2015

nyt

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Nyt fra Peterskolen og Davidskolen
på side 3-5.
”Kun for kvinder” på side 2 må også læses af mænd.
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Kun for kvinder

V / Marianne Pedersen og Gerd Hansen, Rønne
For nogle år siden fandt foreningens
mænd på at lave det, de kalder ”m60+”,
hvor de har forskellige aktiviteter både i
og uden for missionshuset. Vi tog så
ideen op, men uden aldersgrænse og
kalder det ” Kun for kvinder ”.
Det viste sig at være en god ide, og der
kommer mellem 5 og 15 kvinder, aldersmæssigt fra midt i halvtresserne og
til midt i firserne.
Vi syns, vi kunne bruge noget mere
socialt fællesskab, som vi ikke får ved
de almindelige møder, og vi oplever, at
vi er kommet hinanden nærmere på
tværs af alder. Vi oplever også et større
fællesskab og mærker omsorgen for
hinanden, også når vi mødes i andre
sammenhænge.
Hvad er der på programmet?
Vi mødes hver anden torsdag fra kl.
14.00 til 16.30. Vi skiftes til at holde

andagt og sørge for kaffe og brød. Det
er på frivillig basis, men vi oplever, at
der er større mod til at holde andagt og
bede i dette forum. Vi er også glade for
at synge sammen.
Disse eftermiddage får vi delt mange af
hverdagens ting med hinanden, medens vi dyrker vores kreative sider. Det
er ikke et must, men de fleste har en
form for håndarbejde med, og der udveksles opskrifter og erfaringer.
Indimellem tager vi på tur. Vi har bl.a.
besøgt Kræmmerhuset og LUMI Genbrug i Nexø. Enkelte gange har vi været
på privatbesøg. Vi påtænker også gæstebesøg af forskellig art.
Tanken er, at ”Kun for Kvinder” kan blive et mødested for flere, også for dem,
som ikke har deres gang i missionshuset.
Arrangementet kan varmt anbefales til
andre kredse.

Her nydes kaffen efter besøg i LM Genbrug.
Det er dronningens fødselsdag, så der er lagkage med flag i.

SKOLE
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Peterskolen udvider
Interview med skoleleder Kjeld Olesen

arrangementer, så vi er
sikker på, at de nye lokaler
nok skal blive anvendt.”

I april kvartal 2014 skrev vi, at Peterskolen drømte om at bygge et par klasselokaler og en idrætshal. Først så det
ud til, at drømmen ville briste, men ved
at ændre noget på projektet og få nye
rådgivere er byggeriet nu ved at tage
form - endda større end det første projekt. Byggeriet omfatter en hal på 600
m2 og to klasseværelser á 60 m 2.
Gulvet støbt og væggene rejses
Fredag, den 28. august viste Kjeld
rundt og fortalte om byggeriet og visionerne med den nye bygning.
”Ud over at skulle anvende bygningen
til undervisning, vil vi gerne styrke fællesskabet mellem børn og forældre. Vi
ønsker udleje hallen, som er velegnet
til, at børn og forældre kan dyrke idræt
her samtidig. Desuden er der behov for
mere kapacitet for idrætshaller i Rønne,
så vi håber også på nogle lejeindtægter
her. Endelig tror vi også, at missionsforeningerne kan bruge hallen ved større

Hvorfor er der behov for
udvidelse?
”Der er stor elevtilgang til
Peterskolen, men det er
ikke tanken at udvide med
flere klasser. Hidtil har skolen lejet kasernens hal til
idrætstimer, men i de senere år har det været
svært at få plads i kasernens hal. Dernæst har Peterskolen fået større behov
for personalefaciliteter, og
her kan vi bruge nogle af de nuværende klasselokaler.”

Hvordan klarer I det økonomisk?
”Vi har god opbakning fra banken, der
tror på projektet, men vi har også modtaget private lån, som hjælper på likviditeten. Vi fortsætter også indsamlingen.”
Kjeld Olesen inviterer til sponsordag d.
26. september og håber igen på stor
velvilje og opbakning fra baglandet.
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Ny ledelse på Davidskolen

Interview m/ skoleleder Lene Due Madsen og viceleder Finn Andersen
Davidskolen i Aakirkeby er begyndt på
sit 42. skoleår. 202 elever mødte op til
det nye skoleår, og nogle nye ansatte
var også at se i medarbejderflokken.
Palle Kure, der har været leder på Davidskolen de sidste 5 år, har fået ansættelse som indremissionær på Bornholm. Lene Due Madsen er nu ny leder
på skolen, og Finn Andersen er tiltrådt
som viceleder

Hvad er jeres baggrund for at gå ind i
ledelsen af Davidskolen?
Lene fortæller, at hun har været ansat
på Davidskolen, siden hun forlod seminariet i 1980. I mange år var hun også
skolevejleder på Davidskolen, og siden
2008 souschef / viceleder.
Finn kommer fra en lærerstilling i folkeskolen, senest på Søndermarkskolen i
Rønne. Han har tidligere arbejdet inden
for landbruget, men tog i 2002 lærereksamen fra seminariet i Knudsker.

Hvordan har starten på skoleåret været
for jer?
Det første ord, der nævnes er ”hektisk”.
Begge har skullet sætte sig ind i de nye
arbejdsopgaver, de som lederteam skal
løse. De har fordelt opgaverne mellem
sig, men alting er meget nyt endnu for
dem begge.
Som noget nyt er der lavet et team af
erfarne specialundervisningslærere,
som kan bidrage med faglig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af støtteundervisning.
Hvilke tanker har I gjort jer om Davidskolen i den kommende tid? Har I sat
særlige pejlemærker?
Lene fortæller, at der i de senere år er
blevet implementeret meget nyt, som
nu skal have lov til at virke, og derfor er
der behov for arbejdsro. ”Vi vil have et
vågent øje med den nye skolereform i
folkeskolen for at bruge de elementer,
der kan være gode for Davidskolen. Vi
har f.eks. øget elevernes undervisningstid. Hos os kan lærerne fortsat
forberede derhjemme og skal ikke nødvendigvis gøre det her på skolen. ”
Der er også fokus på arbejdsmiljøet på
skolen. Finn nævner, at det skal være
præget af åbenhed. Medarbejderne må
komme frem med det, der trykker, eller
som skaber utilfredshed. Han synes
selv, at han som ny ansat er blevet godt
modtaget og ønsker, at den gode atmosfære må råde på Davidskolen.
I mange år har man bygget på Davidskolen. Der ligger også et projekt med
en ny tilbygning til indskolingen, som
skal sættes i værk. Den er dog sat lidt
på pause, så pedellerne kan nå at få

SKOLE

fulgt op på vedligeholdelsen af de gamle lokaler. Flere er blevet sat i stand i
sommer, og der er kommet flere interaktive tavler. Snart er det slut med kridttavler på Davidskolen.
Hvad ønsker I, at Davidskolen skal være kendt for?
Først og fremmest på skolens kristne
værdigrundlag. Når forældre henvender
sig for at få deres barn indskrevet, redegøres der grundigt for værdigrundlaget.
Både elever og forældre må være loyale over for det. Det gælder tonen og
samværet på skolen, i kristendomstimerne og ved morgensamlingerne.
Hver dag begyndes der med morgensang, andagt og bøn. Her forkyndes det
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kristne budskab for eleverne, og de får
lov til at være med i både bøn og lovsang. Begge nævner, at det er en dejlig
måde at begynde dagen på.
Dernæst må lærere og pædagoger være klædt godt på til det pædagogiske
arbejde. Fagligheden skal være i orden,
lige som man må have et stort fokus på
formidlingen. Eleverne har forskellige
forudsætninger, og det er vigtigt, at alle
får mulighed for at få det faglige løft,
som der skal til.
Landets skoler bliver hele tiden målt på
deres resultater. Tænketanken Cepos
har i august udarbejdet en liste over,
hvordan de forskellige skoler ligger i
forhold til at løfte eleverne fagligt. I
Bornholms Regionskommune er Davidskolen nr. 1 og ligger som nr. 100 på
landsplan. Selvom Lene og Finn understreger, at det ikke fortæller alt om skolen, så er resultatet alligevel en markering af, at Davidskolen er en god skole.
Hvordan ser elevsituationen ud?
Der er god søgning til skolen og venteliste til flere klasser. Også fremover ser
det fornuftigt ud, selv om elevtallet på
øen falder, og konkurrencen om eleverne er blevet større.
Der kommer ikke nogen pr-kampagne
nu. Det vigtigste er, at forældrene fortsat vil anbefale skolen.

Ny bog om bibelsyn
”Bibelens syn på sig selv” er skrevet af Peter Olsen og udgivet
af DBI i København og LM i Vest- & Sønderjylland og Fyn.
”Bogen fortjener at blive læst af mange, så vi kan genvinde
bibelglæden” (sognepræst Per Munch).
49 kr. / 138 sider inkl. 5 studieoplæg. Kan købes på
bog@bethesda.dk.
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BIBELKURSUS

Bibelkursus på LMH flytter
V / Ditte Olsen, Hillerød

LMH har i rigtig mange år inviteret til
bibelkursus i uge 7. Fremover vil det
ligge i uge 10.
Det passer bedre for elevholdet, at storturen til Israel ligger lidt senere, og de
skal nemlig være ude af huset for at
gøre plads til de mange gæster, der
ønsker koncentreret bibelundervisning
en uges tid.
Deltager fra Bornholm
Karsten Kofoed fra Svaneke har været
rigtig glad for at deltage i bibelkursus
gennem flere år.
”Det giver en anden ro til at fordybe sig.
Man kommer et spadestik dybere i
Guds Ord, når man lytter til bibelundervisning i sammenhæng en hel uge, ”
siger han.
”Jeg har også haft stor glæde af samværet med ældre kristne, som har delt
deres liv og erfaringer.”

Karsten Kofoed har været på bibelkursus, både da han var alene, men også
sammen med familien, da børnene havde barnevognsalder.
”Vi har ikke været afsted de senere år,
men når børnene bliver større, vil vi
bestemt genoptage traditionen.”

Bibelkursus 2016

På bibelkursus 2016 medvirker - udover
LMH’s faste lærere - Ole Andersen med
timer om Ezekiels bog, Jørgen Sejergaard skal sige noget om Helligånden,
og sognepræst Karsten Christensen fra
Hirtshals vil forkynde ved aftenmøderne.
Velkommen til bibelkursus på LMH den
8.-13. marts 2016.

HISTORIE
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Halkampagner
V / Birger Pedersen, Rønne

Tusindvis af bornholmere hørte Guds
ord, da Luthersk Missions Unge 4 gange på 9 år arrangerede kampagner i
hallerne i Aakirkeby og Østermarie.
Bent Nielsen fra Rønne var med som
arrangør alle 4 gange. Han har gemt sit
materiale, der giver et godt indblik både
i det store forarbejde og evaluering.
Den første halkampagne
fandt sted i Aakirkeby i 1972 med temaet: ”Ingen frelse uden Jesus”, skrevet
med store bogstaver på væggen bag
kor og talerstol. Taler ved møderne var
den norske generalsekretær John Olav
Larssen. 12 sjælesørgere, heraf 5 kvinder, var efter møderne til rådighed med
samtale og forbøn.

I et stort interview med landsformanden
for LMU, Asger Jensen skrev Bornholms Tidende bl.a.: ”Der har i snit deltaget ca. 1200 hver aften, og man har
kunnet glæde sig over god sang og musik. LM’s kampagnekor og hornorkester
har gjort sit til, at hver aften har været
festlig. Jørgen Korp Jensen har en sjælden evne til at få sine medlemmer til at
yde noget godt.”
Halkampagner de kommende år
Den næste halkampagne var i 1974
med temaet: ”Frelse i Jesus alene”.
Taleren var Halvor Knudsen, som var
frikirkepræst i Sarpsborg i Norge.
Der går 4 år, før der igen bliver indbudt

(fortsættes side 10)
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LUMI RADIO

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

OKTOBER

Torsdag d. 1.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 2.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden, På vej (30)
Lørdag d. 3.
17.00 LUMI-weekend (G)
Søndag d. 4.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 5.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 6.
09.00 Musik i oktober
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 8.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (14)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 9.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1.Pet. 2,7-10).
Lørdag d. 10.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 12.
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. 13.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 15.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 16.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 17.

17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 19.
17.00 Musikmosaik (G)
17.30 På vej (31)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 20.
09.00 Bibelfortælling (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 22.
09.00 Musikgæsten
09.30 I bøgernes verden (15)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 23.
17.00 Paul Gerhards sange
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 2,11-17)
Lørdag d. 24.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 26.
17.00 Musikgæsten (G)
17.30 Fra Bibelens verden (1)
21.00 Hyrden/hyrder
Tirsdag d. 27.
09.00 Paul Gerhards sange G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 29.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikgæsten (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 30.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 31.
17.00 LUMI-weekend (G)

NOVEMBER

Mandag d. 2.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 3.
09.00 Musik i november
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 5.
09.00 Ingemanns salmer (1)
09.30 I bøgernes verden (16)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 6.
17.00 Lidt af hvert

17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 2,18-21)
Lørdag d. 7.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 8.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 9.
17.00 Musik i november (G)
17.30 Bibelfortælling
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 10.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 12.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Ingemanns salmer (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 14.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 16.
17.00 Ingemanns salmer (G)
17.30 På vej (32)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 17.
09.00 Bibelfortælling (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 19.
09.00 Ingemanns salmer (2)
09.30 I bøgernes verden (17)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 20.
17.00 Musikmosaik
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 2,22-25)
Lørdag d. 21.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 23.
17.00 Ingemanns salmer (G)
17.30 Fra Bibelens verden (2)
21.00 Kristne martyrer
Tirsdag d. 24.
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 Over en åben bibel (G)

LUMI RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendelse 10.00 og 18.00
Torsdag d. 26.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Ingemanns salmer (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 27.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
På vej (33)
Lørdag d. 28.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 30.
17.00 Grundtvigs salmer
17.30 Bibelfortælling
21.00 Advent

DECEMBER

Tirsdag d. 1.
09.00 Musik i december
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 3.
09.00 Fra Bibelens verden (G)
09.30 I bøgernes verden (18)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 4.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 3,1-7)
Lørdag d. 5.
17.00 Advent (G)
Mandag d. 7
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
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 Fra Bibelens verden (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)
Søndag d. 13.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 14.
17.00 Det var her, det skete
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 15.
09.00 Musik i december (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 17.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (19)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 18.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 3,8-12)
Lørdag d. 19.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 21.
17.00 Barndommens jul
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60

LUMI-RADIO FRA 2016?
Det var også spørgsmålet i LM-nyt for juli
kvartal, og svaret savnes stadig.
Der kom et folketingsvalg, som bremsede
den nye bekendtgørelse om lokalradioer,
og sidste nyt er, at det nok tidligst bliver i
oktober måned før det er klart om - og på
hvilke vilkår - BKN kan søge ny sendetilladelse.
Selvom fremtiden er usikker, arbejder vi
videre (programplanen for januar kvartal

Tirsdag d. 22.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 24. (juleaften)
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 25. (1. juledag)
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
Lørdag d. 26. (2. juledag)
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 28.
17.00 Mellemjul
21.00 Det var her,
det skete (G)
Tirsdag d. 29.
09.00 Julefortælling
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 31. (nytårsaften)
09.00 Musikmosaik (G)
09.30 I bøgernes verden (20)
21.00 Musiktimen
JANUAR 2016
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)

skal laves allerede i november måned!) - og
vi stoler også på, at vore lyttere fortsat er
medarbejdere i forbønnens tjeneste!!!
Vi har i år fået de nødvendige økonomiske midler, men vi må forudse, at tilskud fra
Kulturstyrelsen falder fra 2016 (hvis….), så
der bliver behov for større økonomisk opbakning!
Det er tidligt, men denne programoversigt
er årets sidste, så: GODT NYTÅR. Vi håber, vi kan ”høres ved” også i 2016!
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Ø-KALENDEREN

OKTOBER
25.
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Lars-Jep Elleby.
Fællesspisning.
28.
Ø-Kor øvelse kl. 19.30 i Aakirkeby
31.
Lederkursus fælles med DIS
og ELM
NOVEMBER
03.-08.
Hakon Christensen på Bornholm
07.-08.
Årsmøde i Rønne Hallerne
Hovedtaler: Landsformand
Henrik P. Jensen
11.
Ø-Kor øvelse kl. 19.30 i Aakirkeby
22.
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Bendt Jensen
25.
Ø-Kor øvelse kl. 19.30 i Aakirkeby

(fortsat fra side 7)

til halkampagne, nu i Østermarie og
med 2 danske talere: LM’s missionærer Børge Bækgård Pedersen og Erik
Trans samt Hans Lundby og Lars Petersen. Temaet var ”Jesus”.
Der blev indbudt til et særligt møde for
pensionister onsdag aften med dækket
kaffebord i salen. 500 pensionister fra
hele øen kom til mødet. Næste eftermiddag var der et møde for børn. En
aften medvirkede et juniorkor med ca.
100 børn ledet af Gunver KjøllerHansen. Dette år var Bent J. Bendix
mødeleder hver aften, og mellem 600
og 1000 deltog i møderne.
Den sidste halkampagne var i 1980.
Talerne var bibelskolelærer Karl Riis
og missionær Søren Pedersen, og
Hans Lundby var med igen. Temaet
var: ”Jesus din frelser, eller - - ?” Delta-

27.-01.12. Hakon Christensen på Bornholm
30.
Afdelingsstyrelsesmøde
DECEMBER
09.
Ø-Kor øvelse kl. 19.30 i Aakirkeby
24.
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Birger Pedersen.
Fællesspisning

gerantallet blev opgjort til mellem 600
og 900. Lokale kor og juniorkoret sørgede for sang og musik. Møderne blev
bekendtgjort ved et stort indlæg i Bornholms Tidendes ugeavis. Udgifterne til
kampagnerne var støt stigende fra ca.
20.000 til 40.000 kr.
Evaluering
Det havde ikke været muligt at gennemføre kampagnerne uden sekretær
Gunnar Svendsens meget store indsats både før og under kampagnerne.
Det åndelige resultat af halkampagnerne kan ikke gøres op. Mange mennesker – ikke mindst mange unge – hørte
Guds ord. Mange fik en opgave og løste den. LM fik ”hejst flaget”, men kampagnerne medførte ikke nogen stor
tilgang til LM’s andre møder

ADRESSER

www.lm-bornholm.dk
Formand: Jørn Bech
Årsdalevej 61, 3740 Svaneke
T 5649 6111 - 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 - 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
LMU: Ungdomskonsulent Per Westh Jensen. T 6083 6040 - E per@lmbu.dk
LM Kids: Helene Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne - T 5695 8205
E helenedandersen@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

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

11

Sdr. Hammer 55, Nexø. Tlf. 5649 3211
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 5649 2082 / 5238 1117
Mail: riis.vm@mail.dk
Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.
Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk

Luthersk Mission Danmark
Formand Henrik P. Jensen
E hpj@hotmail.dk
Generalsekretær Jens Ole Christensen
E joc@dlm.dk
Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 4820 7660 E dlm@dlm.dk.
H www.dlm.dk
Giro 542 7754. Bank 2230 - 010007834
LMU & LM-Kids
H www.lmu.dk
H www.lm-kids.dk

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

12

TIL EFTERTANKE

Jeg mødte Jesus

V / Jens Christian Hansen, Rønne
I sommerferien
læste jeg en
bog, som havde ovenstående overskrift
som titel, skrevet af journalist
Charlotte
Rørth. Titlen fik
mig til at spærre øjnene op en
ekstra gang jeg købte derfor
bogen for i spænding at læse om hendes møde med mesteren – selveste
Guds Søn!
I bogen beskriver hun hele tre møder
med ham. Inden disse havde hun ikke
noget forhold til kristendommen andet,
end at hun var døbt og medlem af Folkekirken. Specielt det andet møde i
Spanien på en rejse i forbindelse med
hendes arbejde som journalist, gør et
dybt indtryk på hende. Jesus møder
hende i et sakristi i et kapel i Spanien,
hvor hun sidder med lukkede øjne. I få
minutter ser hun og oplever Jesu tilstedeværelse så virkeligt og intenst, at hun
bagefter ikke var i tvivl om, at det var
ham! Jesus taler også til hende med
ordene: ”Velkommen, godt at se dig!”
Ordene og hele oplevelsen ændrer
hendes liv! De få minutter synet varer
og Jesu ord om, at hun er kendt af Jesus, giver hende så klar en opfattelse af
Jesus, og hvem han er, så hun efterføl-

gende overgiver sig til ham og bestemmer sig for at skrive en bog, så hendes
møde med Jesus kan blive kendt af
alle!

Jesus vil også møde os
Bogen gjorde dybt indtryk på mig! At
læse om denne kvindes beskrivelse af
Jesus, som hun lærte at kende i møderne med ham, svarer meget nøje til bibelens tale om ham og min oplevelse af
Jesus. Forskellen er bare, at hvad hun
lærte om ham på få minutter i et syn,
har jeg haft et helt liv til at kunne erkende! For ligeså dyrebar Jesus blev for
hende, er Jesus for mig!
Læsningen af bogen sagde mig også,
at Guds veje til at møde mennesker i
dag er mange og langt flere, end vi
aner! Han kan også bruge overnaturlige, åndelige og spirituelle oplevelser til
at møde ham, som sagde: Jeg er vejen,
sandheden og livet, ingen kommer til
Faderen uden ved mig.
Når vi beder om vækkelse, må vi derfor
også være åbne for Guds mange muligheder og ikke kun tænke tilbage på,
hvordan han gjorde det engang! Gud vil
måske møde nutidsmennesket på helt
andre måder end dem, vi lige går og
forestiller os!
Må Gud hjælpe os til at være kreative
og tænke anderledes, når det gælder at
vinde mennesker for Kristus!

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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