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FRA AFDELINGEN

Sommeraktiviteter

V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke
Forbøn
Vi står her foran alle sommerens aktiviteter, hvor vi har den fantastisk store
glæde at kunne være noget for børnene
på Bornholm og fortælle dem om deres
bedste ven, Jesus. Tilmeldingsfristen er
forbi, men jeg vil gerne nævne lejrene,
fordi vi er afhængige af, at netop du
lægger disse lejre og arrangementer
frem for vor himmelske far. Det er
yderst vigtigt, at der bliver bedt for børnene, så de må få nogle rigtig gode
oplevelser, mærke kærlighed og omsorg og det største, at de må møde Jesus der. Vi er så glade for at have mange villige ledere og ikke mindst ungledere. Lederne er også helt afhængige
af forbøn og Jesu nærvær, så tak til dig,
der også lever med i arbejdet i bøn!
Lejre
Der er planlagt følgende her i sommer:
Børnelejr på LM-Lejren for 0.-2.
klasse d. 28.-30. juni. Her er det
Maria Bech, der medvirker.
Juniorlejr på LM-Lejren for 3.-7.
klasse d. 1.-4. juli. Her er det Maria Legarth, der medvirker.
Bondegårdslejren på Hjortsvang
for 1.-5. klasse d. 6.-9. juli. Her er
det Rebekka Aagaard Nielsen,
der medvirker.
Store Legedag
Vi har igen i år bestilt plads til en stand
på Store Legedag lørdag ,d. 8. august i
Nyker. Standens indhold vil nok komme
til at ligne den fra sidste år med bl.a.
den store racerbane til fjernstyrede biler
og vores store hoppeborg. Det er et par
ting, der vækker opsigt. Vi havde et

rigtig fint besøg sidste år. Vi har også i
år tilsagn fra Erik Nielsen, der meget
gerne vil medvirke ved Store Legedag
til trods for, at han er gået på pension
her til sommer. Erik har en del af standen, hvor han tryller for børnene, samtidig med han fortæller om Jesus og deler lidt forskellig materiale ud. Mon ikke
der skulle være et stykke slik også?

Erik Nielsen tryller

Boblen
Bornholm får igen i år besøg af Boblen
med indhold af en masse spændene
ting og sager. I skrivende stund er det
lidt uvist om i hvilket tidsrum, den kommer til Bornholm. Det skyldes at der
skal ansættes nye LM-kids konsulenter
til at være med. Du kan følge med i,
hvor og hvornår Boblen komme på vores hjemmeside under:

SKOLE
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LMH - Jesus, fællesskab og alenetid
V / Andreas Kjøller-Hansen, elev på LMH

Hygge i pigekøkkenet

De sidste 10 måneder for mig på LMH
er gået virkelig stærkt, og der er sket
rigtig meget. Jeg har udviklet mig meget og fået større personlig kendskab til
mig selv. Samtidig har jeg været del af
et godt kristent fællesskab.
Dette kunne også være skrevet af en
efterskoleelev, hvis man blot udskiftede
LMH med en kristen efterskole. Men
hvor man på en efterskole lærer rigtig
mange ting i livet og udvikler sig i et
vigtig stadie i ens liv, så kan man sige,
at man på LMH udvikler sig i retning
mod det evige liv.
Jesus som din frelser
Før jeg kom på LMH, lagde jeg ikke så
meget mærke til den sætning, når prædikanten eller præsten nævnte det. Men
lige fra den første dag her er vi konstant
blevet mindet om, at vi har brug for Jesus som frelser og intet andet!
Jeg har også spurgt Simon Wraae Pedersen og Annika Pedersen fra Aakirkeby, hvad der står mest klart for dem
efter tiden på LMH.
Evighedsperspektivet i livet
”På LMH er jeg blevet mindet om, hvad

mit egentlige mål med livet er. Det gælder ikke om at få opfyldt alle mine ønsker i dette liv og realisere mig selv,
men via mit korte liv at pege frem mod
evigheden. Jeg håber at jeg i fremtiden
vil huske dette og bruge mit liv til gavn
for det evige.
Jeg vil gerne opfordre folk til at tage på
LMH, fordi jeg har oplevet, at Jesus er
blevet malet mig for øje gang på gang.
Jeg føler, at jeg har fået et større kendskab til, hvad jeg tror på og fået lyst til
at høre, læse og lære mere om Bibelen.
Derudover er fællesskabet med Jesus i
centrum fantastisk,” siger Annika.
”Om 10 år vil jeg forhåbentlig se tilbage
på LMH-opholdet og huske på, at jeg
konstant blev mindet om, at jeg er fortabt uden Jesus. Fortabelsen er en realitet, men med ham venter det evige liv.
Samtidig har jeg lært, at Gud opdrager
os gennem prøvelser.
Jeg vil gerne anbefale LMH, fordi der
her er rig mulighed for at vokse i sin tro.
Man får svar på mange spørgsmål omkring ens tro, og man får evighedsperspektivet ind i livet,” siger Simon.
”Lev i ham”
Til afslutning vil jeg bringe det vers, jeg
fik af vores forstander Henrik Nymann
Eriksen. Ikke fordi det er en direkte opfordring til at tage på LMH gemt i verset, men mere fordi det opfordrer os
kristne til at opbygges og grundfæstes i
Kristus.
”Når I nu har taget imod Kristus Jesus,

Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham,
opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende
i jeres tak”. (Kol 2,6-7).
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UDLAND

USA tur - retur

Interview m/ Olai Poulsen, Østerlars
Flere danske forkyndere har deltaget i
en konference i Orlando i Florida. Olai
Poulsen var som eneste bornholmer
med på denne konference med ca.
6000 deltagere. De fleste kom fra USA,
men ca. 50 nationer var repræsenteret.
Olai fortæller her lidt om sin oplevelse.
Hvordan tændtes interessen for at deltage i denne konference?
For egen regning og risiko tog jeg imod
tilbuddet om at rejse med til konferencen i Orlando og bagefter videre til New
York. Med mit mangelfulde skoleengelsk var sproget en udfordring, men
jeg fulgte i hælene på andre kompetente personer, bl.a. Hakon Christensen.
Konferencens arrangører og tovholdere
var Don Carson, John Piper og Tim
Keller. De har skrevet en lang række
bøger, hvoraf en del er blevet oversat til
dansk og udgivet på Credo forlag. Denne litteratur har for Kirsten og mig været
til hjælp og opmuntring i vanskelige perioder og samtidig været en øjenåbner
for de enorme skatte og rigdomme, som
er gemt i Guds ord.
Efter at have læst nogen af disse bøger, fik jeg lyst til at møde disse personer til konferencen i Orlando.
Hvilken inspiration har det givet dig både personligt og som prædikant?
1. Forkyndernes urokkelige tillid til Skriften og deres respekt for dette ord. Når
Carson prædikede, læste han ofte en
meget lang bibeltekst op. Efter oplæsningen føjede han til: "Dette er Herrens
ord.”
2. Længere prædikener, mere undervisning, fordybelse og bibelglæde. Fokus

var rettet mod en ny himmel og en ny
jord.
3.Forkyndernes intense bønsliv satte
sine spor i mig. Bønnen før prædikenen
var ofte lang og vidnede om et fortroligt
samfund med Herren. Bønnens sproglige udtryk var stærkt knyttet til bibelsk
sprogbrug og udtryksmåde.

Don Carson på prædikestolen

Hvad indeholdt studieturen til New
York?
Vi besøgte området på Manhattan, hvor
fokus var jødiske institutioner, f.eks.
synagoger og museer. Senere var vi til
gudstjeneste i en messiansk menighed
og bibelskole. I Brooklyn er der omkring
1 mio. jøder.
Jødehad og jødeforfølgelse er nok ikke
så udbredt i Amerika, men de ortodokse jøder hader de messianske jøder,
fordi de tror på Jesus som Kristus.
Efter min opfattelse er det en udfordring
for LM på Bornholm at få et sundt og
bibelsk syn på Israel og det jødiske folk.
Her har vi mistet noget, som ville give
større bibelbegejstring og Kristusglæde.

RUNDT PÅ ØEN
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Seniormøde med tema
V/ Olai Poulsen, Østerlars

I en del af LM’s missionshuse inviteres
der til særlige møder for de ældre. Også i det arbejde må man overveje, hvorfor man holder seniormøder, og hvilket
indhold de skal have. Olai Poulsen fortæller her lidt om seniormøderne i
Østerlars.

bort fra fortabelsens vej? Om en
prædiken, et vidnesbyrd eller en
sanglinje skulle gøre en forskel, så
en og anden blev høstet ind i Guds
rige? I Guds rige er det jo sådan,
at nogen skal høste, hvad andre
har sået, og begge parter skal
glæde sig sammen.
Flere af tilhørerne har, tilsyneladende gennem deres voksenliv og
arbejdsliv, glemt eller fravalgt den
åndelige dimension, som de i deres barndom eller ungdom fik lagt
ind over sig, gennem skole, søndagsskole m.m., og ikke mindst
gennem forældres eller bedsteforældres forbøn.

Forskelligt indhold i møderne
Vi inviterer til seniortræf 6 gange om
året. Deltagerantallet er mellem 10- 15.
Der bliver udarbejdet en folder med
indbydelse, som bliver lagt i postkasserHvorfor holdes der seniormøder?
ne i Østerlars by. I denne folder er taler
En del af LM kredsens opgave og kald i og emne oplyst, og foruden prædiken/
Østerlars er at formidle evangeliet til
andagt har vi ind imellem indslag med
vores ældre medborgere. Vi ser det
et folkeligt, lokalt islæt, f.eks. emnet:
som en fælles opgave i lighed med de
"Østerlars og Østermarie i gamle dage",
øvrige arbejdsgrene i kredsen.
v. Arne Engell-Kofoed, så de ældre derPå mange måder er det et meningsfuldt igennem, kan identificere sig med det
arbejde, da ældre generelt er taknemli- de hører.
ge og tilfredse. Det er den erfaring, vi
De ældre vil gerne synge, men sangofte står tilbage med, når anstrengelser- stemmerne er ikke, hvad de har været.
ne og arbejdet skal gøres op, sammen- For at "løfte" sangen lidt har vi ofte inviholdt med "resultatet".
teret Gunver Svendsen med, så hun
De fleste af tilhørerne til vores seniormed harmonika og sangstemme synger
træf er mennesker, der så at sige står
for. Vi synger gamle vækkelsessange,
på gravens rand. Det sætter opgaverne også "Perleporten" er med. Den vækker
i perspektiv, og tanken ligger lige for:
genklang, er kendt og bliver sunget i
Mon nogen i sidste øjeblik kunne redflere sammenhænge. Mange har hørt
des ind på den smalle vej mod himlen,
den gennem Frelsens Hær.
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Skomager Mortensen, Allinge
V / Birger Pedersen, Rønne

I Skomagerstræde i Allinge boede i årene fra ca. 1870 til 1929 skomager Hans
Peter Mortensen, en af Luthersk Missionsforenings trofaste medlemmer og
medarbejdere: søndagsskoleleder, formand for sangkoret og i 12 år medlem
af afdelingsstyrelsen.
Han blev født i Nyker i 1844. I sin ungdom hørte han Trandbergs og Chr. Møllers forkyndelse og blev omvendt til
Gud. Senere flyttede han til Allinge,
hvor han blev gift med Caroline og fik 3
børn. I Missionsvennen nr. 9/1929 står
der om dem: ”De levede et lykkeligt
Familieliv. Guds Fred og indbyrdes
Kærlighed raadede i Hjemmet. Hver
Morgen blev der læst af den Kære Bibelbog og om aftenen som regel noget
af Rosenius”.

En trofast missionsmand
Mortensen fik først og fremmest sin opgave i søndagsskolen. I 1887 begyndte
LM en søndagsskole i Tejn. De første

12 år var der flere fra Allinge, der skiftedes til at gå til søndagsskolen i Tejn.
Når Mortensen ikke var i Tejn, hjalp han
i søndagsskolen i Allinge. Fra 1899 og
20 år frem gik han hver søndag til Tejn.
4 km frem og 4 km tilbage, på dårlig vej
og ofte i dårligt vejr. De sidste år var det
meget tungt for ham, og til sidst fik han
at vide af lægen, at hvis han ville bevare livet, måtte han ikke gå mere end
højst nødvendigt.
Familien Mortensen savnedes næsten
aldrig ved møderne i missionshuset i
Allinge. De fyldte næsten en hel bænk.
Mortensen sang for. Og han var formand for sangkoret. Det blev ikke altid
oplyst på forhånd, hvilke møder sangkoret skulle synge ved, så sangerne
havde bare at være til stede, så de
sammen kunne klare alle 4 stemmer.
Også ved bedemøderne – og endog
ved ungdomsmøderne – var det en
selvfølge, at skomager Mortensen var
med.
I Missionsvennen nr. 12/1947 fortæller
en håndværkersvend – Chr. Mossin
Christiansen – om sin tid i Allinge. Han
kom i missionshuset hos ”de møllerske” (LM), uden at det førte til fred med
Gud. Men en søndag var der læseforsamling i det gamle rådhus i Sandvig.
De unge fik ham med til derhen, hvor
skomager Mortensen læste af Rosenius. ”Da løstes Korsets Gaade”, skrev
han.
Skomager Hans Peter Mortensen var
tro i missionsarbejdet til sin død i 1929.
Han er en af dem, der lagde grunden til
det Luthersk Mission, vi kender i dag.

JUBILÆUM
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Ø-Koret 25 år
V / Peter Krak

Der er ingen tvivl om, at den medbragte
kaffe og kage er betydningsfulde elementer i fællesskabet.

Engang skal vi synge i Himmelens kor,
men først må vi øve hernede på jord.
Sådan synger vi i en børnesang. Økoret, der har 25 års jubilæum, øver sig
flittigt på lovsange til Guds ære 1-2 gange pr. måned. Det sker i en atmosfære,
hvor Lis Gudbergsen som dirigent klart
og præcist fortæller, hvor længe tonen
skal holdes, hvordan og hvornår de forskellige stemmer skal falde ind, og
hvordan pianisten skal akkompagnere.
Men atmosfæren virker hyggelig. Det er
tydeligt, at koret ikke kun mødes for at
synge, men også for at nyde det fællesskab, medlemmerne har.

En trofast flok
Koret har pt. 19 medlemmer. Heraf har
13 været med i alle 25 år, og i alle årene har Lis Gudbergsen været dirigent.
Medlemmerne er også klare i mælet,
når de skal svare på, hvorfor man holder ud i Ø-koret. ”Vi har gode sange
med et godt budskab. Vi kan lide at
synge og mener også, at vi bliver bedre
til det, når vi er med i et kor.” Et af de
”nyere” medlemmer understreger også,
at man bliver taget godt imod som ny,
og at man hjælper hinanden.

Fejringen af 25 års fødselsdagen
Koret har tilbudt at besøge alle LMkredse i løbet af det kommende år. Der
er allerede lavet en del aftaler, men alle
kredse vil altså få muligheden for at
høre Ø-koret i den kommende tid.
Der er også nogle fødselsdagsønsker.
Først og fremmest flere medlemmer
samt et godt el-klaver.
Kontakt gerne Lis Gudbergsen på tlf.
56999010, og hør mere om optagelse.
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LUMI RADIO

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

JULI

Torsdag d. 2.
09.00 Musik i juli
09.30 I bøgernes verden (7)
21.00 musiktimen
Fredag d. 3.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel

(1.Pet.1,14-16)

Lørdag d. 4.
17.00 Fra bibelkursus
Mandag d. 6.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 7.
09.00 Musikgæsten
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 9.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musik i juli (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 Musikmosaik
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 16.
09.00 På vej (25)
09.30 I bøgernes verden (8)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 17.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1.Pet. 1,17a).
Lørdag d. 18.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 20.
17.00 Fra bibelkursus
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 21.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 23.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (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)
Søndag d. 26.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 27.
17.00 Musikmosaik (G)
17.30 Bibelfortælling (6)
21.00 Fra seniorlejren (G)
Tirsdag d. 28.
09.00 Bibelfortælling (G)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 30.
09.00 På vej (26)
09.30 I bøgernes verden (9)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 31.
17.00 Bibelens bjerge (3)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet,1,17b-18)

AUGUST

Lørdag d. 1.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 3.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Musik i august
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 4.
09.00 Bibelens bjerge (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 6.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)

Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
På vej (27)
Lørdag d. 8.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 10.
17.00 Fra seniorlejren (2)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Musik i august (G)
Tirsdag d. 11.
09.00 Bibelfortælling (7)
09.30 På vej (G)
Torsdag d. 13.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (10)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 14.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet.1,19-21)
Lørdag d. 15.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 17.
17.00 Fra seniorlejren (3)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60.
Tirsdag d. 18.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel (G)
Torsdag d. 20.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 21.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Indefra
LUMI-magasinet
Lørdag d. 22.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 24.
17.00 Bibelfortælling (G)
17.30 Musikgæsten
21.00 Fra seniorlejren (4)
Tirsdag d. 25.
09.00 Bibelens bjerge (4)
09.30 LUMI-magasinet (G)

LUMI RADIO
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HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45. Genudsendelse 10.00 og 18.00
Torsdag d. 27.
09.00 På vej (28)
09.30 I bøgernes verden (11)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 28.
17.00 Bibelens bjerge (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Pet. 1,22-25)
Lørdag d. 29.
17.00 Ønskeprogram (G)
Søndag d. 30.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 31.
17.00 Fra seniorlejren (5)
21.00 Bibelfortælling (8)
21.30 Musikgæsten (G)

SEPTEMBER

Tirsdag d. 1.
09.00 Musik i september
09.30 Over en åben bibel. (G)
Torsdag d. 3.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 På vej (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 4.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Boghylden
Gæstebogen
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
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 8.
09.00 Bibelfortælling (G)
09.30 Gæstebogen (G)
Torsdag d. 10.
09.00 Musikmosaik
09.30 I bøgernes verden (12)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 11.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(1. Peter 2,1-3)
Lørdag d. 12
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 14.
17.00 Fra seniorlejren (6)
21.00 Små ord om
store ord (G)
21.30 Fokus på Israel (G)
Tirsdag d. 15.
09.00 Lidt af hvert (G)
09.30 Over en åben bibel. (G)
Torsdag d. 17.
09.00 Musiktimen (G)
21.00 Musikmosaik (G)
21.30 I bøgernes verden (G)
Fredag d. 18.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier, Netop nu,
Udefra
LUMI-magasinet

LUMI-RADIO FRA 2016?
Ved LUMI-radios venne- og pinsestævne i
Rønne blev også orienteret om nye vilkår for
lokalradioer fra 2016.
Det er endnu uvist, hvordan reglerne bliver,
men det er meget usikkert om og under hvilke
vilkår, der kan sendes kristen radio.
Vi har argumenteret til politikerne for ytringsfriheden og behovet for en kristen stemme i
radioen i vort land.
- Og så må alle være med i forbøn for denne
sag og radioarbejdet generelt!!! TAK.

Lørdag d. 19.
17.00 LUMI-weekend (G)
Mandag d. 21.
17.00 Fra seniorlejren (7)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 22.
09.00 Bibelfortælling (9)
09.30 LUMI-magasinet (G)
Torsdag d. 24.
09.00 På vej (29)
09.30 I bøgernes verden (13)
21.00 Musiktimen
Fredag d. 25.
17.00 Musik i september (G)
17.30 Over en åben bibel
(1. Peter 2,4-6)
Lørdag d. 26.
17.00 Ønskeprogram (G)
Mandag d. 28.
17.00 Musikgæsten
17.30 Bibelens bjerge (5)
21.00 Fra seniorlejren (G)
Tirsdag d. 29.
09.00 Musikgæsten (G)
09.30 Over en åben bibel (G)

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)

Politisk er der desuden planer om, at FMbåndet skal erstattes af DAB fra 2019, og det
er også en udfordring for os, men endnu kan I
høre os på disse frekvenser: 92,8; 93,1; 98,6;
104,4 og 104,9 MHz på FM-båndet.
Sendetiderne fremgår jo af oversigten ovenfor, men man kan også se oversigten - og
mange andre informationer på www.lumiradio.dk!
Vi siger tak for forbøn og økonomisk støtte,
for vi skal jo nu selv bære en større andel af
sendeudgifterne . Brug gerne konto i Sydbank:
Reg. 6060 konto 0005 468 218.
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Ø-KALENDEREN

JULI
01.-04.
06.09.
26.

AUGUST
04.-06.
16.
23.

Juniorlejr
Bondegårdslejr Hjortsvang,
Østermarie
Gudstjeneste i ”Kirken på
Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Olai Poulsen.
Hakon Christensen på Bornholm
Almindingsmøde kl. 14.00.

Taler: Birger Reuss Schmidt

Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Finn Andersen
Fællesspisning og udflugt
31.-03.09. Hakon Christensen på Bornholm
SEPTEMBER
05.-06.
Kvindelejr
19.-24.
Hakon Christensen på Bornholm
24.
Repræsentantskabsmøde i
Aarsballe
19.
Prædikantkursus i Rønne.
Taler: Børge Haahr Andersen
28.
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
Taler: Thorkild Holm

Bed for sommerens lejre.

Ø-koret ønsker at bruge
sange fra disse hæfter.
Hvis du har hæfter stående, som du vil give os,
hører vi gerne fra dig.
Henvendelse:
Mail:lis@gudbergsen.dk
Tlf:56999010
Eller giv dem til ét af
korets medlemmer

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
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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
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Til Eftertanke

At forstå bibelen

V / Peder Skovbo Pedersen, Aakirkeby
stand til at forstå skrifterne. Derfor har
han sendt os Helligånden, som skal
hjælpe os til at forstå.
Gud har givet os Helligånden
I 1. kor. 2,12 står der ”Vi har ikke fået

verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at
vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har
givet os.”

I LMU Åkirkeby, hvor jeg kommer, har
vi bibelstudie en gang hver måned. Her
læser vi bibeltekster og taler om, hvad
vi får ud af dem. Vi har nogle gode
samtaler og får meget ud af det, men
der er også ting, vi ikke forstår. Vi undrer os ofte over, hvorfor teksterne kan
være så svære at forstå. Og hvorfor er
Gud så svær at forstå?
Mennesker kan ikke forstå Gud fuldt ud,
fordi han er så stor. Hvis vi havde kunnet forstå Gud fuldt ud, hvor stor ville
Gud så være? Så ville Gud ikke være
større end os mennesker. Men Gud er
stor! Større end vi kan forestille os, og
større end vi kan rumme. Vi kan ikke
forstå Gud fuldt ud, men vi kan forstå
noget, og vi skal forsøge at forstå Gud,
gennem bibelen.
Bibelen er også vanskelig at forstå, og
Gud ved, at vi mennesker ikke er i

Gud har altså givet os Helligånden, for
at vi skal forstå Guds store nåde. For at
vi skal forstå, hvem Gud er og hvilken
kæmpe gave, han har givet os. Det
eneste, vi kan gøre for at forstå Gud
bedre, er at læse i bibelen og bede Helligånden om at åbne vores øjne, så vi
kan forstå.
Paulus vidste hvor uundværlig Helligånden er, når vi læser i skrifterne. I Paulus
brev til efeserne starter han med at bede Gud om at give Helligånden til dem,
som hører, hvad Paulus skriver, for at
de skal kunne forstå.
I Ef. 1, 17-18 skriver Paulus. ”Jeg beder

om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og
åbenbarings ånd til at erkende ham,
med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer.”
Vi skal også bede om, at Helligånden
vil hjælpe os til at forstå bibelen og forstå Gud. For i os selv kan vi ikke forstå
Guds herlighed. Men lad os takke for,
at Gud har skænket os Helligånden og
bede til, at den må virke i os.

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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