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Børneklubben i Aakirkeby på LM-Lejren
V / Vibeke Bech og Lisbeth Johansen, Aakirkeby
Det var en skøn sommerdag, hvor Lone
Pedersen og de unge ledere hentede
mange af børnene i Davidskolens SFO/
børnehave. Det gør de hver torsdag og
kan ofte have 15 børn med.
Vi havde lejet en bus, der kørte børnene til LM-lejren, hvor vi begyndte med
saft og kage og en is. Så var der tid til
at lege indtil kl. 17, hvor mange forældre kom.

LM Lejren
Hans Ole H. Kofoed fortalte om børnelejren, hvor han og Karen og vores ungledere skulle være med. Det er et stort
plus for børn og forældre, at de kender
nogle af lederne på lejren. Mange børn
og forældre benyttede lejligheden til at
se lejren og værelserne, så det var et
godt reklamefremstød for børnelejren.
Vi sluttede med at grille pølser og brød.

Himmelen
Tove Bech fra Svaneke fortalte om
Himmelen. Når Jesus forlod sine disciple og for til himmels, var det så for at
holde ferie, ligesom vi nu skal
holde ferie?
Nej! Jesus er
taget til Himmelen for at gøre
en plads klar til
os. Han er samtidig hos os alle
og kender hver
enkelt af os. Vi
kan altid bede
til ham, fordi
han altid hører os, og han ønsker at vi
skal høre ham til.
Vi sang nr. 66 fra Vi synger: Jeg tror, at
Gud har et kæmpestort hus, hvor der
bl.a. står:

God opbakning
Vi var 80 i alt. Det var 32 af børneklubbens børn + søskende og gæster. De
fleste familier har ikke selv har tilknytning til LM.
Der er altid
meget stor
opbakning fra
forældrene til
børneklubbens arrangement. Det er
dejligt at
mærke.
Vi tror, det
betyder meget, at mange
børn og forældre kender Lone P. og
nogle af vores LM-forældre fra Davidskolen. Mange forældre kender også
hinanden, og de snakker og hygger sig,
når vi spiser sammen. De giver sig god
tid og har ikke travlt med at komme
hjem. Heller ikke denne dag.
Det var en dejlig afslutning på et år,
hvor der var rigtig mange børn i børneklubben. Det håber vi også, der kommer igen, når vi begynder efter sommerferien med besøg af BOBLEN på
torvet.

For Jesus har sagt, at han bygger et
sted,
og han vil gerne ha´ sine børn med.
Han ønsker, at slottet bliver rigtig fyldt,
så ingen af rummene står tomme.
Ja, Himlens glæde venter, når vort liv er
omme.

LM KIDS
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Kirkekrummerne i Hasle
V / Interview med Aase Houler ,Hasle

Evangeliet skal forkyndes for børn!
Derfor har Aase Houler i mange år været aktiv i børneklubben i Hasle, som
går under navnet ”Kirkekrummerne”.
Det begyndte tilbage i 1993, da Aase
og Jakob selv var præstepar i Hasle.
ELM havde kun få børn i søndagsskolen, og de 4 ledere søgte nye veje for
at få flere børn med. Derfor kontaktede
de præsten, og det satte gang i samarbejdet. Siden er folk fra både IM, LM
og andre med tilknytning til kirken gået
ind i arbejdet og på den måde forkyndes der stadig for børn i Hasle.

En eftermiddag hos Kirkekrummerne
Ovenstående cirkel viser bare lidt af de
mange aktiviteter, som børn fra 4 til 10
år kan opleve i præstegårdens konfirmandstue. Børnene samles fredag eftermiddag kl. 15.45 - 17.15. Der begyndes med servering og sang efterfulgt af
ca. en halv time med bibelfortælling; så
rundes der af med leg eller kreative
aktiviteter. Materialet ”Børnefrø” indeholder 3 års tekstgennemgange og en
masse gode forslag. Af og til er der
besøg af børnekonsulenter fra missionsforeningerne, f.eks. Janne BakPedersen fra LM.
Der bruges også tid på at forberede
større aktiviteter, f.eks. en musical om
Moses, der fik en længere omtale i

Bornholms Tidende. Man forbereder
sig også til f.eks. familiegudstjenester
og høstgudstjenester, hvor børnene
ofte medvirker.
På ledermøderne deler man opgaverne
mellem sig, så de forskellige evner
kommer i spil. Her ses den tidligere
lærer i natur & teknik med friskfangede
fisk, der stadig spræller.

Dramalege gennemføres ude i skoven,
hvor forskellige beretninger i Bibelen
bliver dramatiseret. Flere gange har
man sluttet af med overnatning i LM’s
missionshus.
God opbakning
Aase fortæller, at der er god opbakning
til børneklubben fra forældre og bedsteforældre, der ofte giver en hjælpende hånd med. Forældrene er altid velkomne til at være med børnene i klubben. Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen er også på mange måder en
god støtte for børneklubben.
Mange i menigheden følger med i arbejdet med Kirkekrummerne og beder
for børnene. Det vigtige er, at de lærer
Jesus at kende, for han kender dem.
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Sortegård i Aaker
V / Birger Pedersen, Rønne

fungerede helt indtil der blev valgt en
egentlig bestyrelse for foreningen i
1869. Da var J. K. Hansen stadig med
og blev foreningens kasserer.

Sortegård i Aaker i dag
Grunden til Luthersk Missionsforening
blev lagt på Sortegaard i Aaker den 1.
marts 1868. Sortegaard findes stadig
nogle kilometer øst for Aakirkeby.
Gården hedder Sortegaard, fordi den i
mange år var ejet af familien Sort. Den
var en stor gård – 3. selvejergård i
Aaker sogn. I midten af 1800 tallet var
den ejet af Jens Kofoed Hansen, en
betydelig mand i det bornholmske samfund. Han var en af de 20 mænd, som
stiftede Bornholms Brandforsikring i
1855.
Det var antagelig P. C. Trandbergs forkyndelse, mens han var vikarierende
sognepræst i Aakirkeby i 1860-61, som
fik en sådan åndelig betydning for J. K.
Hansen, at han meldte sig ind i ”Den
evangelisk-lutherske Frimenighed på
Bornholm”, som Trandberg stiftede i
1863. Det var der ellers ikke mange af
de store gårdejere, der gjorde.
Da Christian Møller brød med Trandberg, må J. K. Hansen have fulgt Møller. Han var i det mindste vært for de
seks mænd, som besluttede at arbejde
for at stifte ”Bornholms Forening til
Evangeliets fremme”. Arbejdsudvalget

Evangelisk Luthersk Missionsforening
I løbet af 1880’erne kom den strid, som
førte til dannelsen af ELM. Og i den
strid var J. K. Hansen vigtig. Han var da
blevet rentier (levede af sine penge) og
var flyttet til Aakirkeby.
I striden var der mange personlige og
mange læremæssige forhold, som spillede ind. Om det var det personlige eller
det læremæssige, der spillede størst
rolle for J. K. Hansen, er uvist, men det
lader til, at bestyrelsens uvilje til at kalde svenske prædikanter, var vigtig for J.
K. Hansen. Det er troligt, at nogle af
svenskerne havde boet på Sortegaard
og var blevet hans personlige venner.
De utilfredse sendte i 1891 tre udsendinge – bl.a. J. K. Hansen - til ”Nordøstre Skaanes Missionsforening” for at
få dem til at sende svenske prædikanter
til Bornholm, selv om de ikke var kaldet
af afdelingsbestyrelsen for LM. I første
omgang fik de lov – på strenge betingelser – at prædike i missionshusene,
men senere blev det nægtet dem. Og
det var medvirkende til, at Evangelisk
Luthersk Missionsforening kom til Bornholm.
Jens Kofoed Hansen, der tidligere var
vært for Luthersk Missionsforening på
Sortegaard, blev nu vært for Evangelisk
Luthersk Missionsforening i Aakirkeby,
indtil det nye missionshus blev indviet i
november 1892.

ÅRSMØDE
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Skal årsmødet på Bornholm fortsætte?
V / Jørn Bech og Ruben Elleby, afdelingsstyrelsen
Historie
Årsmødet i LM på Bornholm har en lang
tradition. Tidligere var det et sommermøde i Aakirkeby i en weekend. For 1015 år siden flyttede man det til en weekend i efteråret og fornyede programmet,
så det blev mere for hele familien med
flere forskellige indslag. Det skulle gøres mere festligt!
Nu
Sådan har det været siden, de 2 sidste
gange i Peterskolens hal. Programmets
indhold er løbende blevet ændret. Der
har været skiftende folk i udvalget, men
en del af udvalget stopper definitivt efter
dette års årsmøde. Mange er blevet
spurgt om at
gå ind i udvalget, dog
uden resultat.
Skal årsmødet 2018 være sidste
gang?
Indstilling fra Afdelingsstyrelsen (AS)
AS håber, at der fortsat kan være et
årsmøde i LM på Bornholm som et festligt fyrtårn i det daglige arbejde i Guds
rige på Bornholm. Vi mener, at vi har et
godt koncept, som kan ændres af udvalget efter behov, ønsker og kræfter.
Det kræver dog, at nye folk vil løse opgaven. Vi har prøvet at ændre udvalgets opgaver ved at lave teams, som
tager sig af de forskellige ting og finder
folk til hjælp.

Lykkes det ikke inden årsmødet 2018
og efter denne sidste opfordring, vil AS
indstille, at man lukker ned.
Mødearrangør team: 3-5 personer 3-4
møder årligt
Overordnet ansvar for sted, taler, børnearrangement samt teams. Program,
indhold og mødeafvikling. (Lønnet medarbejder er med i teamet efter behov.)
Praktisk team: 2-4 personer 1-2 møder
årligt
Praktiske opgaver. Afhentning, klargøring, opsætning samt oprydning af scene, stole, lys og lyd, mv. Sceneudsmykning og pynt. Pedelfunktioner under møder.
Mad team: 2 personer, måske 1 møde
årligt ellers pr. mail.
Planlægning af mad, kaffe og brød. Det
praktiske i nadverfejring.
Sang og musik team: 2 personer, måske 1 møde årligt ellers pr. mail.
Sørge for musikledsagelse, kor og orkester. Medbestemmelse af sange og
praktiske opgaver i forbindelse med det
Medie team: 2-3 personer: 1-2 møder
årligt + mail
Layout af program. Hjemmeside og Facebook. Pressemeddelelse og foto.
Klargøring og afvikling af lyd og billede
Vil du være med i et af disse teams, så
årsmødet kan bestå? Kontakt Jørn
Bech på: formand@lm-bornholm.dk
eller Ruben Elleby på:
rtelleby@gmail.com
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Den store Lutherserie
V / Peter Krak

I 2017 blev det markeret, at det var
500 år siden, Luther slog sine 95 teser
op på kirkedøren i Wittenberg. I anledning af jubilæet udkom en række bøger af og om Luther. Ud over at være
underviser, præst og prædikant var
Luther også en flittig skribent, og vi har
stadig mange af hans skrifter.
Finn B. Andersen, som er en stor Lutherkender, har oversat en lang række
af Luthers skrifter. Denne Lutherserie
består af 33 titler af Martin Luther, to af
hans nære ven Philipp Melanchton
samt Erik Pontoppidans forklaring af
Luthers lille katekismus.
Bøgerne kan købes til en overkommelig pris i Bethesdas Boghandel og på
bethesdas.dk/storeluther. Den kristne
bogbutik i Rønne har nogle af bindene
i butikken og skaffer gerne flere.

Lokale jubilæumsarrangementer
Dato
21. okt.
kl. 14.00
9. dec.
kl. 14.00

Sted
Emne
Svaneke
Forholdet LM-ELM
Taler: Paul Otto Kjøller
Aarsballe
LM som lægmandsbevægelse
Taler: Carsten Skovgaard Holm

Kort personskildring
Christian Wolffsen
P. C. Trandberg

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.

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

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-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
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Troende eller frelst?
V / Bent Nielsen, Rønne

neren: ” Var der ikke 10, der blev rene,
hvor er de 9?”

Du er jo ”troende”, sagde en genbo til
mig. I Kristeligt Dagblad sker det ret tit,
at en person siger om sig selv: ”Jeg er
da troende”. Underforstået: Troende er
man da. Andres tro kan jeg ikke vurdere, men jeg spørger: ”Troende” på
hvad?
I Luk. 17,11-19 berettes der om Jesus
og ti spedalske. Jesus helbreder dem
på vej til præsterne, som var sat til spedalskhedskontrollører. Sikke et under:
Alt var forandret, et helt nyt liv, nok
værd at takke for.
Uvist af hvilken grund, glemte de ni alt
om at takke Jesus. Bare én kom retur
for at takke Jesus. Det første, han gør,
er, at kaste sig på sit ansigt for Jesu
fødder og takke ham – det var en samaritaner. Hvorfor skal vi lige have den
bemærkning med? Måske fordi man
ikke skulle forvente, at han kom taknemmelig tilbage. De andre 9, formentlig jøder, som man kunne forvente tak
af, var over alle bjerge. Jesus undrer
sig tilsyneladende og spørger samarita-

Din tro har frelst dig.
Kun én kom tilbage. De 9 utaknemmelige fik ikke det bedste med sig. Jesus
siger til ham, der lå for hans fødder:
”Stå op og gå herfra! Din tro har frelst
dig.” Det var det bedste.
Alle 10 havde nok råbt: ”Mester forbarm
dig over os.” Kun én takkede Jesus.
Han fik mest med: Den frelsende tro.
Bemærk: I én sum kobles tro og frelse
sammen. Jeg er ret sikker på, at udtrykket tro her ikke er en tro på hvad som
helst. De to ord ”tro og frelse” hører
sammen hos Jesus. Her er en troende
et frelst menneske, der tror på Jesus.
Enhver som tror på ham, skal frelses.

Er du frelst?
Spørgsmålet er her ikke bare, om du og
jeg er såkaldt ”troende”, men om troen
er den sande tro, der retter sig mod alle
menneskers frelser. Den sande tro er
troen på Jesus Kristus. Kun han kan
frelse. Han sagde engang: ”Enhver,
som tror på mig, skal leve, selv om han
dør.” Din tro har frelst dig. Bare
”troende” er for lidt. Tro og frelse er en
Jesustroendes situation. Her er ikke
tale om modsætninger men helhed.

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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