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LUMI-Radio og BKN stopper
Interview med medarbejdere i LUMI Radio

En æra slutter med udgangen af 2017.
Bornholms Kristne Nærradio (BKN),
som LM har været en del af, slukker for
senderne. De kendte jingler og stemmer i BKN vil ikke længere lyde i radioen. I mange år har Henning Kiilerich
(HK) været formand for LUMI Radio og
har selv produceret mange udsendelser. Birger Bendtsen (BB) har været
tekniker siden 1994, og Birger Pedersen (BP) har produceret en del udsendelser gennem årene, senest under
overskriften ”I anledning af…”

Hvordan har I det selv med, at der fra
2018 ikke længere skal sendes kristen
nærradio på Bornholm?
HK: BKN har været i gang i næsten 30
år. Der er nu kun to redaktioner tilbage.
Nogle medarbejdere har været med
helt fra starten, og det kniber med inspiration, måske også fordi der sjældent er
respons fra lyttere eller LM kredsene.

Flere medarbejdere ville stoppe i 2016,
men tog et sidste år med.
Vi ved, at BKN har været en livline for
lyttere, som af forskellige grunde ikke
kommer i missionshus eller kirke. Dem
kommer vi til at svigte. Her har den
kristne nærradio udfyldt et behov.
BB: Vi kommer til at skuffe nogle, som
er glade for udsendelserne. Vi kender
ikke antallet af lyttere, men der er nok
flere, end vi umiddelbart regner med.
Jeg kommer selv til at savne det hyggelige samarbejde med producerne.
BP: Det er jo ikke meget respons, man
får, men det sker, man hører fra nogen,
som man ikke havde forventet, lyttede
til BKN. I dag er der dog mange andre
muligheder, som folk må lære at bruge.
Hvad er årsagen til, at det nu er slut?
HK: BKN’s sendetilladelse udløber i år.
Nye krav til nærradioerne gør, at vi ikke
længere har mulighed for at fortsætte.
Langt flere af udsendelserne skal være
lokalt producerede, og vi har ikke kræfter til at løfte så stor en opgave.
En radioudsendelse bliver ikke til af sig
selv. Hvordan bliver en udsendelse
egentlig til?
BP: Når jeg skal lave en udsendelse i
serien ”I anledning af …”, må jeg hente
inspiration forskellige steder fra. Det
kan være fra bøger, jeg har læst, artikler i Kristeligt Dagblad, egne oplevelser
(f.eks. ved Folkemødet eller rejser) eller
af andet, der rører sig i tiden. Det kan
også være historisk stof, f.eks. om Luther her i 500-året for reformationen. Ud
over mine egne kommentarer og hold-
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ninger til emnet, vil jeg også gerne, at
der er en opbyggelig pointe.
Dernæst må jeg lave et fuldt manuskript
og læse det op for mig selv, så jeg kan
se, at tidsplanen holder.

Når produceren har sit manuskript færdigt, er teknikeren det næste led. Hvordan foregår det?
BB: Vi får tilsendt en kvartalsplan, hvor
teknikerne er fordelt på de forskellige
udsendelser. Som regel er det de samme producere, som man er tekniker for.
Når man kender hinanden godt, glider
det lettere.
Det er altid produceren, der kontakter
teknikeren, som derefter sørger for at
booke tid til optagelse i studiet på Dr.
Kabells Vej i Rønne. Det sker via et
kalendersystem på nettet.
Produceren laver en køreplan for udsendelsen, så jeg kan se, hvornår der
skal lægges en sang eller et stykke musik ind. Jeg følger med i manuskriptet
og kan dermed se, hvis der læses forkert, eller der skal en rettelse til.
Hvordan sikrer man sig, at den tekniske
kvalitet er i orden, og at programmet er
klart til udsendelse?
BB: Når udsendelsen er indtalt, foretager jeg rettelserne på computeren og
lægger sang– og musikindslagene ind.
Hele LUMI Radios musikarkiv er digitaliseret, så det bliver hurtigt klaret.
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Når alt er rettet til, og tidsplanen passer, lægges den ind i et afviklingsprogram med udsendelsestidspunktet.
Derefter går udsendelsen automatisk i
luften på det rigtige tidspunkt. Endelig
er der en sikkerhed i programmet, der
sender mails til tekniker og producer,
hvis tidsrammen f.eks. ikke er fyldt ud.
En juniorleder sidder sammen med børnene, når de fortæller om Jesus. En
prædikant kan se sine tilhørere fra talerstolen? En producer kikker på en
mikrofon og en tekniker bag ruden.
Hvordan kan man holde fokus på, at
der er nogle mennesker, der skal høre,
og at man ikke kun taler til sig selv?
BP: I begyndelsen skulle jeg vænne
mig til, at der ikke var nogen rent fysisk,
som jeg skulle tale til. Når man samtidig
må bruge fuldt manuskript, skal man
passe på, at det ikke bare bliver oplæsning, men at man taler til nogen.
HK: Her kan det være en hjælp at forestille sig nogle bestemte personer, som
man taler til.
Hvilke muligheder vil der være fremover
for at lytte til kristne / forkyndende udsendelser?
HK: Norea Mediemission sender kristen
radio 21 timer i døgnet på nettet. Udfordringen er, at der skal skiftes medie.
Det kan enten være til en radio, der kan
modtage disse udsendelse eller en
computer. Men begge dele kræver en
internetforbindelse.
Jeg forventer, at BKN’s bestyrelse tager
emnet op i den kommende tid. Måske
vil der blive mulighed for at kontakte
nogen, der kan være behjælpelig med
at løse de rent praktiske og tekniske
spørgsmål i den forbindelse.
Men resten af 2017 sender BKN stadig.
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Kvinder med håb

V / Anette Jensen, Norea Mediemission
f.eks. vold, undertrykkelse og fattigdom.
En lytter fra Albanien fortæller:

Programmet er til stor opmuntring for
mig. Jeg har besluttet mig for at følge
Jesus, og jeg ønsker at vide, hvordan
jeg kan tjene andre bedre. Jeg var udsat for vold i mit hjem. Men midt i alt det
svære har jeg set Kristus.

Bøn
Bøn er rygraden i ”KmH”s arbejde. Bøn
gør en forskel. Måske bliver ens situati”Kvinder med Håb” - et NOREA-projekt: on ikke forandret, men der sker noget
Mange kvinder lever i mørke.
med en, når man beder. Man får håb,
Kulturelt: Får ikke lov at sige deres me- trøst og fred.
ning.
”KmH” udgiver en bedekalender, hvor
Intellektuelt: Får ikke lov at lære at læse der hver dag er et kort bedeemne.
og skrive.
F.eks. for kvinder udsat for vold eller
Åndeligt: Har ikke hørt om Jesus.
menneskehandel. NOREA udgiver bedekalenderen på dansk, men den finFlere steder i verden bliver kvinder bedes faktisk på mere end 85 forskellige
tragtet som andenrangs mennesker,
sprog. Der er omkring 50.000 menneuden værdi, og de bliver også behandsker over hele verden, som beder for
let som sådan. I Bibelen står der, at vi
det samme emne hver dag. Både kviner værdifulde i Guds øjne (Es 43,4),
der og mænd.
men det har mange af jordens kvinder
endnu ikke erfaret, for de har aldrig hørt ”Før ordet for de stumme, tal deres sag,
evangeliet.
når de er ved at bukke under”
”Kvinder med Håb” (KmH) ønsker at
(Ordsprogenes Bog 31,8)
fortælle kvinder, at Gud elsker dem, og ”KmH” er en fortaler for dem, som ikke
at de kan finde håb i Ham. Budskabet
selv kan tale. Vi ønsker at være Guds
bliver formidlet gennem radioprogramhånd i verden, der tørrer tårerne af kvinmer på mere end 70 forskellige sprog,
ders øjne. Her kan vi alle være med. Du
som når kvinder, det ellers ville være
og jeg kan måske ikke rejse til udlandet
umuligt at nå gennem personlig kontakt. og hjælpe mennesker der, men vi kan
være med til at bede for dem.
Radioprogrammer
Programmerne består af to dele: Første Kom og hør mere om ”Kvinder med
del fokuserer kort fortalt på evangeliet.
Håb”s arbejde, når den globale leder,
Anden del tager fat på de udfordringer,
Peggy Banks, besøger Bornholm 23. og
som mange kvinder kæmper med,
24. september

Peggy Banks, Anette Jensen og Eeva
Vähäsarja

LM NYT
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LM Nyt reduceres
V / Peter Krak

Behov for færre sider
Som man kan læse på de første sider
her i bladet, stopper LUMI-Radio sine
udsendelser ved udgangen af 2017.
Dermed bliver der heller ikke behov for
at fylde side 8 og 9 ud med LUMI Radios programoversigt.
Afdelingsstyrelsen har herefter vurderet, at der ikke skal fyldes
andet stof ind på de ledige
sider, og bladet vil blive
beskåret, så der fremover
kun vil være 8 sider. I løbet af efteråret vil det blive
besluttet, hvilket andet
stof, der fremover skal
udelades. Faktastof, som
kalender og adresseliste
kan findes andre steder,
så de sider er måske ikke
så relevante mere.
Hvad skal bladet ellers indeholde?
Det er jo redaktørens opgave at finde
stof til de fire årlige numre af LM Nyt.
Ved afdelingsmødet i marts måned stillede Jørn Bech spørgsmålet, om bladet
bliver læst. Er artiklerne relevante for
LM-erne på Bornholm?
Selv om vi er blevet færre i LM på Bornholm, sker der stadig meget i LM’s arbejde her på øen. Det er vigtigt, at vi får
fortalt de små glædelige historier til hinanden - både til opmuntring og til at
dele ideer med hinanden.
Hvis der er særlige udfordringer i en
kreds, kan de også komme frem her i
bladet. Måske har man mulighed for at
give en hjælpende hånd fra en anden
kreds og være med i forbøn for noget,
der synes svært.

Afdelingsstyrelsen nævner også, at
kendskabet til arbejdet i de forskellige
kredse er med til at styrke sammenhængskraften i LM på Bornholm. Her
kan LM Nyt forhåbentlig stadig yde sit
bidrag.
Der er brug for input
Selv om redaktøren forsøger at
have øjne og ører åbne for,
hvad der sker i LM på Bornholm, så de relevante historier
kan komme med i bladet, er det
ikke alt, han opdager. Derfor
må I gerne give mig input til
bladet. Det har flere af jer også
gjort, når I syntes, at nu måtte
der sættes mere fokus på netop
det arbejde, man selv stod med.
Tak for disse henvendelser, og
fortsæt gerne med at kontakte
mig. Jeg kan enten komme på
et besøg, eller I kan selv være med til at
skrive en lille artikel til bladet.
En anden kasket
Ud over at være redaktør af LM Nyt står
jeg også for fordeling af prædikanter til
søndagsmøderne herover. Flere gange
har det været nævnt her i bladet, at der
er behov for nye prædikanter. Behovet
er ikke blevet mindre. Leo Poulsen er
rejst fra øen, og andre af os har måttet
holde en pause pga. sygdom. Derfor
har det været nødvendigt, at de øvrige
prædikanter har måttet tage flere møder, lige som vi har fået forstærkning af
prædikanter overfra.
Husk fortsat at bede om, at der er nye,
der vil sige ja til kaldet som prædikant.
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FRA AFDELINGEN

En anledning til besindelse og mission
V / Niels Chresten Andersen, Rønne

Her deltager bl.a. tidligere generalsekretær Leif Rasmussen og nuværende
generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Næste år fylder LM 150 år.
Det hele begyndte på Bornholm i 1868.
Derfor har afdelingsstyrelsen fundet det
naturligt at markere jubilæet gennem en
række aktiviteter spredt over året.
Det er en god anledning til besindelse
af vores åndelige arv og kristne kerneværdier, der fortsat danner grundlaget
for forkyndelse, menighedsliv og den
enkelte LM’ers personlige kristenliv.
Samtidig er det en god anledning til at
åbne vore missionshuse for vore naboer og andre i lokalområdet, til at fortælle
om hvem vi er, og hvad vi tror på.
Bogudgivelse
Allerede her i dette efterår ventes en
bog udgivet, skrevet af Birger Pedersen. Den vil fortælle om hvordan det
hele begyndte, og indeholder ni skildringer af bornholmske personligheder, der
gennem de 150 år har præget LM på
Bornholm - flere af dem også på landsplan.
Jubilæumsarrangement
Torsdag den 1. marts vil der være kransenedlæggelse ved Christian Møllers
grav på Rønne Kirkegård, fulgt af et
eftermiddagsarrangement i missionshuset i Rønne og en festaften i Peterskolens hal.

Lokale arrangementer
I hvert af LM’s ni missionshuse vil der
blive afholdt et arrangement, fordelt i
perioden fra marts til november.
Arrangementerne vil blive lagt i tilknytning til normale møder og stævner, dog
med et særligt jubilæumspræg.
Hvert arrangement vil have sit eget tema, f.eks.om LM’s særpræg i forhold til
f.eks. international mission, forholdet til
Folkekirken, sangtradition, skolearbejdet og forholdet til ELM.
Øvrige arrangementer
Også ved lejrstævnet, Almindingsmødet
og ved Folkemødet vil jubilæet blive
markeret, ligesom der er planer om en
vandreudstilling til at følge de forskellige
arrangementer.

FRIMENIGHED
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Kirken på Klippen fylder 5 år

Interview med Finn Andersen, formand for Kirken på Klippen
Den19/11-2012 mødte 65 personer op
til en stiftende generalforsamling af en
frimenighed. Navnet på frimenigheden blev ”Kirken på Klippen - Luthersk
Missions Frimenighed, Bornholm.”
Finn Andersen er i dag formand for kirkens ledelse.
Hvad var baggrunden for oprettelsen af
frimenigheden?
Tankerne om dannelse af en frimenighed havde været i gang længe. En del
LM’ere var utrygge ved udviklingen i
folkekirken og ønskede et alternativ.
Indførelsen af vielsesritualet for homofile var anledningen til, at flere meldte sig
ud af folkekirken, og derfor blev der
behov for at danne en frimenighed.
I sådan en proces kan fronterne blive
trukket kraftigt op. Mange LM’ere var
glade for at komme i folkekirken og blev
kede af, hvis man ikke længere kunne
være sammen til gudstjeneste lokalt.
Menighedsledelsen forstår disse følelser og har intet ønske om at hælde
benzin på bålet. Fornemmelsen er dog,
at tingene er ved at falde til ro de fleste
steder.

Der har været 3 dåb og i år konfirmation af 2 konfirmander. Indtil videre har
der ikke været bryllup eller begravelse.
Kirken er ikke et anerkendt trossamfund, så man har ikke vielsesret.

Den første konfirmation i kirken

Hvordan er samarbejdet med de andre
LM-kredse på øen?
Det er Bornholms Afdeling, der har det
åndelige tilsyn med kirken, og som forkyndere bruger vi enten lokale eller tilrejsende LM-prædikanter.
Fra begyndelsen blev det pointeret, at
kirken ikke skulle trække for mange
resurser ud af det lokale LM-arbejde.
Derfor har vi primært koncentreret os
om de månedlige gudstjenester. Siden
Hvordan foregår en gudstjeneste i Kir- har LM-kredsen i Nexø også ønsket at
ken på Klippen?
få en månedlig gudstjeneste i Kirken på
Vi arbejdede med at lave vores egen
Klippen.
liturgi, og den har vist sig at have ramt Vi har et godt samarbejde med kredsen
plet. Sang og musik veksler mellem nyt i Østermarie om de praktiske forhold og
og gammelt. Mange er involveret i
vedligeholdelse af missionshuset.
gudstjenesten ved bøn og forbøn,
Vi er glade for opbakningen fra LM’erne
tekstlæsninger, børneindslag og hjælp herover. I gennemsnit kommer ca. 100
ved nadveren. Børnene er med til guds- til gudstjeneste i Østermarie. Samtidig
tjenesten, men kan sidde ved borde,
respekterer vi, at der stadig er nogen,
hvor de har nogle ark med tegninger,
der bakker op om deres lokale kirke og
der relaterer til søndagens tekst.
præst, hvor der er en god forkyndelse.
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
OKTOBER

Mandag d. 2.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 3.
09.00 Musik i oktober
09.30 På vej (G)
Onsdag d. 4.
09.00 Brorsons salmer
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 5.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (66)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 6.
17.00 Brorsons salmer (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 52,1ff)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 På vej (5)
Lørdag d. 7.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 8.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 9.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 10.
09.00 Brorsons salmer (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 11.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 12.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra, LUMI-magasin
21.00 Brorsons salmer (2)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 52,11 ff)
Lørdag d. 14.
17.00 LUMI-weekend (G)

Mandag d. 16.
17.00 Når troen prøves
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 17.
09.00 På vej (6)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 18.
09.00 Brorsons salmer (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 19.
09.00 Musik i oktober (G)
09.30 I bøgernes verden (67)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 20.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 53,1-4)
21.00 Når troen prøves (G)
Lørdag d. 21.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 23.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Jesus er stor
Tirsdag d. 24.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 25.
09.00 Når troen prøves (G)
Torsdag d. 26.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i oktober (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 27.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
I anledning af,
Gæstebogen
21.00 Sang og musik
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 53,5-6)
Lørdag d. 28.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 30.
17.00 Jesus er stor (G)
21.00 Musiktimen (G)
Tirsdag d. 31.
09.00 På vej (7)
09.30 Gæstebogen (G)

NOVEMBER
Onsdag d. 1.
09.00 Sang og musik (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 2.
09.00 Musik i november
09.30 I bøgernes verden (68)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 3.
17.00 Stadig kristen radio
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 53,7-9)
21.00 Håbets kraft
Lørdag d. 4.
17.00 Musikmosaik
17.30 På vej (G)
Søndag d. 5.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 6.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 7
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 8.
09.00 Håbets kraft (G)
Torsdag d. 9
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i november (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra, LUMI-magasin
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 53,10-11)
Lørdag d. 11.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 13.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 14.
09.00 Ingemanns salmer (1)
09.30 LUMI-magasinet (G)

LUMI-RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
Onsdag d. 15
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 16.
09.00 På vej (8)
09.30 I bøgernes verden (69)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 17.
17.00 Ingemanns salmer (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 53,11-12)
21.00 Det rensende blod
Lørdag d. 18.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 20.
17.00 På vej (G)
17.30 Kvinder i Bibelen (1)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 21.
09.00 Ingemanns salmer (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 22.
09.00 Det rensende blod (G)
Torsdag d. 23.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden,
Radio Shema
21.00 Ingemanns salmer (2)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 54,5-10)
Lørdag d. 25.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 27.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Advent
Tirsdag d. 28.
09.00 Kvinder i Bibelen (G)
09.30 Radio Shema (G)
Onsdag d. 29.
09.00 Ingemanns salmer (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 30.
09.00 Musik i november (G)
09.30 I bøgernes verden (70)
21.00 Musiktimen

DECEMBER
Fredag d. 1.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 54,11-13)
21.00 Advent
Lørdag d. 2.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 3.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 5
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 6.
09.00 Advent (G)
Torsdag d. 7
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i december
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend Livsværdier, Netop nu,
Udefra, LUMI-magasin
21.00 Musikmosaik
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 54,14-55,1)
Lørdag d. 9.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 11.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 12.
09.00 På vej (9)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 14.
09.00 Musik i december (G)
09.30 I bøgernes verden (71)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 15.
17.00 Adventssange

17.30 Over en åben bibel
(Esajas 55,2-7)
21.00 Barndommens jul
Lørdag d. 16.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 18.
17.00 Mens vi venter
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Adventssange (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 20.
09.00 Barndommens jul (G)
Torsdag d. 21.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i december (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 22.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
I anledning af,
Gæstebogen
21.00 Lidt af hvert
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 55,8-11)
Lørdag d. 23.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 25.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Julesange - Gud til ære
Tirsdag d. 26
09.00 Godt nytår!
09.30 Gæstebogen (G)
Onsdag d. 27.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 28.
09.00 Jul i Betlehem
09.30 I bøgernes verden (72)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 29.
17.00 Godt nytår G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 55,12-13)
21.00 Afsked med LUMI
Lørdag d. 30.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag 31.
17.00 Afsked med LUMI (G)
21.00 De sidste toner
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Ø-KALENDEREN

OKTOBER
08.
ELSB Fællesmøde, Rønne
22.
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30.
Klaus Laursen ”Bibelen live”.
Fællesspisning.
27.-29.
Juniorlejr
28.
Prædikantkursus
NOVEMBER
07.-12.
Hakon Christensen på Bornholm
11.-12.
Årsmøde på Peterskolen i Rønne v. Søren Skovgaard Sørensen
26.
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30 v.
Bendt Jensen
30.
Afdelingsstyrelsesmøde
30.-3/12
Hakon Christensen på Bornholm

DECEMBER
02.
Prædikantkursus
24.
Julegudstjeneste i Kirken på
Klippen i Østermarie kl. 10.30
v. Simon Madsen. Fællesspisning

Kvinder med håb.
Mød Peggy Banks d. 23/9 kl.
11.30 i Hasle missionshus.
Tilmelding til Maren Kofoed senest d. 22/9, tlf. 24818332.
E-mail: mikof@dlgmail.dk
Peggy Banks medvirker også ved
seniormødet i Aakirkeby d. 23/9
kl. 14.30 og ved gudstjenesten i
Kirken på Klippen i Østermarie d.
24/9 kl. 10.30

Tro, Håb og Kærlighed – Årsmøde 11.-12. Nov.
Så går vi efteråret i møde, og en af LMs højdepunkter her er årsmødet.
Her sættes alle sejl til, og vi inviterer ALLE i alle aldre til et par forhåbentlig gode, festlige og indholdsrige dage.
Vi vil gerne have, at så mange er medvirkende som muligt i årsmødet, og at alle
føler sig hjemme i det meste. Når vi er sådan en broget flok med stor aldersspredning, så kan alle ikke synes, det lige er til mig, altid. Men tænk så på, at
det er godt for den, der måske sidder lige foran dig. Gud ønsker at røre os alle
med sit underfulde evangelium. Så betyder ”indpakningen” mindre, men det kan
være midlet til at nå den enkeltes hjerte.
I år kommer generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen som forkynder. Teksterne er fra Kolossenserbrevet, hvor nåden er den røde tråd i brevet.
Der er også feststemning til børnearrangementerne. Margit og Simon Bartholdy
kommer og vil fortælle og synge med børnene. Der er højt humør, når de er
med. Vi voksne får også lov til at høre og synge lidt med dem.
Programmet er lige på trapperne, eller måske er det allerede kommet. Grib det
og kik. Ellers se på www.aarsmode.lm-bornholm.dk eller facebook: lmbornholms årsmøde 2017 for info. Vi ses!!
Ruben Elleby

ADRESSER
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Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm
v/ Ellen Esmarch Pedersen

www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
Dalslundevej 8, 3751 Østermarie
T 4045 7160 - E formand@lm-bornholm.dk

Afdelingssekretær: Hakon Christensen
Jespervej 64, 3400 Hillerød
T 4050 9175 - E hc@dlm.dk
Kasserer: Thorkild Sonne Lund
Engløkken 1 B, 3730 Nexø
T 5649 4175 - E thorkild.lund@gmail.com
Bank: 0650 5553110824
MobilePay: 5223 5623

Mobil: 6178 7783
Hjemmeside:
www.ellenesmarch.dk
LM Kids: Helene Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne - T 5695 8205
E helenedandersen@gmail.com
LM Between: Junior– og teenkonsulent
Maria Legarth - T 48263025
E maria@lmbu.dk
LMU: Ungdomskonsulent Louise Høgild
T 2086 5711. E louise@LMBU.dk

Missionskonsulent: Tove Bech Kofoed,
Vestergade 29, 3740 Svaneke
T 2077 2797 - E toverb@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

Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205 - E nca.bornholm@gmail.com

LUMI Radio: Henning Kiilerich
Jernbanegade 23, 3720 Aakirkeby
T 5697 5408 - E henning@kiilerich.com

Luthersk Mission Danmark
Formand Henrik P. Jensen
E hpj@hotmail.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø. Tlf. 5649 3211
Butiksleder tlf. 5238 1117
Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.
Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk

Generalsekretær
Søren Skovgaard Sørensen
E sss@dlm.dk
Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 4820 7660 E dlm@dlm.dk.
H www.dlm.dk
Giro 542 7754. Bank 2230 - 010007834
LM Børn og Unge
H www.lmbu.dk
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TIL EFTERTANKE

Brug mulighederne
V / Preben Holm, Pedersker

blevet forkyndt til omvendelse, trøst,
opbyggelse og opmuntring.

Når dette år rinder ud, er LUMI-Radio
og BKN historie. LM-Bornholm kan så
se tilbage på en periode, hvor evangeliet om nåden i Jesus Kristus lød via radioen til vore medborgere på øen. Det
har været en missionsmulighed, hvor vi
kunne møde mennesker, hvor de var,
med Guds frisættende ord.
LUMI-Radios lyttere
Mange har gennem tiden lyttet til udsendelserne. Det forunderlige er, at
radiobølgerne er usynlige og kan nå en
tændt modtager. Hvor og hvem, der har
lyttet og lytter, ved vi ikke. Det kræver,
at lytteren giver sig til kende.
Der er en situation, som jeg særlig husker. En person kom hen til mig og sagde, at han havde hørt mig i nærradioen
– en, jeg ikke havde forventet, ville lytte
til nærradioen. Sådan tror jeg, at der
har været mange, som har lyttet til LUMI-Radios udsendelser i anonymitet.
Gennem udsendelserne er evangeliet

Guds ord har mange veje
Ligesom andre ”hvorfor” i livet må vi her
stole på, at vor Fader og Herre kender
vejen til at nå mennesker med sit ord,
og at han giver os villighed til at bruge
muligheder. I Salme 147,15 står der:
”Han sender sit ord ud over jorden, hurtigt løber hans befaling”. Gud handler
gennem sit ord. Det gjorde han ved
skabelsen, ved syndefaldet, ved at ordet blev kød og gennem Hans søns
offer, for at vi kan få nåde og stå skyldfri over for ham. Gennem sit ord skaber
han troen på, at den grænseløse nåde
også gælder mig. I Romerbrevet 10,17
er det formuleret således: ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der
høres, kommer i kraft af Kristi ord”. Ord
vi så udmærket kender, og hvor medarbejdere i LUMI-Radio trofast har stået i
tjenesten og lagt stemme til i lighed
med medarbejdere i børne-, ungdomsog lejrarbejdet.
Guds ord skal stadig forkyndes
Det er stadig i dialogen med vor omgangskreds, at vidnesbyrdet må aflægges i handling og ord. Medier og teknologi løser ikke opgaven, men kan være
et redskab. Må Gud give os syn for at
bruge de muligheder, der gives os, så
vi fortsat er et levende og ivrigt missionsfolk både som individ og forening.

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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