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Velsign du årets grøde og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde, velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme, bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme velsigne du vor jord!
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SANGBØGER

1000 sangbøger

Interview med Jesper Weinrich Hansen, Nexø

Nede i hr. Hansens kælder, kan man
finde - ikke frikadeller, men en masse

sangbøger, plus meget andet. Jesper,
som er tidligere skotøjshandler i Nexø,
indrømmer, at han er en samler, og at
han ofte kan se noget interessant i ting,
som har en historie. Derfor er det en
oplevelse at gå en tur med Jesper i
hans kælder, hvor han flittigt deler ud af
de historier, der knytter sig til de ting,
han har samlet.
Hvorfor blev det lige sangbøger, du
blev interesseret i?
”Måske begyndte det med, at jeg altid
tog sange med hjem fra de fester, vi var
til.” Ud af reolen trækker Jesper en af
de mange A4 mapper med sange, som
viser, at han orden i tingene.
”Vi har altid sunget meget i vores hjem,
og deraf udsprang interessen for at eje
forskellige sangbøger.” Efterhånden
greb det om sig, så samlingen har nået
den størrelse, den har i dag.
Hvem har udgivet sangbøgerne?
Jesper fortæller, at stort set alle foreninger har eller har haft deres egen sang-

bog. Han har f.eks. et
helt sæt af sangbøger
fra entreprenørforeningen, men der er også
eksemplarer udgivet af
foreningen af landpostbude, de omvandrende
svende, margarinefabrikken Alfa, den bornholmske husmandsforening og mange flere.
De mange sangbøger
fortæller, at der er blevet
sunget meget i vores land, og at vi har
en rig sangskat. Det er også værd at
bemærke, at langt de fleste sangbøger
også har salmer med.
Hvordan har du fået samlet så mange
sangbøger?
”Når det er rygtedes, at jeg samler på
sangbøger, har mange givet mig nogle,
som de måske skulle smide ud. Jeg har
også fundet en del i affaldscontaineren
på BOFA eller på loppemarkeder. Jeg
har vist kun selv købt en lille håndfuld.”
Han indrømmer, at det efterhånden kan
være svært at bevare overblikket over
sangbøgerne, men han er så kendt
med sin samling, at han hurtigt finder
frem til de forskellige eksemplarer, som
er særlig interessante.
Har du et par stykker, hvor der er en
særlig historie knyttet til?
Jesper tager et flot eksemplar af en
sangbog fra Evangelisk Luthersk Missionsforening. I sangbogen er der lagt en
masse røde garntråde. ”Den fik jeg af
en ældre dame. Hun havde baggrund i
ELM, men var ikke kommet i kirke eller
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missionshus i mange år. De røde tråde
var lagt ind ved alle Lina Sandels sange. Vi kan måske undre os over, at hun
ikke søgte det kristne fællesskab, men
hun har kendt Lina Sandels sange fra
sin barndom, og de har altså betydet
noget for hende, hvilket de røde tråde
vidner om.”

”Jeg kan godt lide en blanding af sange
- også de mere lette og muntre. Som
kirkesanger i Poulsker skal jeg være
fortrolig med indholdet i Den Danske
Salmebog. Jeg holder meget af de gode kernesalmer, men synes også, at de
moderne salmer i en ny sprogdragt kan
sige os noget. Det samme gælder de
mange nye sange, der er kommet i vores fælles sangbog, Sange og Salmer.
Jeg er dog lidt bekymret for, om de unge holder ved fællessangen. Ofte bliver
det kun til, at de lytter til musik, men
ikke deltager selv. Hvis nye tekster og
melodier kan fremme fællessangen,
hilser jeg dem velkomne, selv om de
ikke altid er min stil.”

Den næste sangbog fortæller en anden
historie. Jesper viser et eksemplar af
Aandelige Sange, samlede og udgivet
af A. Nilsson. Den har tilhørt præsten
og ELM-prædikanten Oscar Hjorth. Enten har han ikke været tilfreds med den
teologiske linje i sangene, eller også
har han forsøgt at gøre sangene mere
forståelige. I mange af sangene har
Oscar Hjorth rettet i ordlyden eller skrevet kommentarer til sangene. Det kunne være spændende at dykke yderligere ned i disse bemærkninger.
Samlingen indeholder også sangbøger
for børn og unge i de kristelige foreninger. En af dem er Christian Møllers børnesangbog, som har tilhørt Jespers
egen far. Den har en særlig værdi for
ham - både fordi han mistede sin far
som 8 årig, og fordi hans far ikke havde
baggrund i nogen missionsforening,
men har som så mange andre børn
dengang gået i søndagsskole.

Har du en sang eller salme, som har
betydet noget særligt for dig?
”Da jeg i sin tid var viceborgmester i
Nexø, var jeg også giftefoged. En gang
skulle jeg vie et par, hvor bruden var
meget syg. Jeg citerede ofte fra højskolesangbogen i talen til brudeparret.
Denne gang nævnte jeg, at hvis det
havde været et kirkebryllup, kunne vi
have sunget ”Det er så yndigt at følges
ad.” Dagen efter døde bruden, og jeg
deltog i begravelsen. Den dag blev salmen sunget, så de må efterfølgende
have læst den salme. Derfor betyder
den salme noget særligt for mig.”

Hvilke sange holder du selv af at synge?

Du er ved at skulle flytte. Hvad gør du
med din store samling af sangbøger?
”Det har jeg ingen afklaring på, men er
meget åben for, at andre, der har plads,
kan overtage den og videreføre den.
Den skal i hvert fald ikke smides ud.”
Måske har nogle læsere her en ide til,
hvad Jesper skal gøre med sin store
samling af sangbøger, salmebøger og
nodebøger.
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FRA AFDELINGEN

Fra spørgsmål til svar

V / afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
LM Bornholms fremtid har været til debat siden efteråret 2016. Vi har erkendt,
at LM Bornholm har ændret sig markant
de sidste 25 år, og vi er ikke længere
en selvfølge på det kirkelige danmarkskort. Det udfordrer den gamle missionsforeningsstruktur. For vi er overbevist
om, at Gud ikke har trukket kaldet tilbage.

gere ud fra et fælles pejlemærke. Det
kunne formuleres med ordene i vores
navn: til evangeliets fremme. Lad os
udfordre hinanden til bestandigt at stille
spørgsmålet i den kommende proces:
hvad tjener evangeliets fremme? Lad
os forpligte hinanden på, at vi er ikke
sat i verden for vores egen skyld, men
for evangeliets og vores næstes skyld.

Næste generation
Men hvordan når vi så næste generation? Det er det spørgsmål, som har stået på dagsordenen i 2 ½ år. Det er afdelingsstyrelsens vurdering, at vi nu er
der i processen, hvor vi skal til at give
svar frem for at stille spørgsmål, og det
kommer vi i fællesskab til at skrive på
over de næste par år.
Afdelingsstyrelse, repræsentantskab og
kredsstyrelser har vigtige roller at udfylde, når svaret om LM Bornholms fremtid skal formuleres. Men dybest set bliver det ”mand og hustru” hjemme ved
køkkenbordet, der kommer til at levere
svaret på, hvordan LM Bornholm vil nå
næste generation.

Begyndende svar i horisonten
Lige nu arbejdes målrettet på at etablere en LM frimenighed i Nexø. Der er
mange løse ender, men meget tyder
på, at de gudstjenester, som Kirken på
Klippen har afholdt i Nexø i 5 år, inden
for et års tid afløses af en egentlig lokal
frimenighed. Om der derefter også er
kræfter til at fortsætte LM kredsen under en eller anden form, må tiden vise.
På det seneste kredsmøde i LM Rønne
var der en udbredt stemning for at tage
skridt hen imod en helmenighed blandt
andet for at sikre bedre rammer for børnefamilier. Beslutter Kirken på Klippen
at flytte til Rønne, vil de være velkomne
og kan forvente lokal opbakning.
Kirken på Klippen havde indkaldt til et
medlemsmøde d. 6. juni. I oplægget til
mødet foreslår menighedsledelsen
bl.a., at gudstjenesterne
flyttes til Aakirkeby eller
mest oplagt til Rønne, såfremt der blandt medlemmerne er opbakning til en
intention om på sigt at arbejde i retning af en helmenighed.
--Gud i vold!

Til evangeliets fremme
Derfor har vi i høj grad brug for at navi-

LM-LEJREN
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Kvindedag på LM-Lejren
V / Hanne Madsen, Nylars

orden. Desuden kommer Lisbet Due
Madsen fra København, og hun holder
også to timer: en time om kriseliv og en
time om Kristusliv.
På KVINDEDAGEN deler vi både glæder og sorger. Her kan der stresses af
for en dag, men der er mere end det: Vi
ønsker også, at det er en dag, hvor
Guds ord lyder, så vi alle erfarer, at det
er ægte lykke at leve Gud nær hver
dag. Vi skal gennem oplæg og samtaler
Igen i år arrangeres der KVINDEDAG
dele hverdagsliv og trosliv med hinanpå LM-Lejren i Pedersker – d. 14. sep- den - både når det går godt, og når det
tember.
kan være svært.
Dagen er for alle kvinder uanset alder. Der vil være mulighed for at købe litteHer er der ingen alderskløft, men et
ratur med mange forskellige emner, og
godt givende fællesskab. Her er der
sidst men ikke mindst, så plejer forplejnogen at tale med og nogen at lytte til. ningen at være super, uden at vi kvinDagen indeholder timer eller foredrag
der selv behøver at gå i køkkenet.
fra kvinde til kvinde; timer som er brug- Alt sammen noget du som kvinde kan
bare, tidsaktuelle, og som giver inspira- erfare – kom selv og vær med i et rigtig
tion til hverdagen.
godt menneskeligt og åndeligt fællesI år kommer Anne Christine Pedersen
skab!
fra Nykøbing Falster og holder to timer: KVINDEDAGEN arrangeres af et uden bibeltime om kvinder i Jesu slægts- valg bestående af 4 kvinder: Bolette
tavle og en time om Guds og min dags- Rasmussen, Anni Espersen, Lillian
Poulsen og Hanne Madsen.
Tilmelding til Lillian Poulsen på mobil:
2156 8251 eller mail:
lillian.k.poulsen@gmail.com eller på lmlejren.dk senest d. 9. september.

Nøgler til LM-Lejren

Lisbeth Due
Madsen

Anne Christine
Pedersen

Listen over LM-Lejrens nøgler skal
opdateres. Hvis du ligger inde med en
af disse nøgler, bedes du kontakte
Mogens Keseler, så han kan få registreret alle de udleverede nøgler.
Ring til 30714611.
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KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

En varm anbefaling af KPI Akademi
V / Mathilde Bech Braüner, tidligere Svaneke
Det sidste halvandet år har jeg
haft fornøjelsen
af at være studerende ved
KPI Akademi,
som er et toårigt uddannelsesforløb i religionspædagogik, hvor vi øver
os i at tænke kristentroen sammen
med dannelse og formidling. Her i LM
Nyt har jeg fået lov til at fortælle lidt
om, hvad KPI Akademi har betydet for
mig, og hvad jeg har beskæftiget mig
med indtil nu.
Jeg meldte mig først og fremmest til
KPI Akademi for at blive klogere på
emner, der ligger i skæringsfeltet mellem psykologi og kristentro. Til daglig
læser jeg psykologi på Københavns
Universitet, hvilket jeg er utrolig glad
for, men jeg oplever, at mennesket ofte
bliver frarøvet sin åndelige dimension
på psykologistudiet. Derfor søgte jeg
ind på KPI Akademi for at få mulighed
for at beskæftige mig med menneskelig udvikling og opdragelse på et kristent grundlag.
Vi er 15 studerende og én underviser,
Carsten Hjorth Pedersen. Vi mødes to
gange om året til undervisning af Carsten, oplæg fra de studerende og lærerig diskussion. Derudover samles vi
indimellem i mindre studiegrupper,
hvor vi taler om pensum og giver hinanden sparring på vores opgaver. Som
studerende på Akademiet skal vi nemlig hvert år aflevere en opgave. Opga-

verne fra 2018 omhandler mange forskellige emner og kommer i mange
formater. Hvis du har lyst, kan du tjekke dem ud her: http://www.kpi.dk/hvad/
kpi-akademi.aspx.
Kønsidentitet
Begge år på Akademiet har jeg beskæftiget mig med kønsidentitet. I vor
tid bliver der sat spørgsmålstegn ved
den traditionelle kønsforståelse, og
mange kristne giver udtryk for, at det
er vanskeligt at navigere i samfundsdebatten om køn. Derfor har jeg lavet
en vidensbank, hvor jeg reflekterer
over, hvordan kristne kan forholde sig
til kønsdebatten. Mit håb er, at vidensbanken kan være med til, at den kristne menighed får en større forståelse
for, hvad kønsdebatten handler om, så
vi kan forholde os til debatten på et
mere velfunderet grundlag.
At gå ind i kønsdebatten kan være
brandfarligt, og jeg var faktisk ret nervøs for at beskæftige mig med emnet.
Dog har jeg fået god sparring fra Carsten, som ikke har været bange for at
give sit besyv med. Det er én af grundende til, at jeg kan give KPI Akademi
min allervarmeste anbefaling. Det er
en oplagt mulighed for læring og for at
møde nye mennesker, der går rundt
med en masse viden, man kan blive
klogere af. Dermed følger også en opfordring til dig: Vi har brug for flere personer i det kristen-pædagogiske felt.
Hvis du på nogen måde synes, at religionspædagogik er spændende, så tøv
ikke med at søge ind, hvis KPI Akademi laver endnu et uddannelsesforløb.

ADRESSER
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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

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

LM Between: Maria Legarth - T 48263025
E maria@lmbu.dk

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

LMU: Ungdomskonsulent Nikolaj Karkov
T 2279 7583. E nikolaj@lmbu.dk

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

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

Ny service til lyttere af NOREA webradio
Hvilke spændende udsendelser bliver sendt i ugens løb på NOREAs webradio?
Måske gik du glip af nogle udsendelser, du gerne ville have hørt.
Nu laver Berit Jensen, NOREA en oversigt over nogle af ugens programmer.
Oversigten kan du få hver uge, hvis du sender din mailadresse til bj@norea.dk.
Du kan også bruge en udskrift af oversigten til at reklamere for NOREA webradio eller give den til nogle, som hører webradio, men ikke har adgang til mail.
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TIL EFTERTANKE

Kirkens enhed og forskellighed
V / Generalsekretær i LM, Søren Skovgaard Sørensen
Kirken er ikke
en bygning.
Kirken består
af Kristustroende mennesker. Og som
mange individer med Jesus
i fokus, så har
vi en fælles
retning, men ikke en ensrettet måde at
være kirke på. Sådan har det til alle
tider været – helt tilbage til Paulus’ tid.
Vi er kirke, dér hvor vi er!
Nogle skabte nye veje for at imødekomme hedningerne, mens andre sørgede
for de mere genkendelige rammer for at
komme i samtale med jøderne. Trods
forskelligheder, så er vi ét. Paulus ønskede, at vi skulle elske hinanden og se
hinandens styrke og ikke misunde eller
dømme hinanden. Hver især skal vi se
til at gøre fyldest i den tjeneste, vi har
fået af Herren (Kol. 4,17).

Uden dem så havde vi manglet ca. 33
% af vores samlede internationale missionsindsats og en større del af vores
tværkulturelle mission. Men, genbrugsbutikkerne er mere end et finansieringsprodukt. De er også vores ansigt udadtil. Et ansigt, som er åbent og favnende,
et ansigt, som ser den enkelte og ta’r
sig tid til den enkelte, som har brug for
det.
Igennem cafeer og genbrugsbutikker
har vi fået udvidet missionshuset gevaldigt. Måske var det der, vi fremover
skulle holde offentlige møder? Vi må
heller ikke glemme de mange hjem,
hvor den enkelte LM’er har sin egen
missionsstation.

Frihed til at være kirke
I den forbindelse, så glæder jeg mig
over, at studiehæftet ”Gud mig og min
næste - om evangeliets kraft i hverdagslivet” er blevet brugt flittigt rundt i
hele landet. Her møder vi LM’s DNA –
evangeliets fremme til næsten. Og det
Et åbent og favnende ansigt
er ikke kun i International Mission langt
Jeg er meget taknemlig over det, jeg
væk, eller på missionshuset for den
ser, når jeg rejser rundt i landet. Det er i sags skyld. Vi har alle et køkkenbord,
vores kontakt med mennesker, vi er
som måske er den bedste platform til at
kirke. Vi er ikke først kirke, når vi træder fremme evangeliet på.
ind i missionshuset eller i kirkerummet. Lad os give hinanden frihed til at være
Det er vores cafesamlinger og genkirke – på forskellige måder, med fælles
brugsbutikker et godt eksempel på – i al overbærenhed i bøn for hinandens ve
sin forskellighed.
og vel (Kol 3,13).
Genbrugsbutikkerne er en økonomisk
vigtig brik i vores missionsindsats.
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
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LM på Bornholm arbejder ud fra ni missionshuse
fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk
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