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LMH

En hilsen fra LMH
V / Miriam Munch, elev på LMH

Vi har nu været i gang på LMH siden d.
2. august, og for de fleste føles det,
som om, at tiden bare flyver afsted. Det
kan jeg i hvert fald godt mærke. Det er
ikke til at forstå, hvordan 4 måneder
med undervisning kan gå så hurtigt,
men det er jo bare tegn på, at vi har det
godt.
Et godt fællesskab
På holdet E19 er vi ca. 50 elever med 7
bornholmere, så vi føler os rimelig godt
repræsenteret. Da vi kun er 50 elever,
giver det muligheden for at komme tættere på hinanden, og det nyder vi rigtig
meget. Vi kan indtil videre se tilbage på
rigtig meget god undervisning, gode
snakke, sjove aktiviteter, en dejlig stortur til Tyrkiet, hvor vi virkelig fik lov til at
gå i Paulus’ og Johannes’ fodspor og
meget mere. Ved at vi har oplevet så
meget sammen, har vi fået skabt et rigtigt godt fællesskab. Det kan tydeligt
mærkes på fællesskabet, at vi er åbne
overfor hinanden, også når det gælder
det åndelige.
Vi elever er delt ind i 7 forskellige Bibel-

bede-grupper, hvor vi hver torsdag mødes og snakker om en tekst fra Bibelen,
og til sidst beder. Det er rigtig dejligt
bare at kunne være 6-7 personer, som
snakker sammen, og komme tæt på
hinanden. Det gør, at vi bliver mere åbne for at dele ting med hinanden.

Undervisningen
Vi har mange forskellige slags fag, både nogle faste fag og valgfag, fx. sport,
friluftsliv, kreativ, hus og have, Filipperbrevet, Johannes Åbenbaring, Jobs bog
og mange flere spændende fag. Vi har
nogle rigtig gode lærere, som vi sætter
stor pris på. De er altid klar til at hjælpe
eller svare på spørgsmål.
Vi håber, den sidste tid på LMH fortsat
må give opmuntring i troen på Jesus og
ikke mindst udrustning til, at vi alle bliver bevaret i troen.
Til sidst vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at hvis du ikke ved, hvad du
skal bruge din tid på, kan du altid tage
på LMH. LMH er et godt og trygt sted at
være, med masser af god undervisning
og søde lærere.
Bedeemner:
Bed om, at vores fællesskab
må have Jesus i centrum.
Bed for vores søde integrationselever. Nogle har fået afslag
på ophold i Danmark, men håber
at få en chance mere.
LMH’s fremtid.

NOREA
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Lyt (stadig) til kristen radio hos Norea

V / Henning Kiilerich, Aakirkeby

selvom BKN – og LUMI-radio – er lukket, for Norea sender nemlig
kristne radioprogrammer – og også udsendelser fra LUMI-radio –
21 timer i døgnet, men ikke på FM-radio.
Man skal have
enten en computer eller smartphone (søg: webradio.norea.dk)
På den hjemmeside kan man også se ugens programoversigt, men ved at
sende en mail til bj@norea.dk får man oversigten for ugens udsendelser fra
Norea.
eller en særlig internetradio.
Inden BKN stoppede, fik lyttere, som selv oprettede internetforbindelse, tilbud om
en internetradio. Det var der mere end 20, som benyttede sig af.
Der kommer nu og da en af disse radioer retur, og den gør jo kun gavn, hvis den
bliver brugt, så hvis du savner denne ”besøgsven”, så kontakt Henning Kiilerich
på telefon 2311 5408 og hør nærmere.
Der betales ikke licens for at lytte – men det koster dog, så send gerne en – fradragsberettiget – gave til Norea: Reg nr.: 1551Konto nr.: 0005165989.

I en travl hverdag bliver der ikke altid
den fornødne tid til stilhed og bibelfordybelse. Bibeldage på LMH er derfor
særlig relevant for dig, der er arbejdsramt.
Bibeldage foregår en forlænget weekend. Som noget nyt er der mange
”valgfag”, og som altid er der god og
grundig bibelundervisning.
Du kan også give et gavekort på kurset til en, du holder af! Og er du under
uddannelse, får du 30% rabat på prisen!
Se meget mere på:
lmh.dk/bibelkursus
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Forandre for at bevare
V / afdelingsformand Jørn Bech, Østermarie
Ved landsgeneralforsamlingen sidst i
oktober stod der i formandsberetningen:
”Vi har i LM en værdifuld åndelig arv,
som vi ledere nu har ansvaret for, bliver
bevaret, så langt det står til mennesker.
Den åndelige arv udfoldes under ydre
former og strukturer, som kan og skal
justeres.
Meget i vores samfund forandrer sig, og
da vi er “i verden”, forandres vores vilkår også. Derfor er det altid relevant og
nødvendigt at vurdere, om der er noget,
der med fordel kan gøres anderledes,
for at “evangeliet fremmes”.
Hvis vi bare stiller os tilfredse med, at
“det går nok” (i vores tid), så har vi svigtet. En menighed er altid kun én generation fra at uddø — det er en kristen
organisation også!
• Vi må lytte til de udfordringer, der peges på
• Vi må skabe mest mulig forståelse for
udfordringerne
• Vi må prøve sammen at finde løsningsmodeller
• Vi må have
modet til at foretage ændringer” (citat slut).
Fungerende
landsformand
Karl Haahr havde lavet et oplæg, der hed:
”Forandre for at
bevare”.
I oplægget var
vist dette billede:

Situationen på Bornholm
Efter drøftelsen af oplægget var Hakon
blevet spurgt om at holde et oplæg fra
Bornholm om processen: LM-Bornholm
– hvordan nå næste generation. Hakon
foreslog, at det i stedet skulle hedde
”Forandre for at fremme evangeliet”.
Det er ingen hemmelighed, at vi på
Bornholm står overfor en del forandringer. Spørgsmålet er så: Er vi villige til at
give disse forandringer plads, uden at
de skal splitte os ad?
Lars Larsen (landsleder af LMBU) sagde på vores årsmøde i november: Hvordan ser LM-Bornholm ud om 30 år?
Hvad har vi givet vores børn og opvoksende slægt i hjemmene og i børnearbejdet, (og jeg tilføjer foreningsmæssigt), så de først og fremmest kommer
til tro på Jesus og bliver bevaret der?
Vil de være klar til at fortsætte LMs arbejde, således at børn og voksne også
til den tid kan høre om Jesus og komme
til tro på Ham - hvis Jesus, som vi jo
venter på, ikke er kommet igen inden
da?

Troen kommer
altså af det, der
høres og det,
der høres, kommer i kraft af
Kristi ord.
Med dette vers
fra Romerbrevet
10.17 vil jeg
gerne ønske
alle et godt og
velsignet nytår!

AFDELINGEN
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Nyt fra afdelingen

V / afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
Tak til alle, som bidrog til et rigtig godt
årsmøde d. 9.-10. november 2019. Forkyndelse, fællesskab, sang og musik
for børn, unge og voksne dannede en
fin helhed. Som tidligere meddelt, så
afholder vi fremover kun årsmødet
hvert andet år. Næste årsmøde afholdes, om Gud vil d. 13.-14. november
2021. Det modsatte år afholdes søndag
i samme weekend et fælles stævne i
regi af Evangelisk Luthersk Samråd på
Bornholm (ELSB).
LM Kirken i Nexø
D. 14. november blev der afholdt stiftende generalforsamling i Nexø missionshus for ”LM Kirken – Luthersk Missions frimenighed Østbornholm. Frimenigheden holder officielt sin første
gudstjeneste d. 5. januar 2020; og
etableringen skal ses i forlængelse af
processen omkring LM Bornholm og
næste generation. Det er et stort projekt at etablere en frimenighed, og der
er lagt mange timer i forberedelsen. Vi
havde en rigtig fin aften med drøftelser
og beslutninger om vigtige anliggender.
Barnet er født, og nu skal fremtiden
vise, hvordan LMs arbejde i Nexø bliver
fremover. Bestyrelsen for LM kredsen
planlægger et møde i december for
hele kredsen, hvor der skal samtales
om kredsens fremtid.
Kirken på Klippen
Med etableringen af LM Kirken i Nexø,
så forandrer det også situationen for
Kirken på Klippen. Det er forhold, der
har været arbejdet med i lang tid.
Kredsbestyrelsen for LM i Rønne og
menighedsledelsen for Kirken på Klip-

pen har i denne forbindelse haft en
række samtaler. Der er et fælles ønske
om at arbejde henimod, at KpK flytter
sine gudstjenester til Rønne med det
formål, at LM kredsen og Kirken på
Klippen indenfor en overskuelig fremtid
smeltes sammen. Det er selvfølgelig
helt afgørende at både medlemmerne i
Kirken på Klippen og LM Rønne på
kommende kredsmøde / generalforsamling bakker op om denne vej frem.
Kaldet til LM
Lad os bestandig huske, at forandringer
og frimenighedsdannelser ikke har åndeligt liv i sig selv. ”Hvis ikke Herren

bygger huset, arbejder bygmestrene
forgæves.” (Sl. 127,1). Vi tror, at Gud

fortsat har et kald og en opgave til LM
på Bornholm i årene, som ligger foran
os. Vi forandres og lader os forandre –
ikke for at bevare en museumsskat,
men for at fremme det gamle uforanderlige evangelium om frelsen i Jesus
Kristus – ind i en ny tid med andre vilkår for kirke og mission end dem, vi
kommer fra.
Gud i vold!
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Hilsen fra Cambodja

V / Missionærer Monica og Simon Kronborg
Julens glade budskab
Heldigvis er julens budskab det samme i varme Cambodja som i kolde
Danmark.
Esajas profeterede om julens budskab
mere end 700 år inden Jesus fødsel.
”For et barn er født os, en søn er givet
os, og herredømmet skal ligge på hans
skuldre. Man skal kalde ham Underfuld
Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste”. Esajas 9,5.
Og da Simeon så Jesus i templet i Jerusalem, tog han ham i sine arme og
priste Gud og sagde. ”For mine øjne
har set din frelse, som du har beredt
for alle folk”. Luk 2,30-31.
Frelsen er for alle mennesker. Men det
er ikke alle der er klar over, at de har
brug for Jesus. Det er derfor, at vi er
her i Cambodja, for at flere må komme
til tro på Jesus og erfare, at han er deres og hele verdens frelser. Det skal vi
Alfred pynter juletræ
altid glæde os over, ikke kun i julen
Vi er midt i den kolde periode i Cambo- hvor vi også kan glæde os over meget
dja, som set med Danske øjne ikke er andet. Men det er dejligt at fejre jul,
særlig kold, og vi skal snart fejre jul og fejre Jesu komme til jorden. Om det så
nytår. Det er ikke så nemt at komme i er koldt eller varmt udenfor, ændrer
julestemning herude, og vi skal selv
ikke på verdens bedste budskab.
gøre ret meget for at skabe den rette
stemning. For selvom der er pyntet op i I denne søde juletid
butikkerne og rundt omkring i byen ved tør man sig ret fornøje
de store hoteller, så er det altså ander- og bruge al sin kunst og flid
ledes, når det er palmer, julelysene
Guds nåde at ophøje;
hænger på. Og mens vi står i shorts og ved ham, som blev i krybben lagt,
T-shirt og ser på de smukke lys og
vi vil af ganske sjælemagt
stjerner, spiser vi en is og sveder lidt
i ånden os forlyste;
over det. Men vi har egentlig mest lyst din lov skal høres, Frelsermand,
til at klæde os varmt på med hue,
så vidt og bredt i verdens land,
handsker og halstørklæde, og spise
at jorden den skal ryste!
æbleskiver og drikke gløgg.
(Sange og Salmer nr. 161)
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TIL EFTERTANKE

Som en podning på et træ
V / Matthias Pedersen, elev på LMH

ben, hvor vi vokser sammen med Kristus og får del i hans død og opstandelse. Døbt til Jesus, døbt til hans død.

Start lige med at overveje hvor smuk en
podning egentlig er. I Romerbrevet 6,114 kan vi læse om, at vi er blevet podet
sammen med Jesus.
I de sidste to vers i kap. 5 er vi blevet
bevidst om, at nåden langt overgår synden. Paulus stiller så i kap 6 spørgsmålet: Skal vi så bare blive i synden? Alde-

les ikke! Hvordan skulle vi, der er døde
fra syndens magt, kunne leve i synden.
Før Jesu død, var vi i en levende relation til synden, men nu er vi døde fra
synden.

Sammen med Jesus
For at forstå det kan et billede med en
podning måske hjælpe os lidt. Vers 111 i kap. 6 handler om, at vi sammen
med Jesus er: korsfæstet, begravet,
døde, levende og dermed vokset sammen med Jesus. I billedet med podningen er vi altså grenen, som bliver podet
på stammen, Jesus, så vi derved bliver
en del af ham. Det er dét der sker i då-

Skal vi så bare blive i synden?
Nej; for vi er døbt og vokset sammen
med Jesus, for vi er døde med Jesus
fra synden, for vi opstod med Jesus til
et nyt liv, for vores nye relation til Jesus
har betydning for vor relation til synden.
Jesu død har betydning for, at relationen til synden brydes, og relationen til
Gud styrkes! Vort gamle menneske er
korsfæstet med Kristus (vers 6), for at
vi ikke skal trælle for synden. Der er
kommet en ny regering (Jesus), men
der vil stadig være små militser
(synden) rundt omkring, som prøver at
vinde magten. Vi er podet sammen
med Jesus i dåben, og dermed er vi
under herreskiftet, fra synden til Gud,
fordi vi ikke kan have to herskere i vores liv. Vi kan ikke fjerne synden fra
vores liv, men vi kan fravælge den som
herskende magt.
Adlyd derfor ikke syndens lyster og stil
jer ikke til rådighed for synden (v. 1213). Nåden opdrager og giver kraft til at
sige nej til synden. Vi kan ikke regulere
os ud fra synden med lov.
V. 11: “I er døde for synden, men leven-

de for Gud i Kristus Jesus.”

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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