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JUBILÆUM

Katekismusinspiration
V / Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød

500 året for reformationen markeres på mange måder, også med
flere udgivelser.
Luther var en flittig
skribent. Hans
nok mest kendte
skrift er den lille
katekismus. Carsten Hjorth Pedersen, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), var i 2006 tovholder
på en udgivelse af Katekismus Updated, en nyere og forenklet udgave af
Luthers lille katekismus. Samtidig blev
der oprettet en hjemmeside med mange materialer til hjælp for dem, der skal
formidle katekismusstof til børn, unge
og voksne. Carsten Hjorth Pedersen
fortæller her lidt om projektet.
Et nyt projekt
I anledning af Reformationsjubilæet i
2017 har KPI taget initiativ til at genudgive Katekismus Updated og til at udforme en ny hjemmeside med mange
gratis materialer.
Dette er sket i samarbejde med Bibellæser-Ringen, Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, Evangelisk Luthersk
Mission, Indre Mission, Indre Missions
Unge, Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Mission og Luthersk Missions Børn og unge.
Katekismus Updated

Katekismus Updated blev genudgivet i

slutningen af 2016, så det samlede oplag er bragt op på 16.000 eksemplarer.
Den foreligger i en tekstudgave til 25 kr.

og en illustreret udgave til 50 kr. Hele
teksten kan også hentes gratis på
www.katekismusinspiration.dk
Katekismus Updated læner sig kraftigt
op ad Luthers lille Katekismus. Sproget
er forenklet, og på indholdssiden er der
foretaget udeladelser og tilføjelser.
Katekismus Updated er en brugsbog,
som du kan slå op i under morgenmaden, på togrejsen, under forkyndelsen
du lytter til, i studiegruppen, under bibellæsningen, i samtaler med andre, før
du lægger dig til at sove. Det kan derfor
være en god ide at have den liggende i
tasken, på bordet, i lommen eller ved
sengen.
www.katekismusinspiration.dk
Den gamle hjemmeside
(katekismusprojekt.dk), der har været
flittigt brugt, er udtjent og derfor nedlagt. Den nye hedder katekismusinspiration.dk Her finder du de bedste materialer fra den gamle hjemmeside samt
mange nye. Layout og søgefunktioner
er nye og tidssvarende.
Der ligger omkring 700 siders gratis
materialer for børn, teenagere, unge og
voksne. Til personlig brug eller til brug i
fællesskab med andre.

JUBILÆUM

3

Hornblæsere i 70 år

Interview med Robert Kofod, Nexø og Svend Hansen, Aakirkeby
sommeren og til andre større
møder i LM. Vi plejer også at
holde koncerter, f.eks. til jul eller
påske, og flere af os spiller også
til bl.a. sølvbryllupper.

Det er et noget usædvanligt jubilæum,
som de to medlemmer af LM’s hornorkester fejrer i år. De har spillet med i
orkesteret i 70 år - kun lige afbrudt af
soldatertiden og et højskoleophold.
Hvad har fået jer til at holde ud i 70 år?
Vores dirigent, Per Langskov plejer at
sige, at vi er blevet vaccineret med en
messingstift, men forklaringen er nok
snarere, at vi begge elsker sang og musik og er glade for både det åndelige og
menneskelige fællesskab i orkesteret.
Vi tror også, at vi gennem musikken
kan være med til at samle folk om forkyndelsen af Guds
ord. Det gjorde vi i
Nexø i 1948, hvor
billedet er taget.
(Det er Robert forrest til højre i billedet, og Svend står
bag ham med stortrommen). Det er
samme opgave, vi
har, når vi spiller til
friluftsmøder om

Hvordan kom I med i orkesteret?
Vi havde begge familiemedlemmer, der spillede, og vi begyndte
med at spille tromme - Svend
stortromme og Robert lilletromme - men snart fik vi fat på et
horn, lærte noder, øvede skalaer
og fik vejledning af de ældre i
orkesteret. Det var før musikskolens tid.
Hvordan er jubilæet blevet markeret?
Orkesteret inviterede os og vore ægtefæller til en festaften i Gudhjemhuset.
Det blev en dejlig aften, hvor både sjove indslag og historiske minder blev
trukket frem.
Vi glæder os over stadig at kunne være
med - så længe der er luft i lungerne.
Repertoiret i orkesteret er fornyet en del
de seneste år, men vi synes, det er
spændende at blive udfordret, og vi
hænger stadig på, selv om vi begge nu
er i 80-erne.
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LM LEJREN

Påskelejr 2017

V / Maria Bech, eksilbornholmer
Eksilbornholmere vil gi’ tilbage
Mange af os husker det som det bedste, sjoveste og vigtigste, dage med
venner, sjov, leg og Jesus; det var
LEJRTID! Personligt husker jeg kun én
negativ ting ved lejr – den var alt for
hurtigt slut! Men disse lejre kommer
ikke af sig selv. Der er nogle der skal
planlægge, forberede timer, sørge for
mad og være der!
Det er i år 5. gang, at vores team, der
primært består af eksilbornholmere,
hiver 4 dage ud af kalenderen for at
være på Bornholm med en masse juniorer – vi har selv fået så meget på lejre
på øen, så nu vil vi gi’ noget tilbage!
Børne/juniorarbejdet er så vigtigt! Vi er
overbeviste om, at Gud bruger disse
lejre til at møde børnene i et fællesskab, hvor Han er i centrum! Her er vi
ikke kun sammen for sjov, for ja der er
masser af sjov, men der er noget dybere, meningsfuldt, ekstraordinært, der
binder os sammen – vores tro og liv
med Jesus!

Festaften i 2016

Lejrene må prioriteres
Måske det til tider kan være lidt besværligt at arrangere en lejr på den anden side af vandet, men vigtigheden
trumfer dette! Vi lever i en tid og kultur,
hvor der er mange ting, der skal passes, men én ting, der skal prioriteres
højt (højere?), er lejrlivet. Og måske vi
er mange, der er ved at falde lidt af på
den? Måske er der mange andre ting,
der skal passes, prioriteterne er blevet
anderledes, kulturen har ændret sig,
men det må ikke ramme lejrlivet, for så
er vi på afveje.
God tilslutning
Påsken 2016 havde vi 80 deltagere og
20 på venteliste, samtlige rum og madrasser var taget, ja selv en campingvogn måtte i brug. Vi havde mulighed
for at fortælle 80 juniorer om Jesus,
vise dem et trygt og godt fællesskab,
der er grundfæstet i vores kristne livssyn. Det er svært at få armene ned af
begejstring efter sådan en oplevelse!
Men hænderne kan hurtigt ryge i lommerne igen, derfor må vi fortsat opfordre hinanden til, at lejrlivet skal
fortsætte, også på solskinsøen!
Vi må bede Gud om at udruste,
give kræfter og glæde til dette.
I år bliver timerne om påskens
budskab – det har vi hvert andet
år. Der bliver derudover sjov og
ballade, bøn og lovsang – og vi
er overbeviste om, at vi 11. april
igen vil høre en masse juniorer,
der synes, at lejren var alt for
kort, sagt med meget tunge
øjenlåg

BØRN OG UNGE
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Hvad laver de i LMBU Between?
Interview med Johanna Vævest Hansen, Østerlars
Johanna er med i Arbejdsudvalget for
Between. Det er den del af LMBU
(Luthersk Missions Børn og Unge), som
arbejder med juniorer og teenagere.
Hvorfor er du med i udvalget for Between?
I LMBU er der 3 underafdelinger: Kids,
Between og LMU. Jeg har siddet i arbejdsudvalget siden oktober 2016. Jeg
blev spurgt af Maria Legarth, om jeg
ville være med i udvalget og sagde ja,
fordi jeg synes, det lød spændende.
Jeg har altid syntes, det var hyggeligt at
være på juniorlejre, og især efter jeg fik
lov til at være leder. Det er altid vildt
fantastisk, og så elsker jeg Jesus og
juniorer, og der findes nok ikke nogen
mere livsbekræftende kombination.

ønsker at gøre vejen fra børneklub til
LMU og til LM-kreds nem og skabe
sammenhæng med relationer mellem
LMBU’ere og de voksne LM’ere. Vi vil
gerne udruste lederne af junior- og
teenklubberne, give dem materialer, de
kan arbejde ud fra og sørge for, de er
med på “beatet”, når det gælder medier
og metoder. Til sidst, men ikke mindst,
vil vi gerne oplære alle aldre til mission.
Hvordan kommer international mission
med i arbejdet?
Lige som sidste år samler Between også i år ind til børn og unge i Peru sammen med Kids og LMU. De har brug for
vores penge og forbøn, en forbøn som
alle er velkommen til at tage del i.

Hvordan synes du om arbejdet?
Hvad arbejder I med i udvalget?
Det er et spændende udvalg, og jeg er
Vi har indtil nu i arbejdsudvalget ikke
meget glad for at være en del af det.
lavet så meget, fordi vi har ventet på
Hvis man har noget, man brænder for
nogle visioner fra bestyrelsen. Ellers er at vide, eller man synes, andre skal
vi f.eks. med til at komme med forslag
vide, så er man altid velkommen til at
til, hvad seminarer på lederkursus 2017 skrive til mig på vaevest@outlook.com.
skal handle om, finde løsninger på efterspørgsler fra klubberne, have
en mindre finger med i konsulenternes arbejde og lave en
masse reklame.
Vi mødes her i marts for at lave
nogle handlingsplaner ud fra
visioner, som LMBU-bestyrelsen
har fremlagt.
Vores opgave er at arbejde for
alle juniorer og teenagere og
deres ledere. Fra 2017-2021 er
vores opgave at sørge for, at
Between kan opfylde visionerne,
som bestyrelsen har fremlagt. Vi Maria Legarth holder bibeltime på LM Lejren
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Unge prædikanter i gamle dage
V / Birger Pedersen, Rønne

Behov for nye prædikanter
Ved Luthersk Missionsforenings 50-års
jubilæum i 1918 må det have stået klart
for afdelingsstyrelsen på Bornholm, at
skulle foreningen have en fremtid, måtte man få nogle nye yngre prædikanter.
Hans A. Mortensen var en af dem, der
blev kaldet dengang i en alder af 30 år.

Han fortæller i et interview med Missionsvennen nr. 16/1977:
”Der havde længe været for få prædikanter på Bornholm. Men i 1918 sendtes gennem afdelingsformand Andreas
Rønne et brev til 8 yngre mænd med en
indbydelse til et møde med afdelingsstyrelsen om prædikanttjeneste. Efter
velkomsten blev vi foreholdt tjenestens
opgave og ansvar, og derefter blev der
holdt et bedemøde. Vi lovede at begynde. De to kom dog aldrig i tjeneste.”
Papirprædikener og lange prædikener
”Aftalen var, at vi i den første tid skulle
holde møder sammen med en ældre
prædikant. Vi fik kun underretning om,
hvor vi skulle virke, når annoncen kom

med tirsdagsavisen. Fuldt manuskript
var ilde set. En prædikant, der holdt
disse ”papirprædikener”, var ikke en
rigtig prædikant”.
Om prædikantmøderne siger han: ”Det
var gode, opbyggelige samvær; vi lærte
hinanden at kende, talte sammen og
bad sammen. Men ved de første prædikantmøder blev der lagt for lidt vægt på
undervisning og praktisk hjælp til tjenesten. Det er heldigvis blevet bedre senere. Der var engang forslag om at lade
3-4 prædikanter tale hver i 20 min. for
senere at blive analyseret og vejledt;
men Svaabech erklærede, at man ikke
kunne holde en prædiken på 20 min.
Der kunne kun blive tid til at snyde næsen og sige amen, så dermed faldt det
forslag.”
Om møderne dengang fortæller han: ”I
min ungdom sang man en sang til indledning, derefter en prædiken på 1 - 1½
time og så en sang til afslutning. Prædikanten havde ansvaret for både prædiken og mødeledelse og alt.”
Så bliver han spurgt om forkyndelsen
dengang var mere luthersk-roseniansk.
Dertil svarer han: ”Nej. Jeg har indtryk
af, at i en årrække efter venneflokkens
deling trak begge parter ud mod hver
sin grøft i forhold til Rosenius, men med
Frits Larsen kom der en ændring til det
bedre i LM”.
I sin ungdom blev H. A. Mortensen
brugsuddeler i Rø. Dengang var der en
vækkelse i Rø, som hele sognet var
berørt af. I 1925 flyttede familien til
Græsted, hvor han drev manufakturforretning i 25 år. Senere flyttede familien
til Hillerød, hvor H.A. Mortensen boede,
til han var over 100 år.

BIBELSTUDIUM
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Intet andet evangelium

V / afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
Afdelingssekretær Hakon Christensen
har netop skrevet et studiehæfte om
Galaterbrevet. Her fortæller han lidt om
at studere Bibelen og modtage undervisning.
Hæftet kan fås gratis ved henvendelse
til Jørn Bech. Tlf. 4045 7160 eller på
mail: formand@lm-bornholm.dk.

Hvad satte dig i gang med at studere
Galaterbrevet og skrive et studiehæfte
om det brev?
Jeg voksede op i min fars og mors købmandsbutik i Hillerød. Da jeg var ved at
afslutte mit ophold på Djurslands Efterskole, var der en af lærerne, som gav
udtryk for sin undren over, at jeg ikke
skulle i gymnasiet. Det var aldrig seriøst inde i mine overvejelser. Jeg havde
i et par sommerferier arbejdet hos den
lokale tømmerhandel, og jeg havde lyst
til at fortsætte i det spor, jeg var vokset
op i. Så blev de første otte år af mit arbejdsliv inden for indkøb, salg og markedsføring i trælastbranchen.
Måske er det dette udgangspunkt, som
satte mig i gang med studiehæftet Intet
andet evangelium ud fra Galaterbrevet.
Jeg så på et tidligt tidspunkt reformati-

onsjubilæet i horisonten, og så kom det
naturlige spørgsmål til sådan en som
mig: »Her er en gratis anledning - hvor-

dan kan du formidle reformationens
åndelige hovedsager 2017, der hvor du
har et ansvar?«
Er det nødvendigt med baggrundsviden
(tid, sted, forfatter, lokale forhold e.l.) til
et bibelstudie – eller for den sags skyld
i en prædiken / bibeltime?
Jeg vil nok være forsigtig med at sige,
at det ligefrem er nødvendigt. Men der
er ingen genvej uden om det slidsomme arbejde med Guds ord. Vi er forskellige, og vi skal bestemt ikke alle
være lige boglige. Men vi skal heller
ikke lade Djævelen fange os ind i åndelig dovenskab, så vi forsømmer arbejdet med Guds ord, bare fordi det er
krævende. Så får vi hverken noget at
leve af selv eller dele ud til andre.
Hvordan kan et bibelstudium eller bibelundervisning også blive en forkyndelse / tiltale til mig, så jeg ikke forholder
mig nøgternt eller kun interesseret til
det, Skriften vil sige mig?
Jeg tror, at følgende fire ting er nøgleord for et udbytterigt bibelstudie: Bøn,
Helligånd, fællesskab og lydighed. Når
Bibelen studeres under bøn om Helligåndens vejledning, gerne i fællesskab
med andre og med det fortegn, at jeg
vil tro og adlyde det, Guds ord åbenbarer – så kommer tiltalen også. Måske
har vi i særlig grad brug for at blive mindet om nødvendigheden af lydighed.
Friheden i Kristus er på en alvorlig,
men også befriende måde, en meget
forpligtende frihed.

8

LUMI RADIO

HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
APRIL

Lørdag d. 1.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 3
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 4.
09.00 Musik/sang (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 5.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 Musikmosaik (G)
Torsdag d. 6.
09.00 Musik i april
09.30 I bøgernes verden (53)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 7.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 33)
21.00 Fra bibelkursus (G)
Lørdag d. 8.
17.00 Ønskeprogram (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 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 12.
09.00 Fra bibelkursus (G)
Torsdag d. 13. Skærtorsdag
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i april (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 14. Langfredag
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (51)
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 35)
21.30 Påskens salmer
Lørdag d. 15.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 17. 2. påskedag
17.00 Påskens sange
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 18.
09.00 Musik i april (G)
09.30 På vej (G)
Onsdag d. 19.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 Påskens salmer (G)
Torsdag d. 20.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (54)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 21.
17.00 Musikmosaik (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 36)
21.00 Påskens sange (G)
Lørdag d. 22.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 23.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 24.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Fra Lyset og Livet (1)
Tirsdag d. 25.
09.00 Forårssange
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 26.
09.00 Fra Lyset og Livet (G)
Torsdag d. 27.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 28.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra, LUMI-magasin
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 37)
21.30 Forårssange (G)
Lørdag d. 29.
17.00 LUMI-weekend (G)
MAJ

Mandag d. 1.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 2.
09.00 Musik i maj
09.30 LUMI-magasinet (G)

Onsdag d. 3.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 På vej (52)
Torsdag d. 4.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (55)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 5
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 38)
21.00 Fra Lyset og Livet (2)
Lørdag d. 6.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 8.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 9.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 10.
09.00 Fra Lyset og Livet (G)
Torsdag d. 11.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 12. St. bededag
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
I anledning af,
Gæstebogen
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 40,1-11)
21.30 Børnebørnene synger
Lørdag d. 13.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 15.
17.00 Musiktimen (G)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 16.
09.00 På vej (G)
09.30 Gæstebogen (G)
Onsdag d. 17.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 Musik i maj (G)
Torsdag d. 18.
09.00 På vej (53)
09.30 I bøgernes verden (56)
21.00 Musiktimen

LUMI RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
Fredag d. 19.
17.00 Børnebørn synger (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 40,12-26)
21.00 På vej (G)
21.30 Musik i maj (G)
Lørdag d. 20.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 21.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 22.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Fra Lyset og Livet (3)
Tirsdag d. 23.
09.00 Børnebørn synger (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 24.
09.00 Fra Lyset og Livet (G)
Torsdag d. 25.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (54)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 26.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra, LUMI-magasin
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 40,27-31)
21.30 Salmer vi kender
Lørdag d. 27.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 29.
17.00 Musiktimen (G)
21.00 Aftensange
Tirsdag d. 30.
09.00 På vej (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 31.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 Salmer vi kender (G
JUNI

Torsdag d. 1.
09.00 Musik i juni
09.30 I bøgernes verden (57)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 2.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 41)

21.00 Pinsens sange
Lørdag d. 3.
17.00 Pinsens sange (G)
Mandag d. 5. 2. pinsedag
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 6.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 7.
09.00 Aftensange (G)
Torsdag d. 8.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i juni (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 9.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (55)
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 42,1-12)
21.30 Musikmosaik
Lørdag d. 10.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 12.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 På vej (G)
Onsdag d. 14.
09.00 Over en åben bibel (G)
09.30 Salmer vi kender (G)
Torsdag d. 15.
09.00 Musik i juni (G)
09.30 I bøgernes verden (58)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 16.
17.00 Børnebørn synger (3)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 42,13-17)
21.00 Fra Lyset og Livet (4)
Lørdag d. 17.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 18.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00

Mandag d. 19.
17.00 Musiktimen (G)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 20.
09.00 Børnebørn synger (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Onsdag d. 21.
09.00 Fra Lyset og Livet (G)
Torsdag d. 22.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 23.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra, LUMI-magasin
21.00 Over en åben bibel
(Esajas 42,18-25)
21.30 Pers sange
Lørdag d. 24.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 26.
17.00 Ønskeprogram (G)
21.00 Kingos liv og salmer
Tirsdag d. 27.
09.00 Sommersange
09.30 LUMI-magasinet (G)
Onsdag d. 28
09.00 Over en åben bibel (G)
21.30 Pers sange (G)
Torsdag d. 29.
09.00 På vej (56)
09.30 I bøgernes verden (59)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 30.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 43,1ff
21.00 Kingos liv og salmer (G)
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)

(Fortsætter side 10)
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APRIL
07.-12.
20.-23.
21.
23.
26.
MAJ
10.
15.-18.
25.
27.

29.-31.
JUNI
05.
13.
13.-17.
14.

14.
15.-18.

Ø-KALENDEREN
Påskelejr
Hakon Christensen på Bornholm
Afdelingsstyrelsesmøde
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Hakon Christensen kl.
10.30. Fællesspisning
Ø-koret øver i Aakirkeby kl.
19.30

18.
25.
25.-27.
28.-1/7

Lejrstævne på LM Lejren kl. 14.
Taler er forstander Niels Kousgaard, LME
Gudstjeneste i KPK i Østermarie kl. 10.30 v/ Olai Poulsen
Børnelejr
Juniorlejr

Ø-koret øver i Aakirkeby kl.
19.30
Hakon Christensen på Bornholm
IMA stævne kl. 14.00
Gudstjeneste i KPK, Østermarie kl. 10.30, konfirmation v/
Finn Erik Andersen

Seniorlejr v/ Mogens Nissen
m.fl.
LUMI Radios pinsestævne kl.
14.00 i Aakirkeby. Taler er Ole
Sørensen, Norea Radio
Afdelingsstyrelsesmøde
Hakon Christensen på Bornholm
Ø-koret øver i Aakirkeby kl.
19.30
Repræsentantskabsmøde
Folk og tro på Folkemødet

Bemærk ændring i adresselisten.
Afdelingskassen:
Girokontoen er lukket. Brug venligst
bankkonto i Nordea 0650 5553110824
eller MobilePay 2201 2017

LUMI Radio (fortsat fra side 9)
Pinsestævne
2. pinsedag, d. 5. juni kl. 14 afholdes i år i
LMs hus, Østergade 5, Aakirkeby.
Vi får besøg af daglig leder for NOREAradio, som udover at prædike også vil orientere om radiomission - og ikke mindst om
muligheder for at lytte til kristne radioprogrammer, når BKN må ophøre ved udgangen af i år.
Vi ser frem til endnu en gang at møde alle
venner af LUMI-radio. På gensyn!

LUMI genbrug
Nej, det er ikke en omtale af genbrugsbutikken i Nexø, men ordet/navnet kan desværre også dække situationen for LUMI-radio,
for vi er desværre nødsaget til at
”genbruge” - eller genudsende - de fleste
udsendelser to gange.
Det gælder nu også Ønskeprogrammet ,
som genudsendes ekstra kl. 17.00 - 2. og
4. mandag i måneden. Dermed er der ekstra mulighed for at man kan høre ”sine hilsener”!

ADRESSER
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Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm
v/ Ellen Esmarch Pedersen

www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
Årsdalevej 61, 3740 Svaneke
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: 2201 2017

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

Hvad betyder Jesu blod for dig?

Fra andagtsbogen ”Et år med Luther” (Lohse / Logos Media 2016)
”Til eftertanke” er
denne gang tre små
andagtsstykker af
Martin Luther, som
han har skrevet i
forbindelse med påsken om, hvad Jesu
blod betyder for os.

Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder

(Esajas’ Bog 53,5)
Her ser du Guds strenge, vrede og
urokkelige alvor på grund af synd og
syndere, at han heller ikke for sin allerkæreste Søn har villet give synderne fri,
men gjorde så tung en bod for dem,
som han siger i Es. 53,5: ”Men han blev
knust for vore synder.” Og når du betænker ganske dybt, at Guds Søn, Faderens evige visdom, selv lider, så bliver du vel forskrækket. Synden må
dræbes helt, ellers dræber den dig.
(12. marts)

Han blev givet hen for vore overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for
os. (Romerbrevet 4,25)

Du må helt og fuldt stole på disse og
lignende udsagn, jo mere og hårdere
din samvittighed martrer dig. For hvis
du ikke gør det, men undlader at berolige dig selv ved din anger og oprejsning,
så kommer du aldrig mere til ro og må
fortvivle til sidst. For når vi behandler
vore synder i vores samvittighed og

lader dem blive hos os og betragter
dem i vore hjerter, så er de alt for stærke for os og lever evigt. Men når vi ser,
at de ligger på Kristus, og at han overvinder dem med sin opstandelse, og vi
frimodigt tror på det, så er de døde og
blevet til intet, for på Kristus kan de ikke
blive, de er opslugt ved hans opstandelse, og du ser nu intet sår, ingen smerte
på ham, intet, der røber synden.
(21. februar).

Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den
levende Guds by, det himmelske Jerusalem, (…) til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der
taler stærkere end Abels.

(Hebræerbrevet 12,22-24)
Sådan råber blodet fra vores eneste
forsoner og talsmand, Jesus Kristus,
uden ophør, så at Gud Fader anser
elendige syndere nådig. For han kan
ikke se nogen synd hos os, selvom vi er
fulde af synd, ja, er bar synd indeni og
udenpå, på legeme og sjæl, fra isse til
fod, men ser kun sin elskede Søns vor
Herre Jesu Kristi dyre, kostelige blod,
som vi er bestænket med. For det samme blod er den gyldne nådekappe, som
vi er iført, og som vi træder frem for
Gud i, så han ikke hverken kan eller vil
se anderledes på os, end om vi var den
elskede Søn selv, fuld af retfærdighed,
hellighed og uskyld.
(7. marts).

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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