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FRA AFDELINGEN

Nyt fra afdelingen

V / afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
LM Pedersker lukker
LMs venner i Pedersker har besluttet,
at arbejdet i byen skal ophøre, og missionshuset sælges senest 1. april 2016.
Det er ret præcist 80 år siden, at huset
blev indviet, og der har i årenes løb været et omfattende arbejde blandt både
børn, unge og voksne ud fra missionshuset. Det er bestemt ikke uden vemod
at måtte træffe en sådan beslutning.
Mange har gode og rige minder fra LM i
Pedersker som deres åndelige hjem.
Der kan gives mange gode grunde til.
at vi nu er nået dertil. Samfundet har
ændret sig med færre mennesker på
landet, og vi transporterer os i dag nemt
rundt i biler. Det ændrer ikke ved, at vi
også må erkende, at vi er blevet færre i
LM, og at det er mange år siden, vi har
erfaret større vækkelser i vores arbejde. Meget få mennesker i LM i dag har
erfaring med større vækkelser, der med
ét slag har fyldt missionshusene og udfordret vore rammer, former og strukturer. Den smerte skal vi ikke blive færdig
med for hurtigt, for der er kun ét navn,
hvori der er frelse fra synden, døden og
dommen – og det er i navnet Jesus Kristus. Derfor må det brænde i os efter at
bære vidnesbyrdet om ham ud blandt
de mennesker, vi er sat. Hertil har LMkredsen i Pedersker tjent i mange år,
og det har ikke været forgæves, så
sandt som at Guds ord aldrig er virkningsløst, men gør Guds vilje og udfører hans ærinde (Es 55,11).

Teksten på væggen i Pedersker missionshus

Efter Årsmødet
For 5-6 år siden blev det besluttet, at
årsmødet skulle have en lidt anden profil. Det skulle ikke ligne vores Bibelkursus helt så meget i sin form. At der i
dag lægges et kæmpe arbejde i at planlægge årsmødet, er åbenlyst. Vi gør det
med de bedste intentioner for at samle
hele LM-familien om Guds ord, men
hvor der også bruges lidt flere virkemidler, end vi kan magte hjemme lokalt.
Men vi er udfordret på sammenholdet i
LM Bornholm. Det, som nogen forbinder med festligt, har andre svært ved at
forbinde med LM. Det, som stemmer
nogen til lovsang og tak til Gud, giver
andre associationer i retning af show og
underholdning.
På trods af at vi i LM Bornholm er blevet markant færre de sidste 30-40 år, er
den kulturelle forskellighed i mellem os
alligevel større i dag. Noget af det er
generationsbestemt, men ikke alt.
I afdelingsstyrelsen har vi drøftet udfordringen adskillige gange. På mange
måder oplever vi det ydmygende. I realiteten er LM Bornholm i dag en minoritet i det bornholmske samfund. Vi tror,
det er vores kald at virke ”til evangeliets
fremme”, men indimellem kan det synes som om, vi har mere end nok at
gøre med at holde sammen indbyrdes.
I afdelingsstyrelsen har vi ikke nogen
enkel løsning på disse udfordringer,
men vi vil gerne opfordre til at bede meget for LM Bornholm. Bed for kærligheden imellem os. Både den kærlighed
som viser hensyn, den kærlighed som
viser overbærenhed, og den kærlighed
som forstår at sætte grænser.

FORKYNDELSE
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Projekt God Forkyndelse

Interview med tilhørerrepræsentant Niels Chresten Andersen, Rønne
evigheden.

LM har sammen med 10 andre organisationer været med i et projekt om,
hvad god forkyndelse er. Både forkyndere og tilhørere har deltaget, og der
foreligger nu en rapport. Den kan læses
på http://godforkyndelse.dk.
Niels Chresten Andersen fortæller her
om undersøgelsen og rapporten.
Hvad er din holdning til, at der laves
sådan en undersøgelse?
Absolut positiv, da formålet med at undersøge forkyndelsen hænger godt
sammen med vores opgave som myndigt lægfolk. Vi bør som jøderne i Berøa
modtage ordet med megen velvilje og
dagligt granske skrifterne for at se, om
det forholder sig sådan (Ap. G. 17).
Endvidere formanes vi talrige gange i
Skriften til at være på vagt over for
vranglære. Det lader sig vanskeligt gøre uden at undersøge forkyndelsen. Det
er imponerende med en respons fra
hele 1785 tilhørere og 406 forkyndere.
Hvad anser du for de vigtigste konklusioner i rapporten?
Først og fremmest definitionen på god
forkyndelse: Kristuscentreret og bi-

belsk, frigørende og forpligtende forkyndelse med henblik på hverdagen og

Med ordene ”bibelsk og forpligtende”
går jeg ud fra, at de inkluderer missionsbefalingen og nådegaver i funktion,
der er to af de fire kerneværdier, vi i LM
ønsker, skal kendetegne forkyndelsen.
Undersøgelsen afslører en række svage punkter i forkyndelsen og understreger vigtigheden af at komme rundt i
hele Guds frelsesplan, med fremhævelse af efterfølgelsesaspektet, missionsudfordringen, helligåndstemaet og evighedsdimensionen.
Hvordan vurderer du rapporten i forhold
til forkyndelsen i LM på Bornholm, for
kredsene generelt og for dig personligt?
Ikke alle anbefalinger er lige relevante,
når det gælder forkyndelsen i LM på
Bornholm. Relevant kan være at forkyndelsen af dom og omvendelse iklædes
mere tidssvarende former for vores tids
tilhørere. Dernæst anbefalingen af at
samle prædikenen i én eller nogle få
pointer. Det gør det nemmere for tilhøreren at fastholde det egentlige og det
vigtigste budskab i det forkyndte.
Til os tilhørere er der også en række
gode anbefalinger, herunder at møde
forkynderen med velvillighed, engagement og forventninger. Det omfatter
bl.a. en sund kritisk sans og en vilje til
at tale med forkynderen, fx om uenigheder. Det er vigtigt, at vi til møder og
gudstjenester kommer udhvilet, at vi
læser i Bibelen og lytter til forkyndelsen,
så vi er bedre klædt på til at give forkynderen respons, samt at vi beder for
forkynderne og tilhørerne.
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RUNDT PÅ ØEN

Damekredsen

Interview m/ Birte Pedersen, Snogebæk
Rundt om i missionshusene ligger der
en lille grøn tryksag med et program for
”Damekredsen omkring KFUM’s soldaterhjem”. Af programmet fremgår det, at
kredsen holder møder forskellige steder
på øen fra oktober til marts måned. Et
par af møderne holdes naturligt nok på
soldaterhjemmet i Rønne.
Formand for damekredsen er Birte Pedersen fra Snogebæk.
Hvorfor findes der en damekreds i forbindelse med soldaterhjemmet?
Oprindeligt var der både en kreds for
damer og en for mænd, men mændenes kreds er stoppet for længe siden.
Damekredsens opgave er at støtte arbejdet på soldaterhjemmet i Rønne på
forskellig måde - både med forbøn og
økonomisk støtte. Vi har f.eks. givet
støtte til TV, gardiner og etablering af et
skur. Pengene kommer ind ved to årlige
bortlodninger.
Fortæl lidt om jeres
arbejde.
Damekredsen samles
3 mandage i løbet af
vinteren, hvor man
har inviteret en taler.
Indholdet har forskellig karakter, f.eks. fra
rejser, et foredrag
eller et forkyndende
møde. Der bliver dog
altid bedt for soldaterne og soldatermissionens arbejde, og der
sluttes med en andagt. Desuden holdes
en adventsfest.

Næste møde er den 1. februar i LM’s
missionshus i Nexø, hvor soldaterhjemsleder Lars Lund fra Rønne taler.
Damekredsen har tæt kontakt til soldaterhjemmet i Rønne, og der orienteres
om arbejdet ved møderne. Der gøres et
stort arbejde i Rønne både ved at skabe et godt hjem med en kristen atmosfære og andagter for soldaterne.
I har snart jubilæum
Soldatervennerne på Bornholm har netop fejret 100 års jubilæum. Det skete
ved et stævne på soldaterhjemmet med
tale af medarbejderkonsulent Søren
Andersen.
Damekredsen kan i 2016 fejre 50 års
jubilæum. Programmet er ikke lagt endnu, men det vil blive markeret, så hold
øje med programmet for 2016-2017.
Vi håber at kunne fortsætte arbejdet i
årene fremover, men der er brug for, at
flere bakker op om dette meningsfulde
arbejde.

Fra adventsmødet på soldaterhjemmet i Rønne

RUNDT PÅ ØEN
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Café Klippen i Svaneke
Interview m/ Kirsten Hansen, Gudhjem

Hvad kan et missionshus bruges til? LM
råder over mange m2 bygninger rundt
om på øen, og der udfoldes stor kreativitet i de forskellige kredse for at bruge
disse rammer til at fremme LM’s formål.
I Svaneke opstod der for knap 15 år
siden en ide om at lave en café, hvor
man kunne mødes på en mere uformel
måde og samtidig dele det kristne budskab med hinanden.
En af initiativtagerne var Kirsten Hansen, som stadig er med i arbejdet med
caféen.

Hvad er programmet for caféen?
Vi prøver at variere programmet en del.
Ofte er det noget om den aktuelle årstid
eller højtid. Der er mange sange og
salmer knyttet dertil, som vi synger og
hører om. Vi har også besøg af nogen,
der har været på spændende rejser,
som de fortæller om. På programmet
står også bornholmske fortællinger og
sange, så det spænder vidt. Vi har altid
en andagt på programmet. Engang
imellem spiser vi også sammen.

Hvordan går det med at drive Café Klippen?
Vi samles stadig 10-20 mennesker i
caféen. Det er fortrinsvis ældre mennesker fra Svaneke, der kommer. Vi synes, det er hyggeligt at mødes og har
oplevet stor velsignelse ved at være
sammen på denne uformelle måde.
Her er kun åbent hver anden fredag
eftermiddag, da kræfterne ikke rækker
til mere. Vi er tre personer, der både
lægger program og sørger for det prakElna Debel fortæller om sin pilgrimsrejse
tiske om eftermiddagen.

Kaffe og kage er vigtigt

Hvordan kom I på ideen med en café?
Der er mange forskellige aktiviteter i
missionshuset, men nogle savnede, at
der også skete noget for de ældre. Vi vil
jo gerne have, at missionshuset er
åbent for alle, og derfor tænkte vi, at et
mere uformelt program kunne imødekomme dette ønske.
Måske var den første reaktion lidt i retning af: Hvad skal det være godt for?
Men vi har oplevet at få kontakt til flere i
byen, der er blevet glade for at komme
her.
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INTERNATIONAL MISSION

Volontør i England og Tanzania
V / Louise Andersen, tidligere Nexø

Før jeg tog afsted, var jeg ret skræmt
over at have ansvaret for børnene, men
efterhånden, føler jeg mig mere og mere tilpas i arbejdet. Det er fantastisk at
møde børns nysgerrighed og fantasi så
tæt på, og så er Silas og Alma skønne.
Nye kulturer
Det er en stor omvæltning at flytte til en
I slutningen af september flyttede jeg ud ny kultur, og selvom England måske
af min lejlighed og rejste til All Nations
ikke virker som et kæmpe skridt, så bliChristian College i England sammen
ver det meget anderledes fra Danmark,
med Signe og Brian Bjørn Nielsen. Her når vi kommer til Tanzania. Midt i denne
er jeg ikke længere studerende, men
omvæltning fylder det mig med glæde,
derimod volontør for LM.
at jeg kan få lov til at være en tryg zone
Min hovedopgave er at passe Signe og for Silas og Alma.
Brians børn, Silas og Alma (næsten 4
Det har også været skønt at møde anog 2 år), mens forældrene er på missidre kristne her på skolen i England.
onsforberedende kursus her på skolen. Både at høre deres historier, men også
I januar 2016 rejser jeg med familien til
om deres nød for at rejse ud med evanTanzania, hvor Signe og Brian skal på
geliet i verden. Jeg har derfor allerede
sprogskole i fire måneder, inden de be- nu mødt mange velsignelser i volontørgynder deres missionærarbejde.
arbejdet,
og jeg
Kan jeg passe små børn?
glæder
Det var egentlig ikke min plan at rejse
mig til
ud som volontør midt under mit lærernæste
studie og slet ikke i en stilling med at
etape i
passe små børn, da jeg egner mig langt Tanzabedre til udskolingsalderen. Dog er Sig- nia efter
ne og Brian mine venner fra min menig- en lille
hed i Aarhus, og det stod ret klart for
juleferie
mig, at jeg skulle søge denne stilling og på Borntage orlov fra studiet.
holm.
Så nu bruger jeg min tid på at skifte
bleer, lege med Lego, gå ture og hoppe
på trampolin, læse børnebibler og diverse pixibøger, samt trøste, synge og give
regntøj på (forhåbentlig stopper regntøjsdelen i Tanzania).

HISTORIE
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Hvad fortæller palmegrenen?
V / Peter Krak

søjlerne i salen var ophængt mange
signerede palmedekorationer fra de
forskellige afdelinger og kredse af Luthersk Missionsforening. Foran på den
floromvundne prædikestol var ophængt
en smuk palmegren af sølv fra afdelingen i Jylland. Mange mennesker fra
nær og fjern indfandt sig, og til sidst var
missionshusets store sal fyldt både oppe på pulpituret og nede på gulvet.”

Hvorfor hænger der en palmegren af
sølv i missionshuset i Rønne?
Flere har givetvis kigget på denne indrammede palmegren, mens de har nydt
kaffen i missionshuset. For nylig så jeg
flere prædikanter, der var henne og
kigge på den for at finde ud af, hvorfor
den hænger der.
Forklaringen finder vi i bladet ”Budskab
fra Naadens Rige”, januar 1908, hvor
der fortælles om Christian Møllers begravelse:
”Hans begravelse foregik søndag, den
22. december i det missionshus, hvor
han så ofte havde forkyndt Herrens ord.
Salen var smykket med grønne planter
og to store kandelabre med lys foran
prædikestolen. Kisten var dækket med
en overflod af smukke kranse, og på

Begravelsestalen
Familien havde bedt pastor Juel om at
forestå begravelsen. Han havde været
præst i Rønne i 6 år og kendte Møller
fra bestyrelsesarbejdet i Rønne Bibelforening, hvis formål og opgave var ”at
virke for bibelens udbredelse og rette
brug.”
Pastor Juel henviste til sidste gang, de
havde været sammen, hvor Møller holdt
sin sidste prædiken i LM’s hus ved bibelforeningens årsmøde. Her talte Møller over 1. Kor. 15,58: Derfor, mine kæ-

re brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer
helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo,
at jeres slid ikke er spildt i Herren.

Pastor Juel nævnte Møllers ”urokkelige
tro på Guds åbenbarede ords sandhed
og autoritet og Jesu Kristi sande guddom”, og at Møller derfor havde engageret sig i det folkekirkelige arbejde i
Rønne Bibelforening.
I sin sidste prædiken advarede Møller
mod ”den forgiftende sæd, som spirer
og bærer frugt”, når vi mister tilliden til
Guds ord. Han var allerede da præget
af sygdom og måtte gå tidligt hjem fra
mødet. Få dage senere, d. 16. december 1907,døde han i sit hjem i Rønne.
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LUMI RADIO

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

JANUAR

Fredag d. 1. (nytårsdag)
17.00 Julefortælling (G)
17.30 Over en åben bibel
(1.Pet. 3,13-17)
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
Tirsdag d. 5.
09.00 Musik i januar
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 7.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 9.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 11.
17.00 Musik i januar (G)
17.30 På vej (34)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 12.
09.00 Bibelfortælling
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 14.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (21)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 15.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 3,17-22)
Lørdag d. 16.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 17.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 18.
17.00 Bibelfortælling (G)
17.30 Brorsons salmer

21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 21.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 22.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (35)
Lørdag d. 23.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 25.
17.00 Musikmosaik (G)
17.30 Kvinder i Bibelen (1)
21.00 Fra Bibelens verden (3)
21.30 Brorsons salmer (G)
Tirsdag d. 26.
09.00 Lovsange
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 28.
09.00 Fra Bibelens verden (G)
09.30 I bøgernes verden (22)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 29.
17.00 Lovsange (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 4,1-6)
Lørdag d. 30.
17.00 Ønskeprogram (G)

FEBRUAR

Mandag d. 1.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 2.
09.00 Musik i februar
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 4.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Fra Bibelens verden (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 5.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet

Lørdag d. 6.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 8.
17.00 Fra bibelkursus (1)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 9.
09.00 Bibelfortælling
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 11.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (23)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 12.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 4,3-7)
Lørdag d. 13.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 15.
17.00 Bibelfortælling (G)
17.30 Brorsons salmer (2)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 16.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 18.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 19.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 20.
17.00 LUMI-weekend (G)
Søndag d. 21.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 22.
17.00 Musik i februar (G)
17.30 Kvinder i Bibelen (2)
21.00 Fra bibelkursus (G)
Tirsdag d. 23.
09.00 På vej (36)
09.30 Gæstebogen (G)

LUMI RADIO
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Torsdag d. 25.
09.00 Brorsons salmer (G)
09.30 I bøgernes verden (24)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 26.
17.00 På vej (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 4,8-11)
Lørdag d. 27.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 29.
17.00 Fra bibelkursus (2)
21.00 Vintersange
21.30 Kvinder i Bibelen (G)

MARTS

Tirsdag d. 1.
09.00 Vintersange
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 3.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Brorsons salmer (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 4.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
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 marts
09.30 LUMI-magasinet (G)

Torsdag d. 10.
09.00 Kvinder i Bibelen (3)
09.30 I bøgernes verden (25)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 11.
17.00 Musik i marts (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 4,12-14)
Lørdag d. 12
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 14.
17.00 Bibelkursus (3)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 15.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 17.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Kvinder i Bibelen (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 18.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
På vej (37)
Lørdag d. 19.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 21.
17.00 Bibelfortælling
17.30 Musikmosaik
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit sangønske.
Tirsdag d. 22.
09.00 Grundtvigs
påskesalmer
09.30 På vej (G)

Torsdag d. 24. (skærtorsdag)
09.00 Kvinder i Bibelen (4)
09.30 I bøgernes verden (26)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 25. (langfredag)
17.00 Lidt af hvert (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 4,15-17)
Lørdag d. 26.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 27. (påskedag)
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 28. (2. påskedag)
17.00 Påskens
Discipelkvinder
17.30 Bibelfortælling
21.00 Påskens sange
Tirsdag d. 29.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 31.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Kvinder i Bibelen (G)
21.30 I bøgernes verden (G)

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)

LUMI-RADIO FRA 2016?
tage endnu en tørn, siger vi med frimodighed
Sådan har spørgsmålet lydt på denne plads ”på genhør i 2016”.
de sidste to kvartaler - og programoversigten
Vi efterlyser blot flere lyttere til at sende
her giver svaret: Ja, BKN (og LUMI-radio) kan hilsener i Ønskeprogrammet samt reaktioner
fortsat høres i det kommende år!
på vore udsendelser - og så takker vi for, at vi
Politikerne på Christiansborg har besindet
fortsat må regne med venner som forbedere
sig: Der skal mere tid til at finde den rigtige
for denne del af Guds riges arbejde!
model for lokalradio fremover, så sidst i oktoVi siger også velkommen til pinsestævne i
ber kom meddelelsen, at alle sendetilladelser Østermarie mandag 16. maj!
fortsætter uændret i det kommende år - og da
vore medarbejdere også har indstillet sig på at
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JANUAR
4.-18.
21.
22.
22.-24.

26.

Ø-KALENDEREN
Studietur til Cambodja
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på Bornholm
Bibelkursus i Aakirkeby. v/
Henrik Nymann Eriksen, Hillerød og Ingolf Henoch Pedersen, Randers
IMA møde Svaneke kl. 19.30 v/
Cecilie Malmgaard

FEBRUAR
09.-12.
Hakon Christensen på Bornholm
10.
Afdelingsstyrelsesmøde
10.
Ø-koret øver i Aakirkeby
12.
Prædikantstudiekreds hos Jytte
& Peter Krak, Aakirkeby
24.
Ø-koret øver i Aakirkeby
25.
Generalforsamling i KPK,
Østermarie kl. 19.00
28.
Gudstjeneste i KPK, Østermarie v/ Thorkild Holm kl. 10.30.
Fællesspisning

MARTS
03.-06.
04.-06.
05.
09.
12.
18.-23.
28.

Hakon Christensen på Bornholm
LM Kids på LM Lejren
Afdelingsmøde i Rønne kl.
10.00
Ø-koret øver i Aakirkeby
Arbejdsdag på LM Lejren
Påskelejr på LM Lejren
Lovsangsgudstjeneste i KPK
Østermarie kl. 10.30 v/ Birger
Pedersen

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 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
Konstitueret generalsekretær
Carsten Skovgaard Holm
E csh@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

Bekymringer
V / Inge Holm, Gudhjem

Hvis jeg tænker
nogle år tilbage, synes jeg
ikke, bekymringer har plaget
mig så meget;
men med årene
var min bekymringsliste blevet
lang. Den var
efterhånden
blevet en opslidende plage, der kunne tage glæden
og energien fra mig. Jeg kunne bekymre mig for børn og børnebørn, for sygdom i familien, for venners ve og vel,
for mit arbejde, for sygdom hos ægtefælle og mig selv. For vores børnearbejde, for fremtiden i samfundet og i
menigheden. Angsten for om vi alle
bliver bevaret. Ja, sådan havde bekymringer taget overhånd.
Se Goliat i øjnene
I sommerferien læste jeg en bog af Max
Lucado: Se Goliat i øjnene. Den blev
jeg standset af, og den blev mig til
hjælp. For hvad var mine bekymringer
udtryk for? ”En kæmpe Goliat”, som jeg
stirrede mig blind på. For alle mine bekymringer var jo tro på egen formåen i
stedet for at lægge alt i Guds hånd. Ved
læsning af Lucado’s bog så jeg noget
nyt. Jeg blev klar over, at David kunne
se Goliat i øjnene, fordi han ikke frygtede Goliats overmagt, men i stedet stole-

de på Gud. David så ikke kæmpen Goliat, nej han så på Gud og på Guds
storhed og magt og på, at kampen og
sejren er Guds. David tænkte 9 tanker
om Gud og kun 2 tanker om Goliat.
Ved at læse dette kom jeg til at se min
egen situation i et nyt lys. Tænk, hvis
mine tanker var præget af dette. Tænk,
hvis min liste over velsignelser var 4
gange så lang som min liste over bekymringer. Tænk, om jeg gav 4 gange
så meget agt på Guds styrke fremfor de
krav, dagen stiller til mig.
Fokus på kæmpen - og du falder.
Fokus på Gud - og kæmpen falder.
Befriende
Det var så befriende at flytte blikket
væk fra bekymringerne og rette blikket
på Gud.
Hvile i, at hjælpen kommer fra
ham, som har overblikket.
Vide, at jeg er i Guds hånd, og
han har omsorg for mig.
Han ved hvilke planer, han har tænkt
for mig. Jeg behøver ikke bekymre mig,
for min dag i går er forbi, morgendagen
har jeg ikke set, men jeg ved, i dag
hjælper Herren.
Jeg tror på, at den Gud, der hjalp David, også vil hjælpe mig.

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 ti missionshuse
fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk
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