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FRA AFDELINGEN

Ny ansættelse - ny arbejdsfordeling
Interview med Peter Techow og Hakon Christensen

For begges vedkommende indgår forkyndelse som en vigtig del af deres arbejde. De vil komme ud i kredsene enten ved søndagsmøder eller andre arrangementer, hvor kredsene spørger
dem om at komme.

Der er sket ændringer i ansættelserne i
LM Bornholm. Jørn Bech er stoppet
som sekretær i LM Kids (50%), Hakon
Christensens stilling som afdelingssekretær er nednormeret til 40%, Kirken
på Klippen har oprettet en stilling på
15%, og LM på landsplan har oprettet
en stilling som rejseprædikant på 20%.
Alle disse deltidsansættelser er samlet
til en fuldtidsstilling til Peter Techow,
som blev indsat ved en forbønshandling
under årsmødet. Peters stillingsbetegnelse er ”forkynder”.
Hvordan kommer I til at fordele arbejdsområderne mellem jer?
Hakons stillingsbetegnelse er stadig
afdelingssekretær. Det betyder, at han
fortsat skal servicere afdelingsstyrelsen
(AS) i tæt samarbejde med formanden,
både med at forberede møderne i AS,
repræsentantskabet og afdelingsmødet
samt udmønte beslutningerne. Peter vil
så vidt muligt også deltage i møderne i
AS. Da han har bopæl på øen, vil han i
sagens natur også være tættere på
kredsene herover.

Hvad skal forkynderen Peter Techow
arbejde mest med?
For Peter vil arbejdet i LM Kids komme
til at fylde meget. Han glæder sig til at
komme ud til børne- og juniorkredse både for selv at forkynde for børn og for
at give inspiration og opmuntring til de
mange frivillige medarbejdere. Han vil
gerne være med til at formidle kald og
inspiration til nye medarbejdere. Det er
et stort og vigtigt arbejde, som gøres i
LM’s børne- og juniorklubber. Ved at
give anerkendelse kan trivslen i arbejdet fremmes. Den store søgning til lejrene ser Peter også store muligheder i.
Peter vil desuden bruge tiden på både
at forkynde Guds ord i kredsene og være med til at give inspiration til bestyrelserne og generelt til arbejdet i LM.
Hvad indebærer ansættelsen i Kirken
på Klippen (KpK)?
Peter er ikke ansat som præst i KpK,
men vil ud over at være forkynder varetage nogle pastorale opgaver. Ellers vil
han stå til rådighed for ledelsen som
vejleder og inspirator. KpK betaler selv
for denne del af Peters ansættelse.
Hvad vil opgaverne for jer ansatte være
i forhold til de mange frivillige medarbejdere i LM?
Begge håber, at LM’erne vil henvende
sig til dem med spørgsmål om støtte og
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hjælp i tjenesten i LM, ligesom de har til
opgave at stå til rådighed for sjælesorg.
Hakon fortsætter med kontakten til LMU
og deres ledere. Peter overtager kontakten til prædikanterne og skal være
rådgiver og vejleder for dem.
De vil også tilbyde nogle sammenhængende forløb enten i form af bibelundervisning eller evangeliserende tiltag i
kredsene. Der kan f.eks. tænkes i møder i private hjem eller åbne bibelstudiegrupper. Cafémøder kan forsøges
som en anden form, hvis man vil invitere andre med til møder.
Mulighederne kan være forskellige fra
sted til sted, og her kan de ansatte være med til at give inspiration til at udnytte de lokale muligheder.

bejde. Skal de forvente at lukke inden
for overskuelig fremtid, eller skal de
finde nye måder at være LM-kreds på?
På den lange bane skal der komme nye
generationer til, hvis LM’s arbejde skal
fortsætte. På den korte bane er det helt
nødvendigt, at den udvikling begynder
NU for bare at opretholde det missionsarbejde, vi har i dag. LM’ernes børn og
børnebørn skal til fadet. Derfor bliver vi
nødt til at forberede os på forandringer.
Man kan fremskynde afviklingsprocessen ved at være
forandringsresistent.
Mange unge
kan ikke få det
til at fungere
med at være
Missionshusene har i mange år været
med i både kircentrale i LM’s arbejde. Vil det fortsat
ke og missionsvære gældende?
hus. De foreDet centrale i LM’s arbejde er Ordets
trækker helforkyndelse. Huse kan være gode redmenigheder skaber, men det afgørende er menneenten i en folkesker med fælles visioner, lidenskaber
kirke eller frimenighed. Derfor ændres
og ønsker om at dele Guds Ord med
meget i LM i disse år, og der bliver flere
hinanden og med dem, der ikke normalt måder at være LM’er på.
har deres gang i missionshuset.
”Hvis vi er overbeviste om, at LM’s kerDer er stadig muligheder i det arbejde,
neværdier om frit evangelium, troværmen det er vigtigt, at vi finder balancen
dig bibel, tydelig mission og nådegaver
mellem resurser og muligheder.
i funktion stadig kan bære, må vi også
være parate til at vælge de strukturer,
I flere kredse kan det knibe med kræfter som tjener det arbejde bedst,” slutter
til at fortsætte LM’s vidtforgrenede arPeter og Hakon.

Hornorkesteret er fyldt 100 år

Søndag, den 4. november markerede orkesteret jubilæet med en koncert i
Østermarie missionshus.
Der blev fortalt fra orkesterets lange historie. Robert Kofod og Svend Hansen,
der har været med i orkesteret i over 70 år blev udnævnt til æresmedlemmer.
Orkesteret glædede de ca. 200 tilhørere med et bredt udvalg af deres musik lige
fra Ahnfelts melodier over marcher til nyere rytmiske toner. Se forsiden.
Udsendelse om jubilæet i Norea Webradio d. 8/1 kl. 15.30 og d. 9/1 kl. 19.00.
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LUMI-Radio - også genbrug
V / Henning Kiilerich, Aakirkeby

Vi må se denne mulighed som et klart
svar på bøn!

Selvom LUMI-radio lukkede til årsskiftet, var alt ikke slut, for rigtig meget er
blevet til GENBRUG!
Radiostudiet er tømt
Radiostudiet er flyttet til Teknisk Samling i Rutsker, hvor det har fået en fin
placering, og hvor LUMI-radios og
BKNs historie fortælles. Her er endnu
en årsag til at besøge dette spændende
sted.
Forskelligt inventar - møbler o.lign. kom
til LUMI-genbrug - og er dermed nu formentlig i brug forskellige steder på øen.
Hele musikarkivet og historiske optagelser mv. blev overdraget til Norea Mediemission i Haderslev, og med mere
end 6.000 numre i LUMI-radios musikarkiv fik Norea øget deres musikudvalg
betragtelig!

Radio Shema
En del studieudstyr (mikrofoner og kabler osv.) bliver også stadig i radiomissionens tjeneste, men nu med tyrkisk
tale, idet det er skænket til Norea Mediemissions tyrkiske samarbejdsradio,
Radio Shema, som havde stort behov
for sådant udstyr, idet de netop er i
gang med at opbygge et nyt studie.

Webradio
Tilbage er så arkivet med alle udsendelser fra LUMI-radio helt tilbage til 2005,
som nogle af LUMI-radios medarbejdere og teknikere nu gennemgår og redigerer relevante udsendelser i fornødent
omfang med henblik på udsendelse i
Norea WebRadio
(http://webradio.norea.dk/).
Glædeligvis var der mere end 60 lyttere
på Bornholm, som valgte at få en internetradio som den nemme adgang til
fortsat at lytte til kristne radioudsendelser fra Norea WebRadio. Da det også
er muligt at lytte via en pc'er eller smartphone, kan der være væsentlig flere
bornholmske lyttere!
Det har hele tiden været målsætningen,
at bornholmske lyttere skulle kunne
genkende stemmer fra LUMI-radio i
webradioen - og det lykkes i stadig større omfang, idet der allerede nu er overført flere programmer - bl.a. en del musikprogrammer, som vil indgå i programfladen.
Flere kommer til, og målsætningen er
også, at der fortsat kan laves nye udsendelser til webradioen.

LMU
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FMU – fællesskab der giver liv
V / ungdomskonsulent Nikolaj Esmarch Karkov, København
Nikolaj Esmarch Karkov, 35 år, gift med
Signe, uddannet lærer. Kommunikations- og Ungdomskonsulent i LMBU
siden februar 2018. Her fortæller han
om fællesskabet i LMU på Bornholm.
Givertjeneste
Hvor er det dejligt engang i mellem at
være flere sammen. At være flere med i
sangen, og at høre andre vidnesbyrd
og tanker end sædvanligt. De tre LMUforeninger på Bornholm (Årsballe, Åkirkeby og Nexø) mødes én gang om måneden til fællesmøde. Siden sommer
har vi fået det arrangeret sådan, at ELU
og IMU også er med. Den sidste tirsdag
i måneden skiftes de fem foreninger til
at være vært for mødet. FMU* har fået
en rigtig god start! Der har været imellem 45 og 60 deltagere til møderne, og
det har sprudlet af liv.
Jeg fik lov til at tale til mødet i august,
hvor det handlede om givertjeneste og
LMU’s missionsprojekt. Fokusset var,
at vi er skabt til at give, til at sprede liv
omkring os, lige som Treenigheden
giver liv på forskellige måder. Én af de
måder vi kan sprede liv på, er ved at
give penge. Givertjeneste er ikke en
nådegave for de få, men en del af det
at være skabt i Guds billede – at være
livgiver.
For organisationer har det langt mere
værdi at have fastgivere end at være
afhængige af indsamlingsspandene.
Derfor opmuntrede jeg til at blive fastgiver i LMU’s missionsprojekt.
Hvert år vælger LMU et projekt, vi vil
støtte med 500.000kr. Vi samler aldrig
ind til os selv. Som nyansat er det fantastisk at mærke denne kultur – bræn-

den for mission i andre lande også. Og
hvor er det imponerende, at LMU’erne
får samlet så meget ind! Til mødet d.
28. august fik LMU 16 nye fastgivere,
der på et år i alt giver 11.650 kr. til missionsprojektet. Desuden kom der over
3000 kr. ind som engangsbidrag. Sikke
et giversind.
Det vigtigste
Pengene er dog ikke det vigtigste. Det
vigtigste til FMU, også den aften, er at
mødes om evangeliet. At få det ind i
hjertet via tale, sang, billeder og vidnesbyrd, at jeg er elsket ubetinget. At LIVGIVEREN overvandt døden for at give
mig liv. For at rette mig ud fra egoistisk
navlepilleri, så jeg kan være med i livgiver-fællesskabet.
Det store kristne fællesskab skaber en
masse glæde. Sådan har jeg oplevet
de to FMU-aftner, jeg har deltaget i, og
jeg håber, I hører om det og mærker
gejsten, når I møder LMU’erne (og
IMU/ELU’erne). Og så håber jeg, at I vil
bede for foreningerne. Tak for den nød,
I har for de unge!
* F står for ”Fælles”
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KFS på Campus Bornholm
Interview med KFS’ere i kollektiv uge

1. august 2018 blev ungdomsuddannelserne samt en række andre uddannelser samlet i nye lokaler på Campus
Bornholm. For Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS) betød det, at man
skulle forsøge at samles i de nye omgivelser. KFS’erne glæder sig over, at
det er lykkedes at samle mange i et
godt kristent fællesskab. De møder
stor velvilje fra ledelsen på Campus og
har fået et fast lokale, hvor de mødes i
frokostpausen hver onsdag til andagt,
lovsang og andre aktiviteter.
Kollektiv uge
Fra søndag til torsdag i uge 46 indtog
25-30 KFS’ere Pinsekirken i Rønne.
Der blev sovet lidt, og ind imellem hyggeligt samvær blev der læst lidt lektier.
Et hold fra KFS’s ledertræningscenter
(LTC) deltog også sammen med gymnasiesekretær Rebekka Friis Rasmussen.

kan komme i brug på Bornholm.
Vafler
KFS’erne har det godt sammen, og det
kristne fællesskab i KFS betyder meget for dem. Flere har også været med
på nogle af KFS’s landslejre, f.eks.
Discipeltræf i efterårsferien med temaet ”Back to Jesus”. Det var trosstyrkende, fortæller flere.
Ud over at samle unge i et kristent fællesskab har KFS også som formål, at
andre lærer Jesus at kende. Ofte bruger de utraditionelle metoder for at møde deres medstuderende med evangeliet. I kollektivugen lavede KFS’erne
dej til 400 vafler, som de bagte og delte ud på Campus. Samtidig var der sat
bannere op, der fortalte, at det var
KFS, der gav vafler. De delte også kuponer ud til at tippe en 13-er med
spørgsmål om kristendom. Det giver
lejlighed til at få talt med kammerater
om den kristne tro.
Også her støttede
LTC’erne og sekretæren op om
arrangementet.
Husk at bede for
de unge, som på
denne måde forsøger at sprede det
kristne budskab på
Campus og støtte
hinanden til at leve
et kristenliv i hverdagen.

Onsdag aften blev KFS’erne introduceret for et materiale kaldet Uncover18,
som opmuntrer studerende til at læse
Bibelen sammen. Der er delt ca. 1000
eksemplarer ud, og det viser sig, at
mange unge er åbne og interesserede
i at læse i Bibelen sammen med nogen, de kan stille spørgsmål til. ReFormand for KFS i Rønne Benjamin Holst og
bekka håber på, at materialet også

gymnasiesekretær Rebekka Friis Rasmussen

ADRESSER

7

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.

Forkynder: Peter Techow
T 2232 2864 - E pit@dlm.dk

Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk

Kasserer: Thorkild Sonne Lund
T 5153 8113 - E thorkild.lund@gmail.com
Bank: 0650 5553110824
MobilePay: 10822

Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm

Missionskonsulent: Tove Bech Kofoed,
T 2077 2797 - E toverb@gmail.com

LM Kids: Helene Andersen
T 5695 8205
E helenedandersen@gmail.com

v/ Ellen Esmarch Pedersen
Mobil: 6178 7783
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk

LM Between: Maria Legarth - T 48263025
E maria@lmbu.dk
LMU: Ungdomskonsulent Nikolaj Karkov
T 2279 7583. E nikolaj@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

KVINDEDAG 2019
Sæt allerede nu x i kalenderen d.
14. September, for da løber årets
kvindedag af stablen.
En dag på L.M - lejren for alle kvinder i alle aldre
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Forhænget flængedes
V / Peter Techow, forkynder i LM Bornholm

”Og forhænget i templet flængedes i to

dele, fra øverst til nederst” (Mark 15,38)
I forbindelse med Jesu korsfæstelse og
død læser vi om to bemærkelsesværdige tegn, som hjælper os til at forstå betydningen af Jesu død på korset.
Det første tegn var mørket. Det mørke,
der sænkede sig over hele jorden. Mørket var et domstegn. Et tegn på at nu
faldt Guds dom over al synd. Vores
synd. Men dommen faldt på Jesus! Det
var Jesus der blev dømt. I stedet for os.

hed. Forhænget, som havde hængt der
i århundreder, var et klart signal, som
sagde: Ingen adgang! Vejen til Gud er
spærret! For synd skiller fra Gud. Det
eneste menneske, der havde adgang
bag forhænget var ypperstepræsten.
Men kun én gang om året på den store
forsoningsdag. Og aldrig uden blodet
fra et syndoffer, som skulle skaffe folket
soning for synden. I disse ofre lå dermed også en årlig påmindelse om synden som et skel mellem Gud og mennesker – et skel som forhænget symboliserede.

Det endegyldige offer
Men i det øjeblik Jesus døde, som det
endegyldige og evigtgyldige sonoffer for
hele verdens synd, da flængedes forhænget! Som ved en mægtig hånds
kraft! Og fra øverst til nederst, som en
tydelig understregning af, hvem der
gjorde det! Gud selv.
Med dette tegn ville Gud sige: Nu er der
ikke længere noget der skiller os! Nu er
Frelsestegnet
synden som skilte os sonet og fjernet.
Det andet tegn var ikke et domstegn,
Nu er der bragt et eviggyldigt offer, én
men et frelsestegn: Det flængede forhæng. I det øjeblik Jesus udåndede på gang for alle! Nu er vejen genåbnet. Nu
korset blev forhænget i templet flænget er der igen fri adgang for syndere ind i
min åbne favn! Kom!
i to dele!
Derfor står der i Hebræerbrevet: ”Ved
Forhænget ind til det allerhelligste var
som et tykt tæppe, næsten som en mur. Jesu blod har vi altså frimodighed til at
Og det havde en meget klar betydning: gå ind i helligdommen ad den nye, leIntet syndigt menneske måtte eller kun- vende vej, som han har åbnet for os
ne træde ind i den hellige Guds nærgennem forhænget…” (Hebr 10, 19-20).
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.

Redaktion: Peter Krak
e-mail: jytteogpeter@krak.nu
Tlf.: 5697 5085 / 2979 8386

LM på Bornholm arbejder ud fra ni missionshuse
fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk
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