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JUBILÆUM

500 års jubilæum for reformationen
V / Peter Krak

Absoluthersk
I 2002 udkom en lille bog på Credo forlag med ovenævnte titel, skrevet af
Claus Grønbæk, daværende studentersekretær i KFS. I indledningen skriver
han : ”Når ordet ’luthersk’ kommer på
banen, toner for mit indre øje en lettere
korpulent herre med en anelse forhøjet
blodtryk og en doktorhat på hovedet
frem! Ikke just noget, der umiddelbart
indbyder til spontan livsglæde!”

Alligevel er det værd at markere 500
året for reformationen, og naturligvis vil
det også komme til at handle om Luther. Han var en af de helt centrale personer i den reformation, der fulgte efter
hans opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Samtidig skal vi
huske, at Luther ikke ønskede, at vi
skulle kalde os lutherske. Han sagde:
”Jeg beder om, at folk vil lade mit navn
ligge og ikke kalde sig lutherske, men
kristne. Hvad er Luther? Læren er da
ikke min! Hvordan skulle vel jeg - elendige, stinkende gødningssæk - komme
dertil, at man skulle opkalde Kristi børn
efter mit ulyksalige navn?”

Endnu et citat fra bogen: ”Luther var
interesseret i at pege på Jesus og Bibelen som det eneste fundament for troen
og livet.” Det er her, vi gerne vil følge
Luther, og så vover vi - på trods af hans
ønske - alligevel at kalde os lutherske.
Inspirationskatalog
Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm er et samarbejde, som LM også er
med i. De har udgivet et lille inspirationskatalog med ideer til, hvordan reformationsjubilæet kan markeres lokalt.
Der lægges op til, at vi får sat fokus på
reformationens hovedtanker og historiske betydning i kirker og fællesskaber.
Kataloget indeholder en idebank med
forslag til foredrag og oplæg, som en
række præster og prædikanter har indvilget i at bidrage med.
Der er en stor variation i oplæggene.
Her er bare et lille udpluk:
Luthers lille katekismus - dens
indhold og pædagogik
Munken og nonnen
Troen alene
Luthers to-regimentslære
I Luthers fodspor
Reformationens pensel- og pennestrøg
Reformationen i Danmark og på
Bornholm
Luthersange
Brug inspirationskataloget til planlægningen af møderne det næste år!
Søndag, den 9. oktober kl. 14.00 inviterer ELSB til et møde på Peterskolen i
Rønne, hvor Henrik Højlund taler over
emnet: ”Gratis glæde”.

FORKYNDELSE
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Projekt God Forkyndelse
Interview med Thordis Jørgensen, Aakirkeby

Vi fortsætter med opfølgning på rapporten om ”Projekt God Forkyndelse” denne gang med et besøg hos Thordis
Jørgensen i Aakirkeby. Vi taler lidt sammen om afsnittet ”Udbytte af forkyndelsen.”
Hvad er din reaktion på, at kvinder, ældre og folkekirkegængere får mest ud
af forkyndelsen?
I modsætning til børnefamilier har vi
ældre mere ro omkring os. Der er både
tid og ro til at folde sine hænder og bede om velsignelse over det, vi er samlet
om. Det skal vi huske at gøre. Flere af
vore sange til indledning er en bøn om
det, f.eks. ”Tal til mit hjerte om Jesus.”
Mobiltelefonen i lommen kan hurtigt
stjæle vor opmærksomhed, hvis man
straks efter mødet skal tjekke hvilken
besked, man nu har fået. De moderne
medier stjæler ofte vore pauser, så der
ikke bliver tid til at lade Guds ord sænke sig i vort hjerte. Vi skal være opmærksom på, at Djævelen også altid er
med, når vi lytter til Guds ord.
Du kommer både til møder i LM og i
folkekirken. Hvilken forskel oplever du?
LM er mit åndelige hjem, så derfor er
mødet i missionshuset min første priori-

tet. Jeg sammenligner det lidt med måltiderne, hvor jeg får hovedmåltidet ved
mødet i missionshuset. Men søndag
formiddag er et godt tidspunkt at mødes
om Guds ord.
Til gudstjenesten skal man forholde sig
til 3 tekster, mens vi oftest kun møder
én tekst til søndagsmødet. Det er dog
en hjælp at følge med i teksterne bag i
salmebogen, lige som det også er godt
at have bibelen med til mødet.
Hvad forventer du af prædikanten?
Det vigtigste er at have en forventning
til Gud, for det er ham, der må give mig
noget. Men det er godt at mærke, når
prædikanten er velforberedt og har været inde for Guds ansigt i sin forberedelse. Det er også fint, hvis der er nogle
eksempler, for forkyndelsen har med
vores liv at gøre. Om søndagen vil jeg
gerne have en evangelisk prædiken,
snarere end undervisning. Ellers er jeg
ikke så afhængig af formen og prøver
at overse prædikantens dårlige vaner.
Hvordan kan tilhørerne forberede sig til
et møde eller en gudstjeneste?
Luther forklarer i Den Lille Katekismus,
om hviledagen, at vi ikke må ringeagte
Guds ord, men gerne høre det.
For mit eget vedkommende husker jeg
bedst prædikenen, hvis der ikke sker
for meget bagefter, som kan tage det
væk, jeg lige har hørt.
Det er dog også godt at tale med andre
om prædikenen. Vi gør det ofte, når vi
samles til bedemøde i ”Projekt Hanna.”
Endelig skal vi huske at bede - ikke kun
for lejre og større arrangementer, men
også for det almindelige søndagsmøde.
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LUMI RADIO

Kristen radiomission
V / Preben Holm, Pedersker
Ved LUMI Radios vennestævne 2. pinsedag, havde Preben Holm et historisk
indlæg om kristen radiomission. Her
bringes et uddrag af hans indlæg.

Radio i Danmark
Statsradiofonien blev etableret i Danmark i 1925. Som alle nye opfindelser
mødte radioen også modstand hos en
del af befolkningen. Man talte om
”radioter”, der var ramt af ”den herskende Radio-epidemi”, hvor de ”højfrekvente strømme erstatter al selvstændig
hjernevirksomhed.”
Staten havde monopol og bestemte,
hvad der måtte sendes i radioen, men
der blev også gjort forsøg på at bryde
monopolet. Radio Merkur sendte i årene 1958-1962 radioudsendelser fra et
skib i internationalt farvand i Øresund.
Den blev kaldt en piratradio og sendte
især musik og reklamer. På den måde
blev den en pioner inden for reklamefinansieret radio i Danmark.
Kristne udsendelser
Skepsissen over for radioen fandtes
også inden for kirken. Kunne man forkynde evangeliet via sådan et medie?
Lige siden de første år i Statsradiofonien blev der transmitteret gudstjenester,
men vi skal helt frem til 1952, før det
kristne radioselskab, Trans World Radio
blev stiftet. Selskabets formål var alene
at forkynde evangeliet og være en missionerende radio.
I 1956 stiftedes Norea Radio Norge af
Norsk Luthersk Missionssamband, som
også sendte nogle prøveudsendelser
på dansk. Det førte i 1970 til etableringen af Norea Radio Danmark.

Men det danske radiomonopol var stadigt gældende. Derfor måtte man sende
fra udlandet. Det blev fra en af Hitlers
gamle radiostationer i Monte Carlo.
I første omgang sendte Norea Radio
Danmark kun danske udsendelser, men
snart blev det klart, at radioen kunne
bruges til at sprede evangeliet ind over
grænser, der ellers var lukkede. Det
begyndte med rumænske udsendelser i
1971 produceret af pastor Jancu Moscovici, som fortsatte indtil 2001.
Også på Bornholm blev der produceret
udsendelser. Det skete i 1973 fra et
studie på Nexøvej i Aakirkeby, med
Bent Bendix som producer og Preben
Holm som tekniker.

Lokalradioer
Ønsket om at bryde DR’s monopol blev
til sidst så stærkt, at de første lokalradioer kunne gå i luften i 1983 som et forsøg. I starten var det udelukkende ikkekommercielle radioer, som kunne få
sendetilladelse, men i 1988 fik lokalradioer også tilladelse til at sende reklamer.
Her på Bornholm havde LM også et

LUMI RADIO

Radiostudiet på Nexøvej i Aakirkeby
ønske om at sende evangelisk forkyndende udsendelser.
I efteråret 1986 blev Bornholms Kristne
Nærradio (BKN) oprettet med det formål at producere og udsende radioprogrammer ud fra en evangelisk kristen
grundholdning. BKN var og er en paraplyorganisation, hvor hvert medlem har
sine egne radioproduktioner og er ansvarlig for egne udsendelser. Med fra
starten var 7 medlemmer med KLF som
initiativtager: 3 missionsforeninger (IM,
ELM og LM) og 3 frikirker (Baptistkirken, Missionsforbundet og Pinsekirken). KLF var medlem uden selvstændig radioproduktion.
LUMI-Radio Bornholm
Lumi-Radio Bornholm sendte sin første
udsendelse den 2. marts 1988 fra et
afviklingsrum på Peterskolen via en
sender i Rønne. Der sendtes 4 halvtimes udsendelser pr. uge. Udsendelserne blev de første måneder produceret i
Norea-Radios lokalstudie på Bornholm.
Studiet flyttedes i sommeren 1988 fra
Aakirkeby til Dr. Kabelsvej 12a i Rønne,
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hvor der i en tidligere
garagebygning var blevet indrettet et nyt studie og teknikerrum til
formålet. Godt 20 medarbejdere gjorde et
stort og engageret arbejde sammen med
den første bestyrelse
for at få teknik og programmer til at gå op i
en højere enhed.
Godt en måned senere
i 1988 efter opstart af
BKN åbnede Bornholms Stemme, og det
blev et godt parløb indtil ”Stemmen”
lukkede i 2005. Andre nærradioinitiativer har i perioder også været med, men
siden sommeren 2014 har BKN været
eneste nærradio på øen, hvor der sendes dagligt kl. 9, 17 og 21 med et varieret udbud af programmer. På hverdage
desuden ”Vejen gennem Bibelen” kl.
7:45,10:00 og 18:00.
BKN består her i 2016 af ELM radio,
LUMI-Radio og Radio IM. Desuden indgår Bornholmerkirken og Nexø Frikirke i
turnus for transmission fra søndagens
møde/gudstjeneste.
Norea Radio, der nu hedder Norea Mediemission, er også stadig aktiv både i
forhold til at levere udsendelser til lokalradioerne fra ”Programbanken” og yde
støtte til mange radioprojekter rundt om
i verden.
Nye muligheder for at forkynde evangeliet er kommet til sidenhen. TV, CD,
DVD, Internettet og Smartphone for
bare at nævne nogle af dem. Hvad
fremtiden bringer, ved vi ikke, men vi
må være parate til at gøre brug af de
muligheder Gud giver samt støtte og
bede for radiomissionen.
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FLYGTNINGE

Der kom asylansøgere til byen
V / Ruben Elleby, Aakirkeby

LM’s flygtningekonsulent Claus Kristensen holdt i efteråret et oplæg for repræsentantskabet over emnet: At være

Var det så en enlig svale? Nej, næste
gang kom der næsten lige så mange.
Siden har vi varieret programmet lidt,
flygtning - nydansker eller bare fremmen stadig dukker der minimum 15 op.
med. Et kald til kirken globalt - LM Born- Vi inviterede dem også til kredsens
holm regionalt Sankt Hans
og ”mig” lokalt.
aftensarrangeEvangeliet forment på Kratpligter os til at
gård. Her kom
dele med andre.
80 % af beboerVi kan elske,
ne, selv om det
fordi Gud elskevar Ramadan.
de os først.
De forstod nok
En dag flyttede
ikke talen, men
ca. 50 asylansøjeg er ikke i tvivl
gere ind på det
om, at de forgamle kommustod, hvad den
nekontor i Aakirdrejede sig om.
keby, og så
Desuden mødte
meldte spørgsde menigheden
målet sig:
og en del af de
unge.
Hvad gør vi i praksis lokalt?
”Bare gør noget! Det er kun dig selv,
En udfordring
der sætter barrikader op!” sagde Claus
Du har et kald fra Gud til at elske den
til os.
fremmede som din næste. Måske skal
Vi afholdt et lille møde, hvor ca. 10 fra
du ikke gøre som os, men der er mange
kredsen mødte op, og vi blev enige om andre muligheder, f.eks. hjælp på asylat starte lidt i det små - et par timers
centrene med lektiecafé, ture, strikke–
åbent hus hver anden fredag. Vi mødte eller skakklub. Du behøver ikke være
stor åbenhed fra Røde Kors’ side. Frivil- sprogkyndig. Tegnsprog er internatiolighedskoordinatoren så på forholdene i nalt.
missionshuset, som han vurderede som Vidnesbyrdet om Guds kærlighed går
optimale til mange aktiviteter.
både gennem mund og hænder. AsylVi inviterede til et caféarrangement og
ansøgerne er de fremmede, som ofte er
var spændte om, om der ville komme
uden social kontakt, men de vil gerne
nogen. Der kom 20! Vi spillede banko
være sammen med os danskere.
på dansk, legede, drak kaffe og spiste
Vil du vide mere, må du gerne kontakte
kage. Der var også mulighed for at remig på tlf. 2163 1206.
parere cykler, så 2 timer forløb hurtigt.
Vi sluttede med at bede Fadervor.

KONFIRMANDKURSUS
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Konfirmandkursus i Sædding

Interview m / Nanna Johansen, Caroline Elleby og Samuel Munch, Aakirkeby
I år deltog 12 bornholmere i et konfirmandkursus (KK) på Sædding Efterskole to uger i sommerferien. Deltagelsen i
disse kurser har været stigende, og i år
blev de gennemført på 3 efterskoler.
Næste år udvides til 4 skoler. 95% af
deltagerne har fulgt konfirmandundervisningen hjemme, og det gælder også
Nanna, Caroline og Samuel.
I blev alle 3 konfirmeret i foråret. Hvordan gik dagen?
”Vi var nervøse og spændte, men det
var også en dejlig dag - både i kirken og
derhjemme,” er de enige om. Det var
dejligt at fejre dagen sammen med familie og venner. Nanna og Caroline
blev konfirmeret af Hans Vilhelm Breum
Jakobsen i Østermarie Kirke og Samuel
af Peter Techow i Bornholmerkirken.
Hvordan var undervisningen på efterskolen i forhold til konfirmationsforberedelsen hjemme?
Nanna og Caroline nævner, at en del
emner var de samme, hvor de er blevet

undervist i katekismusstoffet. Samuel
fortæller, at de ofte så et afsnit af en
film, som de har talt sammen om bagefter. Alle tre nævner, at de har haft et
rigtig godt forhold til deres præst, hvilket
Hans Vilhelm også nævnte i sin tale til
konfirmationen.
På efterskolen var der mulighed for
mange andre aktiviteter, både sport, kor
og kreative aktiviteter. De var også på
adventurerace, hvor de skulle overnatte
i en lade på en gård.
Hvad tænker I især tilbage på fra opholdet i Sædding?
Alle tre er enige om, at det er de mange
nye venner, de har fået i hele landet.
Den første dag holdt man sig nok mest
til bornholmerne, men snart blev der
knyttet mange nye kontakter. De har sat
pris på det kristne fællesskab, som de
har fået lov at opleve intenst i 14 dage.
Nogle af de nye venner har de haft mulighed for at være sammen med her i
sommerferien. ”Det har bare været
fedt!” er udtryk, der kommer igen og
igen.
Har opholdet betydet, at I skal på efterskole senere?
Alle tre forventer at skulle på efterskole
i 10. klasse, og KK har bestemt givet
dem blod på tanden til et helt år på efterskole.
De ved dog også, at det bliver hverdag
på en efterskole med lektier og fag,
som de kender fra skoledagene på Davidskolen, hvor de alle tre går.
”Det var en lang rejse helt til Vestjylland, men det var det hele værd,” siger
de og anbefaler andre at tage af sted.
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LUMI RADIO

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

OKTOBER

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 i oktober
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 6.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (40)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 7.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Jonas bog 2)
Lørdag d. 8.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 10.
17.00 Musik i oktober (G)
17.30 Bibelfortælling
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)
Torsdag d. 13.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 14.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 15.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 17.
17.00 Fra seniorlejren (2)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 18.
09.00 Kvinder i Bibelen
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 20.
09.00 På vej (44)
09.30 I bøgernes verden (41)
21.00 Musiktimen

Fredag d. 21.
17.00 Kvinder i Bibelen (G)
17.30 Over en åben bibel
(Jonas bog 3)
Lørdag d. 22.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 23.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 24.
17.00 Fra seniorlejren (3)
21.00 Musik - sang
21.30 Bibelfortælling (G)
Tirsdag d. 25.
09.00 Musik - sang (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 27.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 28.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (45)
Lørdag d. 29.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 31.
17.00 Fra kvindedag (1)
21.00 Fra seniorlejren (G)

NOVEMBER

Tirsdag d. 1.
09.00 Musik i november
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 3.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (42)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 4.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 1,1-3)
Lørdag d. 5.
17.00 Fra seniorlejren (4)
Mandag d. 7.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 8.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 10.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 11.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 12.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 14.
17.00 Fra kvindedag (2)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 15.
09.00 Kvinder i Bibelen
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 17.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 I bøgernes verden (43)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 18.
17.00 Musik i november (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 2,1-5)
Lørdag d. 19.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 21.
17.00 Fra kvindedag (3)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 22.
09.00 På vej (46)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 24.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 25.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 26.
17.00 LUMI-weekend (G)

LUMI RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
Søndag d. 27.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 28.
17.00 Fra kvindedag (4)
21.00 Advent
Tirsdag d. 29. 09.00 På vej
(47)
09.30 Gæstebogen (G)
DECEMBER
Torsdag d. 1.
09.00 Musik i december
09.30 I bøgernes verden (44)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 2.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 3)
Lørdag d. 3.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 5.
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)
Torsdag d. 8.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i december (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 9.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet

Lørdag d. 10.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 12.
17.00 Fra årsmødet (1)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 15
09.00 Adventssange
09.30 I bøgernes verden (45)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 16.
17.00 Musikmosaik (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 6)
Lørdag d. 17.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 19.
17.00 Fra årsmødet (2)
21.00 Ønskeprogram
Årets sidste!!
Tirsdag d. 20.
09.00 Julefortælling
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 22.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Adventssange (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 23.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Jul i Betlehem
Lørdag d. 24. (Juleaften)
17.00 LUMI-weekend (G)

FORTSAT KRISTEN NÆRRADIO!?
Ser du, at der står både udråbs- og spørgsmålstegn? Et ønske eller et spørgsmål…
I skrivende stund er der brug for begge tegn
i forhold til Bornholms Kristne Nærradio.
Vi ved, at vilkårene for at sende kristen nærradio vil være uændrede i 2017 - men hvad
så? Kulturstyrelsen antydede før sommerferien, at en ny bekendtgørelse var lige på trapperne - men vi har intet set eller hørt.

Mandag d. 26. (2. juledag)
17.00 Nogle julesalmer Gud til ære
21.00 Julemusik
Tirsdag d. 27.
09.00 På vej (48)
09.30 Jul i Betlehem (G)
Torsdag d. 29.
09.00 Godt nytår
09.30 I bøgernes verden (46)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 30.
17.00 Julefortælling (G)
17.30 Over en åben bibel
(Esajas 7)
Lørdag d. 31. (nytårsaften)
17.00 Ønskeprogram (G)
JANUAR 2017
Søndag d. 1.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 2.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 3.
09.00 Godt nytår (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 5.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Godt nytår (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 6.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet

Der er også både udråbs- og spørgsmålstegn for vort radiofællesskab: Vil der fortsat
være kræfter og medarbejdere nok til at føre
arbejdet videre.
Et meget vigtigt spørgsmål: Har vi lyttere???
Vi savner jeres svar: Lytter I? Ønsker I at radioen skal fortsætte? Måske på en anden måde? Ring eller skriv til LUMI-radio eller tal med
en medarbejder.
OGSÅ DINE KOMMENTARER ER VIGTIGE.
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Ø-KALENDEREN

OKTOBER
07.-09.
LMU lejr
07.
Prædikantstudiekreds hos Birger Pedersen, Rønne
09.
ELSB møde på Peterskolen kl.
14 v/ Henrik Højlund
11.-13.
Hakon Christensen på Bornholm
23.
Gudstjeneste i KPK, Østermarie
v/ Olai Poulsen kl. 10.30.
28.-30.
Juniorlejr på LM Lejren
31/10-25/11 Hakon Christensen studieorlov
NOVEMBER
12.-13.
Årsmøde i Rønne
10.
Prædikantstudiekreds ELM i
Rønne
27.
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Bendt Jensen kl. 10.30.
30.-4/12
Hakon Christensen på Bornholm
DECEMBER
01.
Afdelingsstyrelsesmøde
24.
Julegudstjeneste i KPK i Østermarie kl. 10.30 v/ Finn Andersen. Fællesspisning

Cykler søges
Har du en cykel i overskud?
LM i Aakirkeby har brug for cykler,
som vi kan istandsætte sammen
med flygtningene.
Henvendelse til Ruben Elleby.
Tlf. 2163 1206 - eller mail til
elleby@os.dk

Gratis glæde
Søndag, den 9. oktober kl. 14.00
på Peterskolen i Rønne
Hovedtaler er sognepræst Henrik
Højlund fra Løsning og Korning.
Evangelisk Luthersk Samråd på
Bornholm

Lørdag kl. 17.00 møde
d. 12/11 kl. 19.00 lovsang, andagt, mm.
Søndag kl. 10.30 nadvergudstjeneste
d. 13/11 kl. 13.00 og 15.00 møder
Taler er frimenighedspræst
Peter Rask, Silkeborg
Temaer over Habakuks bog
Sang og musik ved Ø-koret,
Facedown, By Grace og LM’s
hornorkester
Børne– og juniortræf

ADRESSER
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www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
Årsdalevej 61, 3740 Svaneke
T 5649 6111 - E formand@lm-bornholm.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø. Tlf. 5649 3211
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 5649 2082 / 5238 1117
Mail: riis.vm@mail.dk

Afdelingssekretær: Hakon Christensen
Jespervej 64, 3400 Hillerød
T 4050 9175 - E hc@dlm.dk

Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.

Kasserer: Thorkild Sonne Lund
Engløkken 1 B, 3730 Nexø
T 5649 4175 - E thorkild.lund@gmail.com
Bank: 0650 5553110824 - Giro: 522 2842
Missionskonsulent: Tove Bech Kofoed,
Vestergade 29, 3740 Svaneke
T 2077 2797 - E toverb@gmail.com
Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205 - E nca.bornholm@gmail.com

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

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

Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk

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

Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm
v/ Ellen Esmarch Pedersen
Mobil: 6178 7783
Hjemmeside:
www.ellenesmarch.dk
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TIL EFTERTANKE

Det er ikke nok ...

V / Henning Kiilerich, Aakirkeby - formand for LUMI Radio
”Det er ikke
nok!” Sådan
lyder det i
profetien om
Herrens tjener (Jesus) i
Esajas 49,6.
Profetien fra
Gud er en
forudsigelse
af, at Israels
folk skal blive
ført hjem fra

fangenskab i Babylon: Det er ikke nok,

at du som min tjener skal føre - - Israels
overlevende hjem; derfor gør jeg dig til
et lys for folkene, for at min frelse skal
nå til jordens ende.
Det er den samme Gud, om hvem det
hedder i 1. Thess. 5,9: Gud har ikke

ne” som Esajas profeterer - og Paulus
siger det så tindrende klart i sit første
brev til menigheden i Thessalonika:
Den eneste vej ud af fortabelsen er frelsen ved Jesus Kristus.
Hvilken fantastisk Gud. Hvilken nådig
Gud! Han lader os ikke ”sejle vores
egen sø”. Han lader os ikke få løn som
forskyldt. Han vil FRELSE, og det gælder alle folkeslag helt til jordens ende.
Jesus kom som verdens lys (Joh. 8,12).
Han ”satte ild” til sine disciple, og vidnesbyrdet om frelsen ved tro på Jesus
Kristus spredte sig som en steppebrand.
Paulus blev ”lys for folket ” i Lilleasien,
og Gud talte til ham gennem en drøm,
så budskabet om FRELSEN kom til
Europa.

bestemt os til at rammes af hans vrede,
men til at opnå frelsen ved vor Herre
Jesus Kristus.

Evangeliet må længere ud
Det nåede til Danmark - til Bornholm til os - til dig og mig. MEN det er jo ikke
Vor Himmelske Fars eneste mål er at fri ”jordens ende”, om end der også på
os ud af syndens fangenskab, så vi ikke vores ø er uendelig mange, som
rammes af hans vrede, men opnår frel- (endnu) ikke har taget mod frelsen ved
se og evigt liv hos ham.
vor Herre Jesus Kristus.
Gud ved godt, at dette ikke er muligt for Gennem forkyndelse, ved arbejdet
os ved egen kraft. Vi magter ikke at
blandt børn og voksne, LUMI-radio,
”hale os selv op ved hårene”. Vi må
nabosnak ”over hækken” eller ved kafhave hjælp udefra - ganske som den
febordet og meget andet sker det også i
nødstedte sejler må hjælpes af f.eks.
dag - og først og sidst: Ved de foldede
en redningshelikopter.
hænder!
Så overvinder lyset mørket.
Jesus er redningsmanden
Jesus er vores frelser, ”et lys for folkeLuthersk 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 ti missionshuse
fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk

Oplag: 500 eks.
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