ja ligeså vigtig
som åndedrættet. Trækker man ikke
vejret, er der jo intet håb, heller ikke for
missionshuset, og vi skulle jo ikke så
gerne lukke flere missionshuse, men
hellere lukke dem op for flere.

For kvinder
I rigtig mange år har bønnesamvær for
kvinder været i min tanke. Da der på et
tidspunkt var et billede af en flok bedende kvinder fra Kolding i bladet ”Tro og
Mission”, måtte jeg til at handle, og bestyrelsen sagde ja dertil.
Forrige sommer var IM i gang med at
organisere bedegrupper i Danmark,
som de ville kalde: ”Bøn og Birkes”.
Deraf kom navnet.
I Årsballe hedder det så ”Bønner og
Birkes”. Bønner står for bønnerne og
kaffebønnerne, mens birkes står for
morgenbrødene. Og for nemheds skyld
er det den første tirsdag i hver måned
kl. 10.00-12.00.
Ud fra Bibelen kan kun mænd blive
prædikanter. Og så kan kvinderne jo
være praktikanter ved i fællesskab at
bede om Guds omsorg / virke for såvel
prædikanterne som det øvrige missionsarbejde.
For menighedens skyld
I en bog af Max Lucado står der, at en
menighed, der ikke beder, går til grun-

Fællesskab
Gud giver store løfter for fælles bøn.
”Hvad to bliver enige om at bede om,
det skal de få” (Matt. 18,19).
Arrangementet har nu kørt godt et år
med fra 2 til 8 kvinder forsamlet pr.
gang. Og det er nogle fantastiske stunder, hvor vi rigtig får mærket Guds nærvær og bønnesvar.
Helt faste bedeemner er, foruden at
bede for vore egne personlige og foreningsmæssige behov, forbøn for præster, kommunalpolitikere, Christiansborg og så flygtningecenteret Kærshovedgård.
En, der er psykisk syg, siger, at hendes
liv er blevet fuldstændigt forandret. Hun
glæder sig til hver eneste gang, og hun
oplever, at Gud virkelig hjælper hende
til både at kunne orke at være iblandt
og være noget for andre.
En anden udtrykker, at når man er blevet alene, så er det dejligt, at det ”kun”
er damer, der samles, for så er alle lige.
Så kvinder, I skal være rigtig hjerteligt
velkomne. Er du i tidnød, så kombiner
det med, at du alligevel skulle ud at
handle. Og husk, at et bedesamvær
kan være rigtig godt for én selv, men
kan måske også være godt for andre, at
du lige er der.

INTERNATIONAL MISSION
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Rejsebrev fra Cambodja
V / Simona Kragh Jensen

Jeg har været i Cambodja siden begyndelsen af august, og den første halvdel
af opholdet har været fyldt med en masse indtryk og oplevelser. Vores opgave
er primært at undervise i engelsk ude i
nogle landsbyer. Vi prøver gennem undervisningen at skabe en relation til
kirken og holder også bibeltime hver
fredag i stedet for almindelig undervisning. Derudover underviser vi Dina og
Henriks tre ældste børn i dansk og er
ellers bare en del af kirken, som LM
Caroline på vores vej under oversamarbejder med. Det har været så
svømmelsen
givende at være sammen med khmererne, uanset om det er i kirke, til en
fodboldkamp eller til fest.
fællesskab, der er her. Alle LM’s ansatte i Siem Reap bor på samme vej, og
de har bare været så imødekommende.
Det er dejligt at man lige kan smutte ind
og lege lidt med Dina og Henriks børn
eller bare lige sige hej. Kirken ligger
også på den vej, og der er stort set altid
nogle af de unge ovre i kirken. Man har
fået en ekstra familie, og det gør bare
volontør-opholdet så meget bedre.
Det har været fantastisk at se og mærke, hvor meget de lokale brænder for at
sprede evangeliet om Jesus og også at
se, hvor lavpraktisk mission kan være.
Caroline og jeg til fødselsdagsfest hos
Præsten i kirken fortalte, at de sidste år
en af vores elever
skulle udvide kirken, da kirken var vokJeg har lært, at planer ændrer sig utroset så meget. I det forløb blev alle
ligt hurtigt hernede. Bedst som vi troehåndværkerne kristne. Kirken laver ogde, at vi endelig skulle i gang med hver- så meget outreach ude i Fjendeskoven.
dagen, kom der over 200 mm regn på
Blandt andet har LM’s to sygeplejersker
to dage, hvilket forårsagede store over- en lille klinik derude en gang om månesvømmelser. I næsten en hel måned
den, og kirken har også givet de lokale
kunne jeg ikke undervise i min ene
filtre, så de kan få rent drikkevand. Førlandsby, da vandet gik dem til brystet.
ste gang, vi var derude, var der 12, der
Noget af det bedste ved at være volon- blev døbt. Det er fantastisk at opleve, at
tør her i Siem Reap er det fantastiske
rent vand kan føre til livets vand.
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LM Bornholm og næste generation
V / afdelingssekretær Hakon Christensen
Afdelingsstyrelsen (AS) tog på sit møde i august 2016 fat på den første af
en række drøftelser om LM Bornholm
og fremtiden. Før sommerferien i år
godkendte AS et kommissorium for et
udvalgsarbejde med overskriften: »LM
Bornholm – hvordan nå næste generation«.

Hvad tænker næste generation?
Vi har netop interviewet nogle modne
unge, som er opvokset i LM Bornholm.
Nogen af dem har valgt fortsat at bære
med i missionsarbejdet ud fra LM, men
andre har valgt andre kirkelige tilhørsforhold. Målet er at få lidt mere end
blot en fornemmelse af, hvad næste
generationen tænker om LM’s arbejde
LM Bornholm nu og fremover
og det kirkelige arbejde, de kan se sig
Udviklinselv i på
gen af LM
sigt.
Bornholm
Vi er i AS
de sidste
helt bevidst
25- 30 år
om, at det
viser, at
er både
arbejdet
vanskelige
er halveog følsomret. LM
me spørgsBornholm
mål. Der er
er ikke på
heller ikke
samme
nogen remåde en
volutioner
selvfølgepå vej på
Bamsefest i børneklubben i Aakirkeby
lighed
kort sigt,
som tidligere. AS er sig bevidst, at
men vi er overbevist om, at der vil ske
LM’s tilstedeværelse på Bornholm om betydelige ændringer i LM Bornholm
15-20 år på ingen måde sikres igenpå lidt længere sigt – og det vel at
nem udvikling af rammer og strukturer mærke uanset om vi gør noget eller ej.
eller frimenigheder. Vækkelse og
Lad os holde dialogen åben imellem
vækst sker igennem Guds ord og Ånd. os. Lad os gøre det i tillid til hinanden
Men fordi vi tror, vi har nogle åndelige og i tillid til, at Gud har lagt noget til
værdier, og et kald, som er værd at
rette for os!
kæmpe for, og som verden har brug
Drøftelserne fortsætter i udvalget, som
for, så er det alligevel ikke ligegyldigt. skal komme med et oplæg til AS i april
Derfor har vi i AS vovet at tage de lan- og repræsentantskabsmødet (RS) i
ge briller på og stille spørgsmålene:
maj 2018.
Hvad tjener evangeliets udbredelse
her på Bornholm? Hvordan når vi næste generation?

LM BORNHOLM
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www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
T 4045 7160 - E formand@lm-bornholm.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø. Tlf. 5649 3211
Butiksleder tlf. 5238 1117

Afdelingssekretær: Hakon Christensen
T 4050 9175 - E hc@dlm.dk

Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.

Kasserer: Thorkild Sonne Lund
T 5153 8113 - E thorkild.lund@gmail.com
Bank: 0650 5553110824
MobilePay: 10822
Missionskonsulent: Tove Bech Kofoed,
T 2077 2797 - E toverb@gmail.com
Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen
T 5695 8205 - E nca.bornholm@gmail.com

LM Kids: Helene Andersen
T 5695 8205
E helenedandersen@gmail.com
LM Between: Maria Legarth - T 48263025
E maria@lmbu.dk

Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk
LMU: Ungdomskonsulent Louise Høgild
T 2086 5711. E louise@lmbu.dk
LM-lejren: Strandvejen 16,
Pedersker, 3720 Aakirkeby, T 5697 8447
Mogens Keseler, T 5696 4636
E mail@lm-lejren.dk - H www.lm-lejren.dk
LM’s Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 4820 7660 E dlm@dlm.dk.
H www.dlm.dk
Giro 542 7754. Bank 2230 - 010007834

Tilbud på internetradio Norea
Her er muligheden for fortsat at høre kristne radioudsendelser
Sidste frist for et godt tilbud er
den 31. december 2017
Ring til BKN på tlf. 5691 0123 for
at høre nærmere eller bestil på
http://bkn.nu/bestil
Se også flyeren i missionshuset
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TIL EFTERTANKE

En ven uden lige
V / Poul Lykke Nielsen, Rønne

Jeg fandt den –
søndagsskolesangbogen fra
1955! Endnu et
oplag af Chr.
Møllers børnesangbog,
”Åndelige sange”
fra 1876. Den
kom jeg til at holde meget af. Møller skrev børnesange, Wolffsen også, og sammen udgav de sangbogen.
Børnevennen
Et ord, der går igen i mange af disse
sange, er ordet ven, brugt om Jesus.
Børnevennen uden lige!
Møller var selv en stor børneven. Han
blev banebryder for hele søndagsskoletanken i LM. I 1869 havde han en annonce i Bornholms Avis, hvor han indbød børn til ”at komme i mit hjem d.
21.3. kl. 14 og fremdeles hver søndag
til samme tid”. I december 1874 begyndte han udgivelsen af Danmarks
første søndagsskoleblad ”Kristelig Børnetidende”, hvorom det i en annonce
hedder ”..anbefales alle børn, som måtte ønske at modtage et venligt ord om
Jesus og deres sjæles frelse”.
Et venligt ord
Ordet ven deler rødder med familie og
kærlighed. Og ordet har bibelsk bag-

grund. Jesus selv sagde til sine disciple: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere...jeg kalder jer venner” (Johs.15,15).
Flere bibelske beretninger handler om
Jesu kærlighed til børn. Den mest
kendte møder vi til barnedåb: ”Lad de
små børn komme til mig; dem må I ikke
hindre, for Guds rige hører sådanne til”.
Jo, Jesus er børnevennen uden lige.
Andre tillægsord fra Møllers sange om
denne ven er ”fortrolig, trofast, uden
svig og den bedste”.
Sådan har også jeg lært ham at kende!
En arv, jeg ikke ville være foruden. For
Jesus satte sit liv til også for mig. Større
kærlighed kan en synder ikke møde!
Jesus satte sit liv til, for at syndere –
børn som voksne - kunne komme ind i
Guds familie! Enhver som vil, kan få lov
at møde nåden, som Møller kaldte ”den
frie nåde”.
Missionsvenner
Tilgivne syndere bliver ”missionsvenner”. Sat fri til at tjene deres næste,
at de også må smage Guds nåde og
tilhøre dem, der lever ”med Gud og
hans venskab”.
Ved 150 års jubilæet må vi ikke kun
dvæle ved en krans ved Møllers gravsten, rejst af venner i Danmark og Slesvig, men gå ud med Guds nådes ord,
det venlige, som skænker livets sejrskrans!

Luthersk Mission (LM) er en evangelisk-luthersk
forening, hvis formål er at forkynde Bibelens
budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus
som Guds søn og verdens frelser.
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