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Flaget hejses på LM Lejren. Læs
om indsamlingen side 2.
To artikler om LMU på 4-5.
En gennemgang af BibellæserRingens materialer på side 7.
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LM LEJREN

Indsamling går trægt

V / afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
værelser, isoleret og isat
nye vinduer mod nord.
Det er helt nødvendigt,
for at vi kan opretholde
missionsindsatsen ud fra
LM-lejren. Næste vinterperiode fortsætter den
nødvendige renovering
så langt resurserne rækker.

Lejrsæsonen er i fuld gang
LM Lejren i Pedersker har i rigtig mange år været en god base for LM Bornholms virke "til evangeliets fremme".
Det ønsker vi også, den skal være i
fremtiden. Her mødes børn, unge og
voksne til fællesskab, bibelundervisning, bøn, hygge og leg. Mange gange
har vi erfaret, hvordan lejrformen er
meget anvendelig for eksempel i det
kristne børnearbejde. Her er der mulighed for at være sammen på en anden
måde og over længere tid end i hverdagens arbejde ud fra missionshusene.
Fodbold, bibel og opvask bliver blandet
til en livsbekræftende og lærerig cocktail, hvor troen kan skabes, vokse og
finde sin identitet. Vi synes ikke vi kan
undvære lejrarbejdet.
Behov for renovering
Men det kræver nogle brugbare rammer. Efter ca. 40 år uden større vedligeholdelsesprojekter er vi nu i gang
med en mere gennemgribende renovering af værelsesbygningen. I den forgangne vinterperiode blev der bl.a.
etableret toiletter med håndvask på alle

Indsamling
Efter afdelingsmødet d.
4. marts i år har afdelingsstyrelsen
igangsat en indsamling til renoveringen
af LM Lejren. Kassereren meddeler, at
vi er kommet trægt fra start. Målet for
indsamlingen er kr. 400.000 minimum.
Der er dags dato (26/5) indsamlet kr.
58.500 fordelt på 16 gavegivere, hvoraf
to er gengangere. Derudover har én
långiver, som har lånt afdelingen kr.
100.000! Vi håber og tror, at mange
flere vil se det som et fælles privilegie
og opgave at bære med i denne indsamling og give en rundhåndet gave.
Der er brug for det!
Ude i missionshusene ligger folderen
"LM-Lejren har brug for et løft og en
pengegave!". Folderen kan også downloades fra LM Bornholms hjemmeside
http://www.lm-bornholm.dk. Her kan
man læse lidt mere udførligt om renoveringsplanerne og økonomien bag.
Blandt andet fremgår det, at gaver kan
sendes til afdelingskasserer Thorkild
Lund. Kontonummeret er: 06505553110824. MobilePay: 5223 5623.
E-mail thorkild.lund@gmail.com
Velkommen til at være med i indsamlingen!

KATEKISMUS
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Katekismus Updated i Nexø
V / Leila & Lars Finn, Nexø

Tirsdagsmøder
I LM-Nexø har vi, for at markere 500
året for reformationen, valgt at sætte
Katekismus Updated på som emne til
nogle af vores tirsdagsmøder i år. Vores tirsdagsmøder er bibelundervisning,
hvor vi gerne forsøger at involvere deltagerne med samtale og spørgsmål.
Formen af undervisning giver os mulighed for at tage større emner op, som vi
normalt måske ikke kan prioritere, og
så tage et spadestik dybere. Vi har et
tirsdagsmøde en gang i måneden, og
de fungerer samtidig som en del af
LMUs arrangement på de tirsdage.

Trosbekendelsen til hverdagsbrug
Emnet Katekismus Updated har foreløbig resulteret i tre aftener. Den første
havde vi i maj måned, hvor Hakon Christensen havde fået emnet:
”Trosbekendelsen til hverdagsbrug”. Vi
blev den aften bl.a. stillet spørgsmålet:
”Hvad mener du om Jesus?”, ligesom
Jesus spurgte disciplene i Matt. 16:
”Men I, hvem siger I, at jeg er?”. Når vi
siger trosbekendelsen, så svarer vi jo
netop på det spørgsmål. Vi bekender,

hvem han er. Og trosbekendelsen hjælper os til at skelne det sande fra det
falske. Derfor er trosbekendelsen helt
central og vigtig for os. Et vigtigt emne
at sætte fokus på! Katekismus Updated
er et fint værktøj til få sat fokus på og
fremme forståelsen af helt centrale emner i den kristne tro.
Opslagsværk
Katekismus Updated er et fint lille opslagsværk med let læst og let forståelige tekster. De er fuldt ud ligeså relevante for os i dag, som de var, da Luther skrev dem. Den er god til nyomvendte og til folk, der har kendt Jesus i
mange år, fordi vi ofte har brug for at få
de centrale ting i vores tro sat helt
skarpt op, ikke mindst når tvivlen angriber os. Katekismus Updated er let tilgængelig. Den kan f.eks. downloades
gratis til smartphone som e-bog med
denne qr-kode, så har man den altid
ved hånden.

I efteråret er der i LM-Nexø programsat
to møder med emnerne: ”De 10 Bud til
hverdagsbrug” og ”Nådemidlerne som
troshjælp” ved hhv. Simon Madsen og
Peter Krak.
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LMU

Gode oplevelser med LMU
V / Bodil Poulsen, Aarsballe

For ca. 7 år siden blev det min opgave
at være en del af LMU i Østerballe
(Østermarie, Østerlars og Årsballe). Min
arbejdsbeskrivelse lød på at være med
til bestyrelsesmøderne og debatleren,
som er en spørgsmåls- og debataften,
og i øvrigt være med i LMU efter
behov.

bad så for vores svært hjerneskadede
barnebarn, og den unge bad en bøn
om, at hendes liv må blive til Guds ære.
Det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg
har efterfølgende flere gange tænkt på
den visdom, der ligger bag denne bøn.

De unge viser tillid
Det har været nogle meget givende år, hvor jeg er blevet beriget af
de unges gå-på-mod og åbenhjertige indstilling. Jeg forestillede mig
på forhånd, at jeg nok blev betragtet som en gammel tante,
man nødtvungent skulle have
med. Det har LMU’erne dog på
ingen måde givet udtryk for,
tværtimod har de vist mig tillid, og
LMU i ”Østerballe”
jeg har følt mig som en del af dem. Til
bestyrelsesmøderne var et af de første
Der er brug for vejledere
punkter på dagsordenen: ”Hvordan har LMU’erne på Bornholm er for de flestes
jeg det?” Det har givet mig et fantastisk vedkommende under 20 år, dog med
indblik i de unges tanker og problemer, nogle få undtagelser. Så det er et stort
og jeg har også selv fået lov til at fremansvar, både administrativt, menneskekomme med mine bekymringer. Og så
ligt og åndeligt, der påhviler bestyrelserhar det været godt efterfølgende at kun- ne. Derfor er det også godt med en mene lægge alt i Guds stærke hånd.
re erfaren kristen til at være med i arbejdet. Ofte har den nyvalgte formand
Bøn og bibelstudium
været noget bekymret for opgaven,
Jeg har været med til en del bibelstumen så har det været en glæde at opledieaftener, hvor jeg har været positivt
ve, hvordan Gud udruster og giver mod
overrasket over de unges bibelkundpå opgaverne.
skab, hvor de også hjemmefra har funJeg kan varmt anbefale, at man går ind
det skriftsteder frem. For ikke så lang
i den arbejdesgren. Man får selv så metid siden, var jeg med til en af deres
get igen. Og så vil jeg gerne opfordre til
bedeaftener, hvor jeg sad i et rum som
forbøn for LMU’erne. Det er en vigtig
forbeder. De unge kom så med deres
livsfase, hvor troen vokser, og hvor de
bedeemner, men én af de unge spurggerne skal møde forståelse og imødete, om jeg også havde et bedeemne. Vi kommenhed fra os, der er ældre.

LMU
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Mange år i LMU

Interview med Olai Johansen, Aakirkeby
Når Olai Johansen er kommet i LMU i
mange år, skyldes det ikke, at han har
overset, at han selv er kommet ud over
LMU-alderen. Læs, hvad han selv siger.
Hvor længe er du kommet i LMU?
Hvis jeg tæller alle årene sammen, bliver det nok omkring 25 år. Forklaringen
er, at kredsbestyrelsen bad mig om at
være deres repræsentant i LMU, i begyndelsen som formand. Lige som de
andre steder på øen, er der meget få
LMU-ere over 20 år, og derfor kan der
være et behov for kontinuitet.
Hvad består din opgave i?
Jeg ser mig selv som en slags mentor
for de unge. Det er vigtigt, at det er en
af deres egne, der er formand, og at
han / hun får lov at vokse med opgaven. Her kan jeg bakke op, støtte og
være den, som formanden kan konsultere Jeg deltager i bestyrelsesmøderne
og er af og til med til møderne i LMU.
Udskiftningen i LMU er stor, og her kan
jeg være den stabile faktor, som kan
gøre overgangen lettere for de nye, der
skal tage over.

Det er en fantastisk gave at få lov til at
følge de unge i deres åndelige udvikling. Derfor glæder det mig, når unge,
der tidligere kom i LMU her, vender tilbage som lejrledere eller talere ved møder - enten i LMU eller i kredsen. Så
bliver man mindet om, at Guds ord ikke
vender tomt tilbage.
Hvordan vurderer du den åndelige situation i LMU?
Der er et omsorgsfuldt kristent fællesskab i LMU. Omsorgen gælder også
mig, og jeg bliver beriget af deres vidnesbyrd. Jeg oplever ikke, at de unge
har behov for revolutionerende ændringer i formen, men de kommer ofte tilbage med gode ideer, når de har været på
efterskole eller på de landsdækkende
stævner i LMU.
Generelt mærker jeg, at de har behov
for uddybelse af det, der er blevet sagt i
bibeltimerne. De er ikke så meget til
foredrag, men i højere grad at der kommer gang i samtalen. Dernæst er det
vigtigt for dem, at de mærker talerens
ærlighed, og at han tør give noget af sig
selv - både til advarsel og til hjælp.
Til gengæld gør det ondt, når nogle
LMU-ere forlader det kristne fællesskab. Da må vi bede om, at de finder tilbage til deres frelser.
Hvordan har du bevaret udholdenheden?
Fordi det har været en fælles opgave for Ann-Birgitte og mig. Der har
været fuld opbakning hjemmefra.
Dernæst fordi jeg selv bliver velsignet af fællesskabet med de unge.

LMU på tur
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EFTERSKOLE

Tre gode grunde til at tage på efterskole
V / Patrick Noer, Vestermarie

I august måned vil mange unge mennesker begynde et skoleår på en af LM’s
efterskoler. Her giver Patrick Noer, der
selv har været efterskoleelev, tre gode
grunde til netop at tage på Sædding
Efterskole i Vestjylland
Der er så utroligt mange gode grunde til
at tage på Sædding efterskole, så kun
at nævne 3 bliver svært.

og få et personligt forhold til ham. Derudover er der tilbud som klosterweekend, hvor de, der har lyst, kan tage med
ud til et kloster, hvor der flere gange i
løbet af dagen er mulighed for at tilbringe tid alene sammen med Jesus.

Den tredje gode grund til at tage på
Sædding er de ture, der er i løbet af
året. Der er både nogle mindre og nogle
større ture. En af de mindre ture er tømDen første gode grund er, at der altid
merflådeturen, som ligger i starten af
var noget at lave. Man kunne altid finde året. Den er med til, at man bliver rystet
nogen at snakke med, spille et spil, dyr- godt sammen og hygger sig et par dake sport, spille pool, eller noget helt
ge. De store ture er skituren og stortuandet. Selvom der var så mange mulig- ren. Begge disse ture var fantastiske.
heder for hele tiden at lave noget, var
På storturen var jeg i Rom. Vejret var
det dog ikke noget problem at trække
godt, man var sammen med vennerne,
sig tilbage til sit værelse for at slappe
så forskellige ting osv. På skituren var
lidt af, når man nu havde brug for det.
vi på et skisportssted ved navn KalsMatrei, hvilket også var mega lækkert.
Den anden gode grund til at du skal
Derudover er der fantastiske lærere, en
tage på Sædding, er fællesskabet omlækker hal, udendørs arealer, en købkring Jesus. Med et par andagter om
mand lige i nærheden og så meget andagen, bibelstudie, bibeltimer, faget
det.
”jesusekstra” er der utrolig gode muligheder for at komme tættere på Jesus

BIBELSTUDIUM
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Bibelstudium

V / landsleder i Bibellæser-Ringen, Lasse Iversen
Skriften alene
Et af Reformationens vigtige slagord
var ”skriften alene”. Det var vigtigt for
Luther, at Bibelen kom på dagsordenen
og gjort tilgængelig for almindelige
mennesker, fordi det er i den, vi finder
budskabet om, at Kristus gør os retfærdige over for Gud. Bibelen er
”nådeleverandør” kan man sige.
I dag, 500 år efter at Reformationen
blev skudt i gang, er evangeliet stadig
relevant, og det kan stadig være svært
for os at tage dets
grænsesprængende budskab til os.
Derfor er det godt
at overveje, hvordan Bibelen kan få
taletid i vores hverdag, så vi igen og
igen møder evangeliet.

”U13”, som er en bibelåbner for denne
aldersgruppe.
De voksne kan overveje læseplanen
”Bibelnøglen”. Ofte får jeg denne kommentar fra andre abonnenter:
”Bibelnøglen kan vi ikke undvære! Den
holder os fast i at læse i Guds ord”. Dét
er netop et vidnesbyrd om, at daglig
bibelbrug er med til at holde evangeliet
klart for os! Læseplanerne kan bestilles
på blr.dk/netbutik.

Læseplaner for børn og voksne
At have en plan for hvor og hvor meget
du skal læse, er en velafprøvet metode.
Nogen oplever, at det låser dem i deres
læsning, og at det giver dem dårlig
samvittighed, når de ikke får læst. Det
er ikke meningen, og min opfordring til
dem er at prøve en anden metode. Men
for andre, er en læseplan netop det
redskab, som hjælper til at få læst i Bibelen.
For de 10 til 13 årige kunne det være

Lyt til Bibelen
Mange er glade for at lytte i stedet for
at læse. Er du en af dem, så bestil Det
ny Testamente som lydbog hos Forlagsgruppen Lohse.

Digital bibelbrug
Til teenagere og
unge har vi app’en
BibelTid. Den rummer mange læseplaner af forskellig
længde og over
forskellige temaer
eller afsnit fra Bibelen. I BibelTid er
det desuden muligt
Redskaber til bibelbrug
at invitere en eller flere til at læse samDet er dog ikke noget, som kommer af men med én, så at man kan følge samsig selv, og derfor vil jeg komme med
me læseplan og skrive sammen om,
nogle konkrete idéer til, hvordan du kan hvad man læser i selve app’en. Altså
gøre bibelbrug til en del af din hverdag. en form for digital bibelgruppe.

Evangeliet i din hverdag
Uanset om du kan bruge nogle af de
her idéer eller ej, så vil jeg opfordre dig
til at overveje, hvordan du bliver mødt
af evangeliet. Dét er i virkeligheden det
mest afgørende!
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LUMI RADIO

HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
JULI
Lørdag d. 1.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 3
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 4.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 5.
09.00 Musik i juli
09.30 På vej (57)
Torsdag d. 6.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
I anledning af,
Gæstebogen
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 43, 18 ff)
21.30 Musikmosaik
Lørdag d. 8.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 10.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 11.
09.00 På vej (G)
09.30 Gæstebogen (G)
Onsdag d. 12.
09.00 Fra pinsestævne
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 I bøgernes verden (60)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 14.
17.00 Lidt af hvert
17.30 åben bibel
(Esajas 45,5ff)
21.00 Fra pinsestævne (G)
21.30 Musik i juli (G)
Lørdag d. 15.
17.00 Ønskeprogram (G)

Søndag d. 16.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 17.
17.00 Hor og mord osv.
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 18.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 19.
09.00 Fra pinsestævne (G)
09.30 Musik i juli (G)
Torsdag d. 20.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 21.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra, LUMI-magasin
21.00 Radio Shema
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 45,14ff)
Lørdag d. 22.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 24.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Hor og mord osv. (G)
Tirsdag d. 25.
09.00 På vej (58)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 26.
09.00 Radio Shema (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 27.
09.00 Sommermusik
09.30 I bøgernes verden (61)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 28.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 45,22ff
21.00 Kom hviledagen i hu
Lørdag d. 29.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 31.
17.00 Kom hviledagen i hu (G)
21.00 Hør om Moses (1)
21.30 Børnebørn synger (G)

AUGUST

Tirsdag d. 1.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 2.
09.00 Kom hviledagen i hu (G)
Torsdag d. 3
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Sommermusik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 4.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (59)
21.00 Musik i august
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 46)
Lørdag d. 5.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 7.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 8.
09.00 Musik i august (G)
09.30 På vej (G)
Onsdag d. 9.
09.00 Musikmosaik
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 10.
09.00 Hør om Moses (G)
09.30 I bøgernes verden (62)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 11.
17.00 Lidt af hvert
17.30 åben bibel (Es. 48,9ff)
21.00 Du må ikke have
andre guder
Lørdag d. 12.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 13.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 14.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 15.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (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. 16.
09.00 Du må ikke have
andre guder (G)
Torsdag d. 17.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Hør om Moses (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 18.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra, LUMI-magasin
21.00 Hør om Moses (2)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 48,18ff)
Lørdag d. 19.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 21.
17.00 Hør om Moses (G)
17.30 Musikmosaik (G)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 22.
09.00 På vej (1)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 23.
09.00 Hør om Moses (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 24.
09.00 Børnebørn synger
09.30 I bøgernes verden (63)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 25.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 49,1ff)
21.00 Lovsangstoner
21.30 På vej (G)
Lørdag d. 26.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 28.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Aftensange (G)
Tirsdag d. 29.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 30.
09.00 Lovsangstoner (G)
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 31.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Børnebørn synger (G)
21.30 I bøgernes verden (G)

SEPTEMBER
Fredag d. 1.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
I anledning af,
Gæstebogen
21.00 Musik i september
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 49,7ff)
Lørdag d. 2.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 5.
09.00 Hør om Moses (G)
09.30 Gæstebogen (G)
Onsdag d. 6.
09.00 Musik i september (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 7.
09.00 På vej (2)
09.30 I bøgernes verden (64)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 8.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 49,14ff)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 Hør om Moses (3)
Lørdag d. 9.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 10.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
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 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 Hør om Moses (G)
Torsdag d. 14.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)

Fredag d. 15.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra, LUMI-magasin
21.00 Børnebørn synger (G)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 50,1)
Lørdag d. 16.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 18.
17.00 Når troen prøves (1)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Børnebørn synger (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 20.
09.00 Hør om Moses (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 21.
09.00 Grundtvigs salmer (1)
09.30 I bøgernes verden (65)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 22.
17.00 Hør om Moses (4)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 50,10ff)
21.00 Når troen prøves (G)
Lørdag d. 23.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 25.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Grundtvigs salmer (G)
21.30 På vej (3)
Tirsdag d. 26.
09.00 Grundtvigs salmer (2)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 27.
09.00 Når troen prøves (G)
Torsdag d. 28.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Grundtvigs salmer (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 29.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (4)
21.00 Grundtvigs salmer (G)
21.30 Over en åben bibel
(Esajas 51)
Lørdag d. 30.
17.00 LUMI-weekend (G)
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Ø-KALENDEREN

JULI
23.
29.-31.
31.
AUGUST
02.
12.
12.-20.
15.-17.
20.
27.

Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Lars-Jep Elleby kl. 10.30.
Hakon Christensen på Bornholm
Friluftsmøde Gudhjem Havn kl.
19.00
Alsang Svaneke Havn kl. 20.
m. hornorkesteret og Ø-koret
LM Kids på Store Legedag i
Nyker
Boblen på Bornholm med Janne Bak Pedersen
Hakon Christensen på Bornholm
Møde i Segen kl. 14.00
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Filip Oehlenschläger. Udflugt

SEPTEMBER
11.
Afdelingsstyrelsesmøde
11.-14.
Hakon Christensen på Bornholm

14.
15.
16.
23.
23.-26.
24.
25.

Afdelingsstyrelsesmøde
Ungdoms– og lovsangsgudstjeneste i KPK, Østermarie
Kvindedag på LM Lejren
Prædikantkursus
Hakon Christensen på Bornholm
Takke- / høstgudstjeneste i
KPK i Østermarie kl. 10.30 v/
Hakon Christensen
Repræsentantskabsmøde

http://blr.dk/

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

Frygt Gud

V / Mads Madsen, LMU formand Aakirkeby

At frygte Herren er begyndelsen til
kundskab (Ordsprogenes Bog 1, 6)
Da jeg var mindre, syntes jeg at det var
noget underligt noget at man skulle
frygte Gud. Det gav ikke rigtig mening
for mig. Mit billede af Gud var en kærlig
Gud, der ville holde og beskytte mig
under sine vinger mod alt ondt, der kunne komme i nærheden af mig som
menneske. Jeg kunne ikke rigtig se
grunden til, at jeg skulle frygte Gud, når
jeg nu vidste, at han kun vil mig det gode.
Hvad betyder gudsfrygt?
Når Bibelen opfordrer os til at frygte
Herren, betyder det ikke, at vi i dagligdagen skal gå og være bange for Gud,
som jeg nok opfattede det dengang.
Det betyder mere at vi skal huske på,
hvem Gud er, at han er hellig og større
end noget andet her på jord. For når
Bibelen taler om Gudsfrygt, er det vig-

tigt at vores Gudsbillede ikke kun rummer den kærlige side af Gud, men også
den hellige. Når vi forstår, at Gud er
hellig, forstår vi også, at han er større
end os selv, større end hvad vi kan opnå her i livet, større end vores største
frygt som menneske, ja, vi forstår at
Gud er større end alt her på jord. Vi må
aldrig komme til at frygte noget vi møder her på jorden, mere, end vi frygter
Gud, for i så fald ringeagter vi Gud.
Et godt eksempel
I forhold til Gudsfrygt er Daniel og hans
venner et godt vidnesbyrd for os. De
nægtede at tilbede Kong Nebukadnesars guldstatue, fordi de vidste at Gud
var større end både Nebukadnesar,
hans magt og hans statue. De satte
deres lid til Gud (Dan. 4, 28), selv om
de vidste, at Nebukadnesar ville smide
dem i en glohed, brændende ovn. DET
er gudsfrygt. Vi må frygte Herren på
samme måde som Daniel og hans venner gjorde. Selv om vi nok ikke kommer
i samme situation, som de gjorde, kan
Gudsfrygt også vises på et mindre plan.
Eksempelvis ved at være sammen med
den upopulære i klassen eller på arbejdspladsen på trods af vores frygt for
at miste popularitet. Eller i omklædningsrummet i sportshallen at stå ved,
at vi tror på Jesus, på trods af vores
frygt for, hvad vores ikke-kristne venner
vil mene eller sige om det.

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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