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FRA AFDELINGEN

Fra beretningen ved afdelingsmødet
V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke
Bedeugen
I bedeugen 2016 var emnet: De fortabte sønner - et emne, der har betydet
meget for mig og givet mig rigtig meget
at tænke over.
Hvor stort at have en Far, der står med
vidtåbne arme og tager i mod mig igen
og igen, når jeg vender Ham ryggen.
Han byder mig velkommen hjem og
henter festklædningen frem.
Jeg må også erkende, at jeg mere og
mere kan se mig selv i sønnen, som gik
derhjemme. Det er temmelig foruroligende.
Jeg tror, at vi er mange, der har det
sådan. Er jeg en stivnakket gammel
mand, der inderst inde har svært ved at
byde min fortabte broder velkommen
hjem? Vil jeg hellere gå hjemme og tage det for givet og mene, at jeg har ret
til alt? Vil jeg bare beholde det hele for
mig selv? Har jeg svært ved at tilgive
på trods af, at jeg har fået alt tilgivet?
Kredsene
Når det så er sagt, er jeg altid fyldt med
en stor glæde over at se, hvor stort et
arbejde, I lægger for dagen ude i kredsene. I gør en kæmpe indsats for at få
nye med og ikke mindst, at vi, der ”går
derhjemme”, må blive bevaret i troen på
Jesus som vores frelser. Må Gud rigt
velsigne os i det!
Det er jo i kredsene, det hele foregår.
Afdelingen er mere en paraply, der bl.a.
har ansvaret for, at der er prædikanter,
der kan komme ud i kredsene.
Prædikanter
Vi får en del besøg af prædikanter
”ovrefra”, som Hakon er god til at finde.

Det er både nødvendigt for at få mødeplanen til at hænge sammen og desuden inspirerende og fornyende. Ikke for
at forklejne vores egne prædikanter,
der lægger et kæmpe stykke arbejde i,
at vi andre må høre om Jesus, og hvad
han har gjort for os. TAK skal I have.
Børnene
Jeg vil også rette en stor tak til alle jer
børnemedarbejdere, der uge efter uge
er der for børnene. Også en stor tak til
alle jer forældre, der tager jeres børn
med til møderne både i kredsene, og
når vi er sammen til andre møder. Det
er så godt og vigtigt, at børnene er
med, og at de hører om Jesus helt fra
små. Det er deraf, at troen kommer. Det
gælder for os alle!
LMU
Det er godt at læse beretningen fra
LMU om trofasthed, og at der kommer
nye med. Det er livsbekræftende at høre vidnesbyrdet om unge, der kommer
til tro på vores Frelser, at der kommer
nye til, og at der oven i købet er unge,
der vælger Bornholm til igen!

FORKYNDELSE
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Projekt God Forkyndelse
V / Thorkild Holm, Gudhjem

Kristent Pædagogisk Institut har stået
for Projekt God forkyndelse. De afholdt
sidst i januar en konference for forkyndere fra 11 forskellige organisationer.
Konferencen, der blev afholdt i Bramming, var for alle, der har en forkynder
tjeneste. Jeg valgte at tage med på
konferencen, ikke så meget på grund af
projektet; men fordi jeg gerne ville møde andre, der ligesom jeg selv står i en
forkyndertjeneste. Jeg har brug for at
møde ordet fra Guds mund og blive
styrket i tjenesten for dette ord.
Jeg kom beriget hjem med mange gode
indtryk. Det var en stor opmuntring og
glæde at se og møde rigtig mange unge forkyndere, som brænder for at dele
deres Jesus-glæde med andre.
Forkyndelse som kommunikation
Der var bibeltimer og foredrag, samt
flere forskellige workshops. Det gav
mulighed for at gå i dybden med forskellige emner. Jeg valgte at høre mere
om forkyndelse som kommunikation.
Uanset om vi står på en prædikestol
eller falder i snak på gaden, så kommunikerer vi ikke bare med vore ord, men
også med den måde vi er på, og det vi
har med i vores ”rygsæk”. Vi er måske
ikke er så bevidste om, at den anden

ikke nødvendigvis hører det samme,
som jeg siger. Paulus er meget skarp
på det i Romerbrevet kap. 10,17 hvor
han siger at troen kommer af det som
høres og ikke, som vi umiddelbart tænker, at troen kommer af det, som siges.
Når en forkynder bruger ordene Gud,
frelse, tro, menighed, opstandelse, himmel osv., kan ordene betyde noget helt
forskelligt for den, som siger dem, og
for de som hører. Et aktuelt eksempel
på det, oplever vi hos nogle præster,
hvor fx ordet opstandelse for den ene
betyder en reel opstandelse til et evigt
liv, men for andre betyder genfødsel til
endnu et liv på jorden (reinkarnation).
Vi er derfor helt afhængige af, at Gud
ved Helligånden forklarer ordet for os i
vort hjerte.
Noget at arbejde videre med
Der er brug for, at vi gør os umage med
at formulere, hvad ordene i den bibelske betydning rummer, så troen kan
komme af det, som høres.
Vi hørte også lidt om resultatet af undersøgelsen. Det glæder mig meget, at
både tilhørere og forkyndere ønsker, at
forkyndelsen skal være forankret i Bibelen, og at der tales tydeligt om efterfølgelse og mission.
Personligt fik jeg meget ud af samværet. Jeg fik også nogle konkrete input
med hjem, som jeg vil arbejde videre
med og bede om må bære frugt i min
tjeneste.
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Studietur til Cambodja
V/ Bente & Bent Holm, Rønne

Vi var 28 LM’ere, der med stor spænding og forventning tog af sted til Cambodja. Vi var 11 fra Bornholms afdeling.
Formålet med turen var at skabe og
nære kærlighed, fællesskab og engagement til landet, folket og kirkens arbejde
igennem et møde med Luthersk Missions missionærer, deres arbejde og deres samarbejdspartnere.
Dette formål blev til fulde opfyldt. Derudover havde vi mange andre fantastiske oplevelser.
Cambodja har en forfærdelig nyere historie. Under Pol Pots regime 1975–
1979 blev ca. 1,7 mio. mennesker slået
ihjel.
LM’s arbejde i Cambodja
Det var spændende at høre om missionærernes arbejde. Kirken i Cambodja
er den 3. hurtigst voksende i verden.
Udover undervisning i Siem Reap området er vore missionærer bl.a. optaget
af arbejdet i Fjendeskoven, hvor omkring 1.000 storfamilier ikke får offentlig
hjælp. Her er flere blevet kristne.

Vi var til
gudstjeneste i
pastor
Kongs
kirke,
hvor
Axel
Rye
Clausen
prædikede.
Det var
en fantastisk
oplevelse og det var et af højdepunkterne på vores tur, da vi afsluttede gudstjenesten med at synge ”O store Gud”
på dansk og khmer.
Efterfølgende besøgte vi pigekollegiet,
som har plads til 20 piger. Der er i øjeblikket 12 piger mellem 23 og 28 år,
som kom til kollegiet for 1½ år siden.
Ingen af dem kendte Jesus, men i dag
er de alle blevet kristne, og de smiler og
skinner som solen. Det var meget rørende at møde dem. LM betaler bl.a.
huslejen til pigekollegiet.
I Phnom Penh besøgte vi bibelskolen
og på en sejltur på Mekong-floden fik vi
en orientering om "Daughters", som er
et projekt for tidligere prostituerede.
Indtryk efter turen
Efter besøget i Cambodja, må vi bare
sige: ”Ingen kan hjælpe alle, men alle
kan hjælpe nogle.”
Derfor var det så godt at se, hvordan vi
i LM kan hjælpe nogle ved at sende
missionærer og penge til Cambodja.
Cambodjanerne tørster efter evangeliet.

HISTORIE
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En Låne- og hjælpekasse i Rønne
V/ Birger Pedersen, Rønne

Luthersk Mission i Rønne har en gammel protokol. På forsiden står der:
”Medlemmer af Laane- og Hjælpekassen stiftet d. 1. januar 1873”. Og på
bagsiden: ”Regnskab for Laane- og
Hjælpekassen 1873 – 1954”.
På første side er der fortegnelse over
dem, der har indbetalt bidrag til kassen
det første år. Det øverste navn er Chr.
Møller skrevet med hans håndskrift. Og
det ser ud til, at det er ham, der har ført
protokollen og har modtaget bidragene
de første år.
Det første år betalte medlemmerne indskud. Chr. Møller og de fleste andre af
de 34 medlemmer indskød 3 mark (= ½
rigsdaler). Men nogle bidrog med mere
– bl.a. Herman Wolffsen (2 rigsdaler) og
hans søn Chr. Wolffsen (1 rigsdaler).
Medlemmerne indbetalte hver måned 8
skilling. 96 skilling = 1 rigsdaler pr. år.
Fra 1875 ændredes det til 20 øre pr.
måned – altså 2,40 kr. pr. år.
Når protokollen vendes finder man
regnskab over indtægter og udgifter.
Det første år var indtægterne – incl.
indskud – 65 Rd. 2 mark og 8 skilling.

Udgifterne bestod af udlån til 6 medlemmer. De lånte hver fra 2 til 15 Rd. De
fleste betalte senere pengene tilbage.
Tilbagegang
I 1890 er medlemstallet 58. Men så går
det tilbage. I 1893 er det på 39. Ved en
del står der ”udmeldt”. Det dækker ofte
over, at disse er gået til Evangelisk Luthersk Missionsforening.
Ved Chr. Møllers død i 1907 var der 36
medlemmer, og det tal var nogenlunde
konstant i 40 år frem til 1930. I 1930’erne var det billigere at være medlem:
kun 50 øre pr. kvartal og i 1938 er indbetalingerne slut.
I 1898 skete det sidste udlån af 15 kr.
Derefter består udgifterne hovedsagelig
af beløb på fra 5 til 15 kr., som blev givet til enker. Desuden fik opkræveren 3
kr. årligt i løn. Fra omkring 1930 udbetaltes beløb, som antagelig var løn for
rengøring el.lign. i missionshuset. I
1956 overførtes restbeløbet til LM Rønne.
Et behov i dag?
Luthersk Missionsforening i
Rønne har altså ikke kun haft
en forkyndende funktion. Om
ideen til Laane- og Hjælpekassen kom fra Chr. Møller,
ved vi ikke, men han førte
den ud i livet. Jeg har ikke
hørt om noget tilsvarende
andre steder i LM. Var behovet særlig stort i Rønne? –
eller var det blot her, man så
behovet? Er der behov for
noget tilsvarende i dag?
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Legestue i Rønne

Interview med Helene Dahlskov Andersen, Rønne
Hvorfor holder I Legestue?
Vi holder Legestue fordi Jesus gik foran
og tog imod børnene og deres voksne
og gav dem verdens bedste budskab.
Det er meningsfuldt at fortsætte den
linje, og vi bliver selv beriget af arbejdet. Man bliver glad af samvær med
børn – se dem vokse, møde deres undren og glæde over det enkle.

at hjælpe. Folk finder os via opslag på
biblioteket eller fordi de får os anbefalet.
Nogle har kommet i mange år, og for en
del er vi deres eneste kristne fællesskab om sang og bibelfortælling.

Hvordan begyndte det?
Jeg var ikke selv med for 28 år siden,
da boede vi i Hillerød; men jeg husker,
at jeg med stolthed læste i avisen, at
Hvad er forskellen på Legestuer og LM- nogle forældre i LM-Rønne (min kreds)
kids’ øvrige arbejde?
havde åbnet Legestuen. De følte behov
Den største forskel er, at i Legestuen
for fællesskab mellem hjemmeværende
kommer børnene sammen med en vok- forældre og børn, men snart var der for
sen. Det gør det trygt, selvom de måske trangt i et privat hjem. Derfor fik Legeikke kender de andre så godt. Legestu- stuen plads i missionshuset, vist nok
en er også for voksne. Der skal være
inspireret af Niels Henrik Lyngby. Legegode rammer og aktiviteter for børn;
stuen fik hurtigt meget stor tilslutning.
men også tid til snak for voksne. En del Det var tiden med meget attraktive orsiger, at de ikke kun kommer for deres
lovsordninger for forældre, der ville pasbarns skyld.
se deres børn selv.
Kan man bare begynde en Legestue?
Ja, hvis man har et åbent hjem eller
missionshus og evt. en aftale med to,
der vil komme med deres børn. Nogle
forældre i vor Legestue gør det på andre dage i ugen. Det kunne være, at
nogen har mod på at tænke alternativt
og lave legestue med særligt fokus på
flygtninge. Det kan være en rigtig god
social aktivitet , og jeg tror at mange vil
hjælpe med godt brugt legetøj.

Er der stadig børn til Legestuen?
Ikke så mange som for 15 år siden;
men flere familier/private dagplejere,
har behov. Tilflyttere kommer for at få
et netværk. Dem kunne vi blive bedre til

Faktaboks:
Legestuen Dr. Kabellsvej, Dr. Kabellsvej 12 A, 3700 Rønne. Hver onsdag 9.30-11.30. Fire medarbejdere

BØRN OG UNGE
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LM Between

V / Junior-teensekretær Maria Legarth, Hillerød
og én teenklub. Der er tre årlige juniorlejre. De skaber fællesskab og kan lette
overgangen til LMU. Der er altid brug
for ledere. Specifikt mangler der nogle
til sommerens juniorlejr på LM Lejren.
Så overvej, om det er noget for dig?
Arbejdet på landsplan
På landsplan er der 45 juniorklubber, 15
teenklubber og næsten 40 årlige juniorog teenlejre. Det betyder, at mange
LM Kids og LMU havde i flere år talt om ledere er i sving hver eneste uge.
at slå sig sammen, for at LM Kids kunBibelstudiematerialer til juniorer og bine få andel i Dansk Ungdoms Fælles
beltimematerialer til teens er noget, der
Råds økonomiske midler. Det blev til
har manglet i junior-teenarbejdet. LM
virkelighed i 2013 med LMBU, hvor juni- Between arbejder på at lave begge deor- og teenarbejdet fik sin egen arbejds- le, og der lægges jævnligt nyt materiale
gren, LM Between.
på hjemmesiden www.lmbetween.dk
LM Between har for første gang i 2016
En svær overgang
sit eget missionsprojekt. Vi samler ind,
Det kristne børne- og ungdomsarbejde
så juniorer i Peru kan komme på lejr, og
taber desværre mange i overgangene
at lederne kan blive udrustet til at være
fra børneklub til juniorklub og videre
ledere ved at komme på kurser. Målet
over i ungdomsforeningen. Det er meer at samle kr. 100.000 ind på to år.
get få af børnene i en børneklub, der
LM Between er også med i de årlige
ender med at gå i ungdomsforening.
konfirmandkurser på efterskolerne, LeDerfor giver en arbejdsgren decideret
derkursus sammen med LM Kids og
for juniorer og teens mening for at skaLMU samt Event, der er IMU´s store
be en god sammenhæng mellem de
teenweekend i november.
forskellige arbejdsgrene.
Bed for
Between betyder at stå imellem og være på vej. Det er netop, hvad juniorer og
Ledere må sige ja til sommerens juniteens er. De er hverken børn eller voksorlejr på LM Lejren
ne, og de er på vej ud i livet. Det er helt
Børn
og unge må komme til tro og
vildt vigtigt, at juniorer og teens møder
blive
i det kristne børne- og unggode voksne, får kristne venner og hødomsarbejde
rer evangeliet.
Kærlighed, udrustning og udholdenhed til lederne i junior- og teenSituationen på Bornholm
klubberne på Bornholm
På Bornholm er der seks juniorklubber
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LUMI RADIO

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

APRIL

Fredag d. 1.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 2..
17.00 LUMI-weekend (G)
LUMI-magasinet (G)
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit ønske
Tirsdag d. 5.
09.00 Musik i april
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 7.
09.00 Kvinder i bibelen
09.30 I bøgernes verden (27)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 8.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,1-2 (2))
Lørdag d. 9.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 11.
17.00 Rosenius (1)
17.30 Musikmosaik
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)
Torsdag d. 14.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Kvinder i bibelen (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 15.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 16.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 18.
17.00 Fra bibelkursus (5)
21.00 Ønskeprogram

Ring 56 95 21 60
med dit ønske
Tirsdag d. 19.
09.00 Rosenius (G)
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 21.
09.00 På vej (38)
09.30 I bøgernes verden (28)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 22. St. bededag
17.00 Bibelfortælling (8)
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1-2 (3))
Lørdag d. 23.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 25.
17.00 Fra bibelkursus (6)
21.00 Rosenius (G)
21.30 Musikmosaik (G)
Tirsdag d. 26.
09.00 Bibelfortælling (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 28.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 29.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 30.
17.00 LUMI-weekend (G)

MAJ

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
Ring 56 95 21 60
med dit ønske
Tirsdag d. 3.
09.00 Rosenius (2)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 5. Kr. Himmelf.dag
09.00 Musik i maj
09.30 I bøgernes verden (29)
21.00 Musiktimen

Fredag d. 6.
17.00 Rosenius (G)
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,3)
Lørdag d. 7.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 9.
17.00 Fra bibelkursus (7)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 10.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 12.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i maj (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (39)
Lørdag d. 14.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 16. 2. pinsedag
17.00 Pinsesange
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 17.
09.00 Bibelfortælling (9)
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 19.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (30)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 20.
17.00 Lidt af hvert (G)
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,3-4)
Lørdag d. 21.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 23.
17.00 Bibelfortælling (G)
17.30 Musikmosaik (G)
21.00 Pinsens sange (G)
Tirsdag d. 24.
09.00 Sange af Rosenius
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 26.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)

LUMI RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendes kl. 10.00 og 18.00.
Fredag d. 27.
17.00 LUMI-weekend Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 28.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 30.
17.00 Fra bibelkursus (8)
21.00 Rosenius (G)
21.30 Kvinder i Bibelen
Tirsdag d. 31.
09.00 Kvinder i Bibelen (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)

JUNI

Torsdag d. 2.
09.00 Musik i juni
09.30 I bøgernes verden (31)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 3.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,5)
Lørdag d. 4.
17.00 Fra Bibelens verden
17.30 Sange af Rosenius (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)

Torsdag d. 9.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i juni (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 11.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 13.
17.00 Fra seniorlejren (1)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 14.
09.00 Bibelfortælling
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 16.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (32)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 17.
17.00 Ø-koret 25 år
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,5-7)
Lørdag d. 18.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 20.
17.00 Fra seniorlejren (2)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 21.
09.00 Ø-koret 25 år (G)
09.30 Over en åben bibel (G)

PROGRAMOVERSIGTEN
er i det ydre uændret, men ”bagved” er der et
par ændringer: I Fokus på Israel har Knud Erik
Hansen afløst Andreas Møller som producer.
Helt fra radioens start har vi sendt Over en
åben bibel med Hans Erik Nissen. Han døde
som sikkert kendt 27. januar, men vi har del i
”arven” af hans programmer, så vi glæder os
over, at vi kan fortsætte denne serie, og vi vil
med taknemlighed ære hans minde for det,
han har givet os gennem disse udsendelser.

Torsdag d. 23.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 25.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 27.
17.00 Fra seniorlejren (3)
21.00 Ø-koret 25 år (G)
21.30 Fra Bibelens verden
Tirsdag d. 28.
09.00 Bibelfortælling
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 30.
09.00 På vej (40)
09.30 I bøgernes verden (33)
21.00 Musiktimen
JULI
Fredag d. 1.
17.00 Musik i juli
17.30 Over en åben bibel
(2. Pet. 1,8-11)
Lørdag d. 2.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit ønske

PINSESTÆVNE
Pinsen falder tidligt i år, så skriv i kalenderen:

mandag d. 16. maj (2. pinsedag) kl.14 LUMIradios vennestævne i Østermarie missionshus. Her prædiker Knud Henning Hansen, og
Preben Holm giver et tilbageblik fra de kristne
radioprogrammers tidligste barndom.
Vi ser frem til igen at mødes med vort ”bagland” - jer venner af LUMI-radio! På gensyn.
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APRIL
2.-6.
8.-10.
13.
21.-24.
24.

27.
MAJ
05.
07.-12.
11.
12.
15.

Ø-KALENDEREN
Hakon Christensen på Bornholm
LMU lejr
Ø-koret øver i Aakirkeby
Landsmøde i Skjern
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Thorkild Holm kl. 10.30.
Fællesspisning
Ø-koret øver i Aakirkeby
IMA stævne Aakirkeby kl. 14.
Taler: Claus Kristensen
Hakon Christensen på Bornholm
Ø-koret øver i Aakirkeby
Inspirations- og lederkursus
Svaneke kl. 17
Pinseandagt kl. 8 ved Kildepladsen i Svaneke

16.
22.
23.-25.
25.
30.-10/7
JUNI
08.
19.
22.
26.
26.-28.
29./6-2/7

LUMI Radios pinsestævne i
Østermarie kl. 14. Taler: Knud
Henning Hansen
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Filip Oehlenschläger kl.
10.30
Seniorlejr
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen studieorlov
Ø-koret øver i Aakirkeby
Lejrstævne kl. 14. Taler: Nicklas Lautrup-Meiner
Ø-koret øver i Aakirkeby
Gudstjeneste i KPK Østermarie
kl. 10.30 v/ Leo Poulsen. Fællesspisning
Børnelejr på LM Lejren
Juniorlejr på LM Lejren

3 ønsker fra LM-Lejren

LM-lejren har igennem mange år været lejrstedet for børn, unge og voksne. At
vi har dette lejrsted skyldes, at der har været personer med visioner, og som
har valgt at bruge tid og kræfter på at vedligeholde bygninger og området omkring lejren. Disse mennesker fortjener stor tak for den tjenstvillighed, de har
udvist gennem årene både af praktisk art og i bestyrelsessammenhæng.
1. Imidlertid er vi kommet i den situation, hvor det har vist sig meget vanskeligt
at finde kandidater til bestyrelsen. Der er rettet henvendelse til en del personer,
men desværre har alle takket nej til opfordringen til at overtage en ledig plads i
bestyrelsen. Vi håber dog med denne henvendelse at der er én, der kan og vil
indgå i lejrens bestyrelse.
2. ”Guldholdet”, der løser mange ”her og nu” opgaver, mangler en leder.
3. Kiosken mangler ”indkøbsansvarlig” til de varer, der sælges i kiosken, idet
den nuværende har bedt om at blive afløst, men har lovet at introducere næste
indkøber i opgaven.
Bestyrelsen håber, at der er nogen, som kan se sig selv i ovennævnte opgaver
– og minder om at bede for lejren, og om at der må findes løsninger til disse
opgaver.
På bestyrelsens vegne
Mogens R. Keseler

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–teenkonsulent
Maria Legarth - T 4826 3025
E maria@lmbu.dk
LMU: Ungdomskonsulent Per Westh Jensen. T 6083 6040 - E per@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

Guds evighedsløfte
V / Jan Munch, Nyker

I julen fejrer vi,
at Gud gav sin
enbårne søn til
menneskeslægten, og i
påsken mindes
vi, at Gud ofrede sin søn til
samme menneskeslægt. Dette
understreges i
Galaterbrevet
4,4-5, hvor der står: ”Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en
kvinde, født under loven, for at han
skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.”
I disse vers ser vi, at Gud opfyldte sit
løfte til den syndige verden, som vi lever i og er strafskyldige over for Gud på
grund af syndefaldet. Her i disse vers
møder vi julens og påskens evangelium.
Der er frelse for syndere
Allerede på Bibelens første blade læser
vi om, hvordan Gud gav løftet om, at
der skulle komme én, som skulle knuse
slangens hoved. Slangen, som forførte
Adam og Eva til ulydighed imod Gud.
De syndede mod Guds bud, og dette
måtte straffes. Slangen / Djævelen
skulle tilintetgøres. Satans magt skulle
knuses.
Gud havde sagt til Adam og Eva, at de
måtte spise af frugten på alle havens

træer. Kun frugten på kundskabens træ
måtte de ikke røre eller spise af. Spiste
de af den, skulle de dø. Men da er det,
at slangen sår tvivl i Evas hjerte. ”Mon
Gud virkelig har sagt, at I ikke må spise
af frugten på træet midt i haven?” Og
slangen fristede Eva og sagde: ”Nej, I
skal ingenlunde dø, men Gud ved, at
når I spiser frugten på kundskabens
træ, åbnes jeres øjne, så I bliver som
Gud og kan kende godt og ondt.”
Slangens fristelser og løgne var for store for Adam og Eva, så de trodsede
Gud. Samme effekt har den ondes fristelser også i dag. Mennesker lader
hånt om Guds kald til frelse for den
syndbesmittede menneskeslægt i dag.
Tvivlen og trodsen er den samme, som
der står i Romerbrevet 3,23: ”Der er
ingen forskel; for alle har syndet og har
mistet herligheden fra Gud, og ufortjent
gøres de retfærdige af hans nåde ved
forløsningen i Kristus Jesus.”
Alle har syndet, uden undtagelse. Deri
er vi alle medregnet, også du og jeg.
Men der er frelse for den, som vender
sig til Jesus og beder om syndsforladelse og tilgivelse for sine synder.

Jesus for verden hengav sit liv:
Åbnede øjne, Herre, mig giv!
Han for min frelse ofrede sig,
Da han på korset døde for mig.

(Sange og Salmer nr. 114)

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
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LM på Bornholm arbejder ud fra ni missionshuse
fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk
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