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AFDELINGEN

Afsked med Hakon Christensen
Interview m / Hakon Christensen, afdelingssekretær

et åndeligt spørgsmål, men det åndelige liv har brug for rammer og strukturer.
LM har et kald til at bringe det bibelske
budskab ind i vor tid, og her må vi også
prøve at finde den bedste struktur.
Sideløbende med det mere administrative har jeg prædiket i frimenigheder og
LM kredse på Bornholm.
Hvilke udfordringer ser du for LM Bornholm? Hvilke pejlemærker bør der sætEfter 9½ år som afdelingssekretær har
Hakon Christensen valgt at sige op. Jeg tes?
Det er et bekymrende symptom, at der
har stillet Hakon nogle spørgsmål om
ikke er kommet nye forkyndere til. Måhans tid som ansat i LM her på øen.
ske er der behov for yderligere samarHvad vil du tænke tilbage på fra årene
bejde om det i LM Østdanmark.
som ansat i LM på Bornholm?
En anden udfordring er at bevare samTaknemlighed - først og fremmest over menhængskraften i LM herover mellem
de mennesker, jeg er kommet tæt på i
to helmenigheder og flere små kredse.
forbindelse med mit arbejde. Jeg har
Vi må undgå, at en generation kommer
været pendler med bopæl i Hillerød og
til at føle sig hjemløse, samtidig med at
er blevet modtaget med varme herover. unge finder ind i LM fællesskabet.
Det har været et stort privilegium at væ- Pejlemærkerne må være at bevare biret ansat i LM på Bornholm, og jeg har
belsynet og missionssynet.
aldrig været ked af rejserne hertil. Jeg
Fortæl lidt om din egen fremtid.
har mærket et fællesskab i kærlighed
Ud over at være frimenighedspræst
og kald og har kunnet sige ”vi” om LM
skal jeg være pendlermissionær i CamBornholm
bodja. Jeg skal arbejde med undervisI begyndelsen var arbejdet kombineret
med en deltidsstilling på LM’s sekretari- ning både af menighedsledere og menighederne i en kirke, der er meget ung
at i Hillerød. Siden med en stilling som
og i stor vækst. Undervisningen vil blive
præst i LM’s frimenighed i Hillerød.
på engelsk, som skal tolkes til khmer.
Hvad har fyldt mest i dit arbejde?
Jeg vil være afsted 2-3 uger ad gangen.
Først skulle der ændres i vedtægter og
organisation. Vi gik fra en stor til en lille Vil du give en hilsen fra Guds ord til LM
på Bornholm?
afdelingsstyrelse og fik valgt et repræ”Hærskarers Herre, lykkeligt det mensentantskab.
neske, der stoler på dig.” (Salme 84,13)
Dernæst har det handlet meget om,
Der findes kun ét sted, hvor den behvordan LM Bornholm skal fortsætte,
hvis man ikke kun vil være en parentes standige lykke findes. Det er hos Herren.
i kirkehistorien. Grundlæggende er det
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Nyt fra LM Bornholm ændrer form
V / Niels Cresten Andersen, Rønne

De ældste blandt læserne husker
”Unges Nyt”, som hver måned formidlede program for afdelingens, de enkelte
kredses og LMU’s mødeaktiviteter, suppleret med en kort andagt og korte nyheder.
Navnet blev med tiden ændret til LMNyt og blev i 2006 udvidet til et lille 8
siders kvartalsblad ”LM Bornholm”, med kredsenes programmer indlagt. Der blev hermed
plads til mere information og
flere nyheder. Efter et par år
blev bladet udvidet til 12 sider,
senere kom der farver på alle
sider og navnet ’LM-Nyt’ kom
retur.
Peter Westh Jensen varetog
redaktørhvervet de første år, og
siden 2010 har det været Peter
Krak, der har redigeret bladet.
Efter sit 10 års jubilæum har
Peter Krak nu besluttet at stoppe.
Han vil fortsat være kredsene behjælpelige med de kvartalsvise programmer.
Hvad så fra 2021?
Afdelingsstyrelsen har besluttet, at nyheder og information fremover vil blive
udsendt gennem den infomail, som alle
kan tilmelde sig via LM Bornholms
hjemmeside: www.lm-bornholm.dk
Infomailen vil blive udvidet til et nyhedsbrev med genkendelig skabelon og
med et omfang på 1-2 A4-sider, der
udsendes 4-6 gange årligt, normalt efter afdelingsstyrelsens møder. Det bliver den kommende afdelingssekretær,
der bliver redaktør for disse e-

nyhedsbreve.
Kredsene opfordres til at kopiere til eget
brug, herunder til opslag eller til omdeling blandt de medlemmer i kredsen,
der ikke har adgang til pc og internet.
Når det gælder mere redaktionelle og
teologiske artikler, henvises til Tro &
Mission og Budskabet.

Tak
Fra afdelingsstyrelsens side er vi dybt
taknemmelige over det store og tidskrævende arbejde, som først den ene
Peter og så den anden Peter har udført
som redaktører.
Udover nyt fra afdeling, kredse, arbejdsgrene og lejre, har der været historiske omtaler, artikler med mere åndeligt indhold og hvert nummer med en
andagt af forskellige personer.
Det er muligt at gense de mange LMNyt, der er udkommet siden 2011, ved
at gå ind på LM-Bornholms hjemmeside. Her findes de under fanen
’Ressourcer’.
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To nye ansatte i LM-Bornholm
V / Jørn Bech, afdelingsformand

LM-Bornholm har ansat Bodil Gudbergsen som LM-Kids sekretær og Thomas
Olofson som afdelingssekretær/
forkynder/frimenighedspræst.
Peter Techows og Hakon Christensens
stillinger er blevet delt op i 1) LM Kidsmedarbejder, 2) afdelingssekretær/
forkynder/ frimenighedspræst, 3) frimenighedspræst i LM-Kirken Østbornholm.
Sidstnævnte ansættelse er dog ikke på
plads endnu.

arrangementer. Hun vil deltage i lejrarbejde, tilrettelægge kurser og være bindeled til andre samarbejdspartnere.

Thomas Olofson er 40 år og er gift med
Kristina. De har tre børn og bor for tiden
i København, men vil flytte til Bornholm,
hvor de nu leder efter en bolig.
Thomas er uddannet teolog fra DBI og
har været prædikant i LM i snart 10 år.
Kristina er uddannet gymnasielærer.
Thomas er ansat på fuldtid og hans
Bodil Gudbergsen er 35 år og gift med
opgaver bliver:
Kenneth. De har 3 børn og bor i ØsterAfdelingssekretær 40%
lars. Bodil er handelsuddannet og læser Forkynder 40%
fortiden nogle hf enkeltfag online. Hun
Ansat i Kirken På Klippen 15%
har stor erfaring med børne- og juniorØvrige opgaver 5%
arbejdet og sidder i arbejdsudvalget
Han får kontor i LMs missionshus på
Kids på landsplan.
Dr.Kabellsvej 12A, Rønne.
Bodil siger om sig selv: Men hvem er
Både Bodil Gudbergsen og Thomas
jeg ellers?? - Jo - Guds brik i livets pus- Olofsen blev indsat i tjenesten ved en
lespil, hvor ønsket er, at børn må komforbønshandling ved afdelingsgeneralme til at Elske, Kende og Tjene Jesus.
forsamlingen d. 31.august. De tiltræder
Det kan jeg ikke alene - for som der står begge d. 1. oktober. Vi glæder os mei Luk 18,27: ”Det som er umuligt for
get over disse ansættelser og beder
mennesker er muligt for Gud.”
om, at disse ansatte vil få en god indBodil er ansat på 30% og vil bl.a. varegang, blive til stor velsignelse i arbejdet,
tage diverse opgaver med forkyndelse
og at de må blive godt modtaget.
for børn og teenagere samt ved familie-
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På LME - langt hjemmefra

V / forstander Jørn Nørgaard og elev Laurits Peter Blem Ibsen
Søndag d. 9. august begyndte efterskoleåret for 77 elever på Løgumkloster
Efterskole. Et tal, der fortæller en historie om en skole i vækst efter nogle år
med lave elevtal. For første gang i en
årrække er en af eleverne også fra
Bornholm, og Laurits Ibsen fortæller her
om, hvordan det er at begynde på LME.

ture eller løbeture. Byen ligger også
lige i nærheden, så man kan tage et
par gode ture med sine venner.
Det hele gik overraskende hurtigt i forhold til gode venskaber, fx så har min
rumbo og jeg lavet en Tik Tok (lmes_
baskedrenge). Det er et af eksemplerne
på nogle sjove ting, man kan finde på
at gøre på efterskole. Man kan også
spille bold i hallen om aftenen eller bare
hygge sig i dagligstuen. Man bestemmer lidt selv, hvad man vil gøre, når
man går på LME.

Ikke noget problem at være bornholmer
Jeg har selv rigtig meget fodbold og
sport, og man kan mærke, at de lærere,
der har de forskellige valgfag, går op i
Hurtig tilvænning
det, de laver, og de elsker deres job.
Mange vil måske tænke, at det kan væ- Det smitter også af på os elever, og når
re hårdt og svært at være så langt fra
man har de forskellige lærere både til
familien. Men efter de første par dage, almindelig undervisning og også til
så tænker man faktisk ikke over, at ens valgfag, så kommer man til at kende
forældre er så langt væk, fordi man
lærerne ret godt.
egentlig bare kører på. Man knytter
Så alt i alt er det ikke et problem at væbånd med de andre elever hurtigt. Man re bornholmer og gå på en efterskole i
tænker bare på at have det sjovt. Her
Sønderjylland. Jeg synes næsten, det
på LME er lærerne også virkelig gode
er en fordel ikke at være afhængig af
til, at man hurtigt får knyttet nogle bånd forældre, men at man skal klare sig
med de andre elever. Og selvom der er selv på egen hånd.
meget program i starten, så kan man
mærke, det giver noget godt til fællesskabet. Lærerne er også gode til at give
det her fællesskab og er på en måde
med i fællesskabet.
God beliggenhed
Noget af det gode ved skolen er også
beliggenheden. Jeg synes virkelig, det
er rart, at skoven ligger lige ved siden
af, så man kan få taget nogle gode gå-
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LM spejdere i Allinge og Hasle
V / Birger Pedersen, Rønne

Tejn), og her slog ideen rigtig an. Ifølge en artikel i Missionsvennen i 1952
var der 40-50 drenge i spejdertroppen.
En overgang var stort set alle byens
drenge i aldersgruppen med som spejdere i LM.
Når der i LM’s ledelse var så stor betænkelighed ved at begynde et spejderarbejde, var det, fordi det ville betyde en nedprioritering af bibelarbejdet.
Og sådan blev det uden tvivl også. Jeg
sidder med et duplikeret blad, som
Det kommer nok som en overraskelse spejderne i Allinge har udgivet. Det
for mange, at der engang har været
fortæller, hvad man skal kunne for at
spejderarbejde i Luthersk Mission. Og aflægge spejderprøve.
så oven i købet på Bornholm – i Allinge Første punkt er krav om bibelkundskab
og i Hasle.
(evangelisterne, Israels historie, Johs.
I slutningen af 1940’erne kom bager3,16 og Fadervor). Så fortsætter det
svend Henry Arthur Pedersen til Allin- med en masse krav til praktisk spejderge og blev ansat hos ”denabâgarijn”.
arbejde (flag, knob, sy knap i, færdHan havde været spejderleder i Køselsregler mm.) Alle samlinger skal
benhavn og mente, at man skulle erbegyndes med bøn og sluttes med
statte bibelklassen for drenge med en andagt. Desuden står det i programspejdertrop. Det ser ud til, at forslaget vakte stor diskussion, og
det blev taget op både i afdelingsstyrelsen på Bornholm og
på delegeretmødet. Men det
endte med, at der blev udarbejdet og godkendt vedtægter for
spejderarbejdet, og så kunne
man endelig komme i gang.
Det blev kun til to spejdertroppe
- en i Hasle og en i Allinge. Troppen i Hasle blev ledet af Ejner
Madsen, men den blev aldrig
stor. I Allinge blev troppen ledet
af Henry Pedersen, og da han
flyttede af Bent Pedersen (senere

(fortsætter side 7)
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www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
T 4045 7160 - E formand@lm-bornholm.dk
Afdelingssekretær: Thomas Olofson.
T 3024 8880 - E tho@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: Kathrine Houler, T 48207660
E katrine@lmbu.dk
LMU: Ungdomskonsulent Nikolaj Karkov
T 2279 7583. E nikolaj@lmbu.dk
LM-lejren: Strandvejen 16,
Pedersker, 3720 Aakirkeby, T 5697 8447
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

(fortsat fra side 6)
met, at de ældste spejdere skal deltage i ungdomsugen i missionshuset, og ved
bibelklassestævnet i Rønne i maj 1952 deltog 30-40 ”friske, solbrændte, gråblusede drenge” fra Allinge og Hasle ifølge Missionsvennen.
Ellers bestod spejderarbejdet af en masse ture og andre aktiviteter. Bladet fortæller om en skattejagt, som endte i en rigtig slåskamp, og at man fordrev Krølle
Bølle fra sit hjem på Langebjerg. Der fortælles om en weekend i høet på en
gård i Klemensker, og Finn Madsen, Hasle fortæller, at han var med på en sommertur til Hillerød, hvor spejderne lå i telt på Højskolens område.
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I Jesu navn

V / Peter Krak, Aakirkeby
”Sig altid Gud Fader tak for alt i vor
Herre Jesu Kristi navn.”
Sådan skriver Paulus i Efeserbrevet
5,20. Han minder os om, hvordan vi
skal leve - ”ikke som uvise, men som
vise” (v. 15), og ”forstå, hvad der er
Herrens vilje” (v. 17). Med til det hører
at sige Gud tak for alt, hvad han giver
os. Den tak skal være ”i Jesu navn.”
I denne tid holdes der høstfester i missionshusene og høstgudstjenester i
kirkerne. Når høsten er overstået, er
Udtrykket: ”I Jesu navn” anvendes ofte i det en passende anledning til, at vi minLM. Vi samles til møde i Jesu navn. Vi
der hinanden om, hvor meget vi har at
beder til Gud i Jesu navn for mødet og
sige Gud tak for. Vi takker ham med
læser måske en bibeltekst i Jesu navn. lovprisning og takkesange.
Når vi sætter os til kaffebordet, kan det Det taler Paulus os også om i dette kavære, at vi synger: ”I Jesu navn går vi til pitel. En konkret tak til Gud er også at
bord.”
give gaver til hans riges arbejde og til
Faste vendinger kan i mange tilfælde
de nødlidende. Ikke for at give en betavære gode at bruge, men de kan også
ling til Gud, men en måde at sige tak
blive til floskler og ende med at blive
på.
betydningsløse ord for os. Derfor kan vi I Fadervor beder vi Gud om det daglige
have brug for at blive mindet om, hvad
brød. Luther lærer os, at det betyder alt
et ofte anvendt udtryk egentlig betyder. det, vi behøver her i livet. Derefter understreger han, at vi beder om, at ”vi
Jesu navn betyder: Herren frelser
må værdsætte det og modtage det med
Gud frelste os, da Jesus døde og optak.” Fadervor er altså også en takkestod for os. Når vi tror på Jesus som
bøn.
vores frelser, er vi Guds børn. Derfor
Der er altså en sammenhæng mellem
kommer vi til Gud i Jesu navn. Jesus
troen på Jesus som vores frelser, og at
kalder sig selv både for døren og vejen vi takker Gud for alle gaver - både når
og er således vores adgang til Gud. Så vi sætter os til bords, og når vi lytter til
Jesu navn er altså af afgørende betydforkyndelsen om Guds frelse i Jesus.
ning for os.

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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