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PRÆDIKANT

De herlige fodtrin

V / Samuel Kjøller-Hansen, København - tidligere Aakirkeby

Det er jævnligt blevet fremført, at vi
mangler unge prædikanter på Bornholm. Det skyldes ikke, at unge bornholmere ikke prædiker i LM. De bor bare ikke her på øen. Her kan vi læse Samuels overvejelser om at være en ung
forkynder.
”Hvor herligt lyder fodtrinene af dem,
der bringer godt budskab!” Sådan skriver Paulus til menigheden i Rom. Fem
års arbejde med at bringe det gode
budskab videre har været lærerigt og
givet mig gode erfaringer. Alligevel oplever jeg igen og igen manglende frimodighed og behovet for en opmuntring til
at fortsætte tjenesten.
Heldigvis er jeg langt fra den første der
står i en sådan situation. Biblen fortæller om Moses, Jeremias og ikke mindst
Timotheus, som må kæmpe med frimodigheden, men alligevel får lov til at
bringe Ordet fra Gud. For, som Paulus
opmuntrer den unge Timotheus, ”Guds
ord er ikke bundet” (2. Tim 2,9), og derfor kan Gud altså bruge os alle i sin
tjeneste.
Åndsværk og håndværk
Noget af det som jeg finder enormt interessant ved arbejdet med forkyndelse,

er spændingen mellem åndsværk og
håndværk. På den ene side er vi helt
afhængige af Åndens arbejde, og vi
ved, at Gud kan virke tro gennem den
svageste prædiken. På den anden side
udfordres jeg som forkynder til at arbejde intenst med mit håndværk, så at
kommunikationen bliver tydelig, så at
illustrationerne rammer hverdagslivet,
så at applikationen bliver modtaget osv.
Derfor må der nødvendigvis være plads
til læring og udvikling inden for faget.
Der er brug for, at den unge (og den
ældre) prædikant får en chance igen,
også selvom man ikke rammer plet første gang. Gerne med et råd med på
vejen. Ellers havde min tid som forkynder for længst været afsluttet, inden
den for alvor kom i gang. På samme
måde må der også være plads til modning og udvikling, hvad angår åndsværksdelen. Her kan vi ikke komme
uden om nødvendigheden af menighedens forbøn.
Herlige fodtrin og herligt forarbejde
Jeg ser det som et privilegie at tage
rundt til lokale menigheder. For Guds
Ord er et herligt ord, og derfor er det
også med herlige fodtrin, at jeg kan
bringe budskabet videre. En af de andre ting, som jeg ser som et privilegie
er, hvad jeg betegner som det herlige
forarbejde. Tjenesten tvinger mig til intenst at arbejde med min bibel. For hvis
teksten ikke er blevet levende for én
selv, så kan man heller ikke gøre den
levende for andre. Det er nogle gange
hårdt arbejde, men dog et stort privilegie.

LM LEJREN

3

Nyt fra LM Lejren
V / Mogens Keseler, Hasle

”LM-LEJREN HAR BRUG FOR ET
toilet- og et
LØFT – OG EN PENGEGAVE!” - såteknikrum.
dan står der på den lille folder, der blev
Det lykkedes
sendt ud til kredsene i 2017. Forsiden
at bruge de
af folderen viser et billede af den gamle
afløbsrør,
lejrbygning, og man kan se en lille del
der blev lagt
af sovebygningen, hvor der er brudt hul
i gulvene, da
i væggen til en ny dør til ét af de to ekman byggesisterende baderum.
de sovebygFolderen blev sendt ud for at orientere
ningen i
om, at der er et større renoveringspro1975, så nu
jekt i gang på LM-Lejren – og at projekhar hvert
tet ikke bare kommer af sig selv, hverværelse sit
ken på det praktiske eller det økonomieget rum
ske område.
med toilet.
Alle værelser på pigegangen har fået
Status nu - og fremtid
nye vinduer, ydervæggene har fået
En del men- ekstra isolering, nye radiatorer og rørnesker har
installationer, og der er sat træfiberplaigennem fle- der på lofterne i værelserne og på ganre år givet
gen.
udtryk for, at På drengegangen er vinduerne på forbade- og
siden skiftet, mens værelserne, der
toiletforholvender ud mod skoven mangler at få
dene i sove- skiftet vinduer og ekstra isolering, loftbygningen
beklædning på alle værelser og på
trængte til en gangen. Lederværelset er p.t. delvis
renovering,
renoveret – dog må færdiggørelsen af
og der kom
toiletrummet vente til efteråret. Rengøflere forskelli- ringsrummet er blevet bygget om, så
ge forslag til vaskemaskinen kan komme tilbage på
indretning af plads igen. Der er gravet en ny septikbrusekabine og toilet på hvert værelse. tank ned i forbindelse med køkkenet,
Det ville betyde, at der skulle brydes
og skurbygningen, som rummer værknoget gulv op på alle værelser for at
sted, lagerplads og kiosk er under omlave nye installationer med vand og
bygning for at få en bedre udnyttelse af
afløb – og dermed efterfølgende repa- bygningen.
ration af gulvbelægning. Løsningen er Alt dette koster både tid, kræfter og
blevet et toiletrum på hvert værelse, og penge, så hvis du har lyst til og mod på
en totalrenovering af baderummene,
at give en hånd med, er du meget velder nu indeholder 4 brusekabiner, et
kommen.
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INTERVIEW

Forholdet ELM / LM

Interview med tidligere landssekretær i ELM, Paul Otto Kjøller, Nyker
vel også et resultat af nogle personlige
uoverensstemmelser. Det prægede
forholdet i mange år også i min barndom og ungdom.

Luthersk Missionsforening markerer i
år, at det er 150 år siden, foreningen
blev stiftet, men allerede i 1889-92 var
foreningen blevet splittet, og en stor del
af medlemmerne gik over i den nye forening, Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM). Begge foreninger eksisterer stadig, men forholdet mellem dem
har ændret sig en hel del siden splittelsen.
Paul Otto Kjøller, der bor i Nyker, er
”født” ind i ELM og var i perioden 1976
til 2011 ansat som landssekretær i foreningen.

Hvilken betydning har det, der skilte
foreningerne dengang, i dag?
Som jeg ser det, er forskellene mellem
ELM og LM i dag mest traditionsbårne.
Selve skilsmissen har vist kun relevans
for de historieinteresserede. ELM blev
dannet som en reaktion på, at fokus i
forkyndelsen i LM havde flyttet sig.
Nogle i LM vil måske sige, at forkyndelsen fik den fylde, som Bibelen selv har.
LM er vel stadig bredere end ELM, men
det er nok nuanceforskelle.

Det sker jævnligt, at man ser dit navn
på talerlisten i LM. Hvordan kom du
selv i kontakt med LM?
Som ansat i ELM har jeg altid forsøgt at
følge med i, hvad der skete i de andre
kirkelige organisationer. I forbindelse
med ELM’s 100 års jubilæum i 1989
blev jeg spurgt om at være med i et
interview med generalsekretæren i LM,
Leif Rasmussen. Dette førte til en tættere kontakt med LM, som efterhånden
Hvordan var forholdet mellem ELM og
udviklede sig til mere konkret samarbejLM i din barndom og ungdom?
de på en række områder.
Jeg husker det mest som ikkePå det tidspunkt havde især arbejdet i
eksisterende. Som ELM-er havde man
KFS betydet, at mange unge fra missiikke noget med dem i LM at gøre. De
var ikke inden for vor horisont. Nogle fra onsforeningerne fandt sammen i et kristent fællesskab. Når man mødes og
ELM kunne finde på at tage på bibelskole på LMH, til LM’s årsmøde i Aakir- får gode personlige relationer til hinankeby eller andre større arrangementer i den, forsvinder også de myter, der kan
opstå, når man befinder sig i hver sin
LM, men på lederplan var der mig belejr. Det samme gjaldt samarbejdet om
kendt kun sporadisk kontakt.
ELM’s dannelse var jo i sin tid et opgør de kristne friskoler, hvor både børn og
forældre mødtes på tværs af tidligere
med en udvikling i LM’s forkyndelse og

INTERVIEW
skel.
Når man erfarer et åndeligt fællesskab
og samtidig erkender, at de teologiske
forskelle er små, kan man også finde
sammen under samme prædikestol.
Derfor opleves det også naturligt, at
man inviterer prædikanter fra de andre
missionsforeninger til at tale i missionshuset.
Hvad kom I konkret til at samarbejde
om, mens du var landssekretær i ELM?
Omkring ydre mission havde jeg en del
kontakt til Hillerød og havde bl.a. et møde med LM’s daværende formand, Jens
Schmidt og generalsekretær Leif Rasmussen. LM havde da sin egen missionsskole i Hillerød, men der var opstået
et behov for at få en anerkendt missionæruddannelse. Her blev ELM en katalysator for, at samarbejdet kom i gang
om en uddannelse tilknyttet Dansk Bibelinstitut (DBI).
I de år blev behovet for at mødes med
andre organisationer stadig stærkere.
Bibelsk kristentro i Danmark er i dag i
klart mindretal og presses tit til at rette
ind og følge flertallet. Der er derfor brug
for, at vi, som står for klassisk kristendom, står sammen og støtter hinanden
på tværs af organisatoriske og andre
forskelle, og sammen markerer de bibelske sandheder.
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Hvordan opleves tilnærmelsen mellem
ELM og LM her på Bornholm?
Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB) er et forum, hvor missionsforeningerne, Bornholmerkirken og
nogle folkekirkepræster mødes. Her
drøfter vi både fælles problemstillinger
og går sammen om nogle fælles arrangementer. Senest afholdt vi en konsultation for ledere om, hvordan vi som
lutherske vækkelseskristne kan navigere i det kirkelige landskab.
Der er samarbejde om unglederuddannelse og Folkemødet. Desuden arrangerer ELM og IM Pittstop på Bækkely
og sportscamp på Peterskolen, hvor
også Bornholmerkirken er med.
Det samarbejde, LM og ELM har omkring prædikantkurser, kunne måske
udvides. Det tillidsforhold, der er opbygget, har betydet, at vi i højere grad gør
brug af hinandens prædikanter og holder fællesmøder flere steder.
Min vurdering er, at vi fortsat analyserer
situationen og ser, hvor vi kan forene
kræfterne i Guds riges arbejde.

Norea Webradio
Der er mulighed for at høre NOREAWebradio med bornholmsk accent fra den
9/5 hver onsdag kl. 16.00 og genudsendt torsdag kl. 19.30.
De første 6 uger er det udsendelser produceret af Birger Pedersen om LM’s
historie i anledning af jubilæumsåret. De følgende uger – stadig på de samme
tidspunkter – er det 14 udsendelser hvor Gunnar Svendsen gennemgår Tessalonikerbrevene.
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JUBILÆUM

LM’s fodspor i Pistolstræde, Rønne
V / Birger Pedersen, Rønne

Fra 1860 til 1863 fulgte vækkelsen
med P. C. Trandberg. Først da han var
præst i Aaker og siden i Olsker/Allinge.
Så flyttede han til Nexø/Bodilsker, derfra til Østermarie, og alle steder blev
der vækkelse. Da Trandberg i 1863 gik
ud af Statskirken, blev der alle disse
steder afdelinger af den nydannede
frimenighed.
I 1863 blev Trandberg gift og flyttede
sammen med sin kone ind på ”Stora
Plâz” i Rønne. Her i Rønne blev der
også dannet en afdeling af frimenigheden. Den fik til huse i Pistolstræde i et
hus, som var ejet af manufakturhandler
Jenus Holm.
Striden mellem Trandberg og Chr.
Møller førte til, at Jenus Holm, som
fulgte Møller, i 1866 lukkede Trandberg ude fra mødesalen. Omtrent samtidig flyttede Møller og hans kone til
Rønne, hvor deres 4. barn blev født.
Foråret 1867 flyttede Møller og hans
familie ind i et hus, som var sammenbygget med mødesalen. Her samlede
han efterhånden sin familie, som i flere
år var spredt. Drengene var sat i pleje

forskellige steder på øen. Samtidig
med at han flyttede ind her, annoncerede han sit smedeværktøj til salg.
I første omgang lejede han huset af
Jenus Holm, men i 1873 købte han det
for 350 rigsdaler. Det blev familiens
hjem resten af livet. Efter hans død
boede hans kone der, til hun døde, og
hans datter Eva boede også i huset til
sin død.

Mødesalen, efter at Bornholms Tidende havde
købt den og bygget en etage på

Efter at Trandberg blev udelukket fra
mødesalen, var det Møller og hans
venner, som prædikede der. Da Luthersk Missionsforening blev stiftet i
1868, var det foreningen, der indbød til
møder i Pistolstræde. Det var også her
Chr. Møller i 1869 holdt søndagsskole.
I 1873 blev mødesalen udvidet. Det
var også det år, Møller købte sit hus,
og det er troligt, at det også var det år,
ejerskabet til mødesalen gik fra Jenus
Holm til Luthersk Missionsforening.
Men da arbejdet voksede, byggede
Luthersk Missionsforening i 1882 nyt
missionshus i Sct. Mortensgade, og
Ved LM’s 100 års jubilæum lagde man vejen
huset i Pistolstræde blev solgt til Bornforbi Chr. Møllers hus. Her ses bl.a. Gunnar
Svendsen, landsformand Aage Jensen og Dagny holms Tidende.
og Johs. Christensen fra LMH

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

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

Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm
v/ Ellen Esmarch Pedersen

Mobil: 6178 7783
Hjemmeside:
www.ellenesmarch.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

Lokale jubilæumsarrangementer
Dato
2. sept.
16. sept.
30. sept.

Sted
Emne
Hasle
LMH og LM’s efterskoler
Taler: Ivan Jacobsen
Nexø
LM’s børne- og ungdomsarbejde
Taler: Egon Jensen
Lobbæk
LM’s friskoleengagement
Taler: Lene Due Madsen

Kort personskildring
Andreas Rønne
Vilhelm Munch
Peder Kofoed
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TIL EFTERTANKE

Rig og fattig - fattig og rig

V / Asbjørn Kofoed Myhre, København - tidligere Aakirkeby
”- Og I kender vor
Gud. Denne rigdom valgte han at udHerre Jesu Kristi
skifte med fattigdom for vores skyld nåde, at han for
han blev menneske, ydmygede sig, lod
jeres skyld blev fat- sig håne og spotte, tog en tjeners skiktig, skønt han var
kelse på og valgte døden for din og min
rig, for at I kunne
skyld! Han gav ALT for os, så at vi, som
blive rige ved hans var fattige og intet havde at komme
fattigdom.”
med ud over vor synd og skyld, kunne
(1. Kor. 8, 9)
blive rige. Rige på tilgivelse og evigt liv
I juniorklubben ’4-kids’ i Nordvestkirken
i København samlede vi i onsdags penge ind til LM Betweens ’Top-Secret’projekt, som støtter handicappede børn
i et land i Mellemøsten. Vi begyndte
aftenen med at tale om grundene til, at
vi som kristne samler penge ind til kristne brødre og søstre samt til mission. I
2. Kor. 8 og 9 understreger Paulus, at
det er Gud, der sørger for os, giver os
nåde i rigt mål og alt, hvad vi har brug
for, så vi har overflod til at gøre godt.
Et glad giverhjerte fører velsignelse og
taksigelse med sig. Det må være vores
motivation til at give - og give gavmildt.
Personligt kan givertjenesten nogle
gange vække mere frustration end glæde hos mig! Hvorfor er det lige præcis
MIG, der hver måned skal give penge,
som mit egoistiske jeg gerne ville bruge
på mange andre ting? Det er da uretfærdigt! Eller hvad?
Svaret er nej! Vi kristne må gå ind i givertjenesten med Jesus som vores ultimative forbillede. Jesus havde ALT i
Himlen, han var hos Gud, ja han var

med Gud.

Denne sandhed må give os glæde og
gavmildhed - også når vi til tider kunne
bruge pengene anderledes! Vi må minde os selv og hinanden om, at ALT
kommer fra Gud, at han giver os alt
hvad vi behøver, og at han har givet os
det, som ALLE mennesker behøver:
Jesus, tilgivelsen, og det evige liv. Lad
os have Jesus som forbillede og reflektere over hans gerning for os! Det tror
jeg, kan give et nyt perspektiv over den
til tider frustrerende tjeneste - et perspektiv som kan vække glæde og gavmildhed!

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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