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ÅRSMØDE
Årsmøde før i tiden
V/ Birger Pedersen, Rønne
Årsmøder i 1940’erne og 50’erne
I mange år var det tradition at holde
årsmøde som et friluftsmøde i Aakirkeby. Ved møderne medvirkede der ofte
”førda” prædikanter: svenskere, højskolelærere fra Hillerød, LM’s landsformand og sekretær m.fl.
I et referat fra
Årsmødet i 1950
står der, at mødet om søndagen blev afholdt
i Byskoven.
Sangkor og
hornorkester var
med til at gøre
dagen festlig og
ophøje frelsernavnet. Søndag formiddag fik 2 unge
lov til at frembære deres vidnesbyrd,
nemlig Johs. Christensen (senere LMH
-forstander) og Mich. Mortensen
(senere børnehjemleder i Tarm). Men
ellers var det de prøvede kræfter: højskoleforstander Frits Larsen, sekretær
L. F. Christiansen og distriktsforstander
Gunnar Johansson fra Sverige, der
talte. Mandag formiddag fortsattes mødet i missionshuset med forhandling
om emnet: ”Er forventningen andet end
teori?”
Personlige minder fra årsmøder
Min far, Kaj Pedersen, var i årene fra
1948-52 ansat som sekretær i LM på

Bornholm. Derfor var hele familien altid
med til alle friluftsmøderne. Omkring
1950 var far ejer af en HGF (Høj Gammel Ford). Den var uden bagagerum,
men til gengæld var der et stativ til bagage bagpå. En søndag, da vi var på
vej til Årsmøde i Aakirkeby, stod min
brors barnevogn på stativet. I barnevognen var der kaffe, brød, kød, kartofler og sovs – men heldigvis ikke nogen
lillebror. For i Aarsballe faldt barnevognen af, og kartofler, sovs og dyner lå
spredt ud over
vejen. Heldigvis
boede min farfar
og farmor i Aakirkeby, så vi fik
reddet os lidt
mad der.
I referatet fra
årsmødet i 1950
bliver det antydet, at der var
problemer med
højttaleren. I
mange år var det radioforhandleren i
Rø, som kom med højttaleren på taget
af sin varevogn. Men da far købte ny bil
i 1952 fandt LM ud af, at det var billigere, at LM købte et højttalersystem selv.
Det blev så monteret på min fars bil.
Men far var ikke god til teknik, så problemerne med at få lyden ud til tilhørerne var ikke slut. Jeg husker et årsmøde
i Anlægget i Aakirkeby, hvor Frits Larsen stod og råbte: ”Er der nogen, der
kan høre mig”, og jeg følte det dybt
pinligt.
Da Gunnar Svendsen blev sekretær i
1964, fik han lov til at overtage tjansen
med højttalerne. Men inden da var kvaliteten blev bedre.

ÅRSMØDE
gaard og Karen Hvam Kofoed. Årsmødet er en fest, hvor vi mødes og hører
Guds ord og lovpriser ham. Vi ønsker,
Interview m/ Lone & Jens Mouridat det også skal være en fest for børnesen, Nexø
ne og ikke bare en ”pasningsmulighed”
for dem. Søndag mødes vi til fælles
Årsmødet har unægtelig ændret karak- middag og nyder samværet på tværs af
ter i forhold til tidligere. Lone og Jens
generationerne. Dette måltid får vi meMouridsen fortæller her lidt om planer- get positiv respons på. Vi prøver at væne for årsmødet i november.
re brede i det, vi gør, for at alle aldersgrupper kan få noget med hjem.
Hvad er der på programmet i år?
Årsmødet vil ligge lidt op ad det, der
Hvilke tilbagemeldinger får udvalget
har været de sidste år, med møder og på årsmødet?
korte ”indslag”. Det gennemgående
Rigtig mange har nævnt de vidnesbyrd,
tema er ”Frygt ikke!” med generalsekre- vi har fået fra forskellige aldersgrupper
tær Jens Ole Christensen som hoved- lørdag aften og takker for dem. Det at vi
taler. Vi ønsker at de små indslag skal sammen med forkyndelsen møder
være helt dugfriske, og derfor er det
mennesker, som tør sætte ord på, hvad
noget der arbejdes med lige til det sid- livet med Jesus betyder for dem.
ste.
Længden på årsmødet og møderne er
noget, vi har arbejdet med, da det kniHar årsmødet fundet sin form nu,
ber for nogle at holde til det hele. Vi
eller kan vi forvente ændringer i år? oplever, at det kan være en udfordring
Som udgangspunkt er årsmødet dyna- for os, da de, der arbejder med mødermisk, og man vil altid kunne forvente
ne, brænder for det.
små ændringer. Der arbejdes hele tiden med at tilpasse årsmødet ud fra de
tilbagemeldinger, vi får, og det, der er
oppe i tiden. Gennem en del år har det
primært været de yngre, der fandt vej til
lørdag aften, men vi oplever nu at flere
og flere, også fra den ældre generation
sætter pris på lørdag aftens program.
Det glæder vi os meget over i udvalget.

Årsmøde 2014

Hvordan bliver det et årsmøde for
hele LM-familien?
En af de ting, som gør årsmødet til en
weekend for hele familien, er børnenes
årsmøde sideløbende v/ Rebekka Aa-

LM-KIDS
LM-Kids sommer
V/ Jørn Bech, Svaneke
Efter en forrygende sommer er det en
stor glæde at se tilbage på de lejre og
aktiviteter, der har været i LM-Kids med mottoet: Fordi Gud elsker børn!

Både Børnelejren, Juniorlejren og Bondegårdslejren har været rigtig godt besøgt med ca. 45-60 børn pr. lejr, hvor vi
gennem samlinger, leg og hygge har
bragt evangeliet om Jesus videre til
dem. Hvilken herlig mulighed!

Vi havde en stand på Store Legedag i
Nyker. Her havde vi besøg af børnekonsulent Erik Nielsen, København.
Hele dagen var der rigtig mange men-

nesker i standen. Ved vores store racerbane til fjernstyrede biler var der en
kø af børn fra start til slut. Vi havde
lavet en side på vores hjemmeside lmbornholm.dk, der hedder lm-kids Bornholm, hvor der var en konkurrence og
forskellige orienteringer om bl.a. de
forskellige klubber. Denne hjemmeside
vil køre videre herefter.

Vi vil gerne sige stor TAK til alle jer lejrledere, køkkenfolk og alle jer, der har
medvirket ved vore lejre og sommerrens arrangementer, og ikke mindst jer
forældre, der har sendt jeres børn på
vores lejre.

LMU
Hvilke udfordringer er der for ungdomsarbejdet her på Bornholm?
Den store udfordring er, at de unge
Interview m/ Per tidligt forlader øen. LMU-erne herover
Westh Jensen, er derfor meget unge, og de kan føle,
at ansvaret er stort. Derfor er der meKøbenhavn
get brug for rådgivning og støtte.
Jeg oplever, at der generelt er stor ansvarsfølelse i LM kredsene for de unge,
hvor nogen påtager sig opgaver enten
som kontaktperson eller formand for
LMU i kredsen. Samtidig er det vigtigt,
Per Westh Jensen (tidligere Nexø) stu- at de unge også kommer til LMderer teologi på Københavns Universi- kredsens arrangementer, så unge og
tet. Det er dog kun på halvtid, idet han ældre lærer hinanden at kende. Som
også har en ansættelse i LMBU på
ung er det godt at have ældre som for50%, hvor han er ungdomskonsulent.
billeder, føre åndelige samtaler på
Per har stillet op til et lille interview for
tværs af generationerne og blive fortroat fortælle lidt om sit arbejde.
lig med LM, så det bliver naturligt at
finde ind i en LM sammenhæng den
Hvordan kombinerer du arbejdet
dag, man stopper i LMU.
med dit studie?
Det er heller ikke så enkelt, men jeg
Hvordan inspirerer du LMU-erne til
har nogenlunde kunnet nå de eksame- at være evangeliserende?
ner, som jeg skulle. Jeg kan dog savne Det er afgørende, at man ikke lever to
noget sammenhængende tid til at lave forskellige slags liv - et i LMU og et anmine opgaver, men grundlæggende
det i hverdagen. Der må være samtrives jeg med det.
menhæng. Først og fremmest må de
unge leve med Jesus og derefter være
Fortæl lidt om, hvad dit arbejde som sig selv i hverdagen. Det giver muligungdomskonsulent består i.
hed for at være vidne om Jesus der,
Knap halvdelen af tiden bruger jeg på
hvor man er.
LMU på Bornholm. Jeg er herover ca.
en gang om måneden for enten at hol- Hvordan har du oplevet at vende tilde bibeltimer, planlægge lejre, være
bage til øen som ansat i LMBU?
rådgiver for bestyrelser og formænd Jeg er rigtig glad for at komme rundt i
og ellers hjælpe, inspirere og plante
LMU-kredsene på øen. Det er gode
ideer, hvor der er behov. Jeg har selv
folk, der arbejder her, og jeg har altid
kommet i LMU og kender jo også det
følt mig godt modtaget. Jeg har også
lokale arbejde. Alligevel har jeg mulig- sagt ja til nogle møder i LM-kredsene
hed for at se på det med friske øjne.
en søndag i oktober.

LMU konsulent

RUNDT PÅ ØEN
Davidskolen 40 år
Interview med skoleleder Palle Kure
For 200 år siden underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove. Det bliver markeret på mange skoler i år. På
Davidskolen i Aakirkeby kombiner man
skolejubilæet med skolens egen 40 års
fødselsdag. Mens dette skrives er man
stadig i planlægningsfasen.
Hvordan fejres fødselsdagen?
Den indledes med en emneuge, hvor
der bliver sat fokus på skolehistorie.
Der er blevet indhentet historisk materiale, og vi prøver at tilrettelægge en
skoledag for 40 år siden, hvor eleverne
stiller op på række og tiltaler lærerne
med hr. og fru og efternavn.
Vi inddrager også folk, der har været
med i skolens første år enten som elever eller ansatte. Eleverne arbejder i en
række workshops og arrangerer udstillinger om skolens historie, som alle
interesserede inviteres til at se. Det
hele sluttes af med en gigantlagkage.
Ugen slutter med en festaften for tidligere elever og ansatte, hvor gode historier fra Davidskolens 40-årige historie vil blive udvekslet.

2

m til indskolingen. Med disse to ændringer bliver der en god sammenhæng
mellem skolens bygninger. Igen har vi
haft en del frivillig arbejdskraft, som vi
er meget taknemlige for.

Hvad er Davidskolens særkende i
2014?
Der har været en større udskiftning i
personalet de senere år. De nye byder
ind med meget spændende, og det
giver et godt læringsmiljø med både
erfarne og unge ansatte, der alle brænder for deres fag. Davidskolen vil være
en god faglig skole, ikke kun en boglig
skole.
Vi har sat meget fokus på skolens kristne identitet. Vi er ikke kun skole for
kristne børn, men en kristen skole for
alle børn. Forældrene vælger DavidEr der stadig byggeaktivitet?
skolen af flere årsager, men vi gør meSkolen har for nylig købt den gamle
get ud af at forklare, hvad det kristne
pedelbolig, som er sammenbygget med
grundlag betyder i skolens liv. Mange
skolen. Her er vi ved at indrette et lokaudtrykker en positiv respons på det, og
le til SFO og vippeordningen. Den vil
der er en rigtig god forældreopbakning
stå klar ved årets udgang.
til skolen. 200 elever går på DavidskoVi har netop revet skolens nyeste byglen i år.
ning ned. Det gamle fysiklokale er væk
og skal erstattes af en bygning på 170

RUNDT PÅ ØEN
Børnebakken 20
år
Interview med leder Steen Noer
For 20 år siden tog Børnebakken i Aakirkeby imod de første børnehavebørn.
Fødselsdagen blev markeret med en
lille fest for børn og forældre, og den
21. juni blev en større fødselsdagsfest
afholdt for alle interesserede på Landstedet i Haregade.

ser også godt ud de næste par år. Af
gode grunde kan vi ikke se længere
frem. Selv om der er bygget en ny institution i nabolaget, er der stadig behov
for en lille institution som Børnebakken.
Vi har mange gode ambassadører i
byen, der taler godt om os. Vi har mange besøg både af dagplejere og af
grupper fra andre børnehaver, der nyder vores gode udendørs arealer.

Hvad er Børnebakkens særkende?
Børnehaven holder til dels i en bygning
ved Davidskolen, dels på Landstedet
ved Byskoven. Placeringen disse to
steder gør, at der både er gode muligheder for et samarbejde med skolen,
og at man kan udnytte de gode udendørsarealer. Derfor er naturen og dyrene væsentlige elementer i pædagogikken. Børnene opholder sig ude det meHvordan er det at drive landbrug og
ste af dagen. Der er meget plads at
børnehave samme sted?
boltre dig på til udendørs leg og læring.
Det kræver, at forældre, bedsteforældre og andre venner af børnehaven vil
Hvordan er hverdagen?
Vi begynder med morgensamling med træde til, og det gør de. Bygningerne
og området blev shinet op til fødselsdasang, bibelhistorie og bøn. Med udgangspunkt i en børnebibel når vi igen- gen. Høloftet er fyldt op, og i det daglige passes både højbede og dyrene af
nem en stor del af det bibelske stof,
personale og børn. Vi har høns, kanisom er ukendt for mange af børnene.
ner, får, geder og et æsel. Børnene er
Desuden har vi ofte praktikanter og
med, når der slagtes kyllinger, men vi
støttepædagoger fra kommunen, og
det giver gode muligheder for samtaler må ikke spise kødet i børnehaven. Ægom, hvad den kristne tro betyder for os gene spiser vi dog. I sommertiden nyder børnene at spise bær fra buskene,
og vort arbejde.
og der laves syltetøj. Alt i alt synes vi,
Hvordan ser det ud med børnetallet? at det er en spændende måde at drive
børnehave på.
Vi har fuldt hus nu med 30 børn. Det

LUMI RADIO
HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl. 7.45-8.00. Genudsendelse 18.00-18.15.

OKTOBER
Fredag d. 3.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
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 Musik i oktober
09.30 Gæstebogen

Tirsdag d. 21.
09.00 Musikmosaik
09.30 LUMI-magasinet

21.30 Fokus på Israel
(gen. 3.11)

Tirsdag d. 11.
(gen. 17.10) 09.00 Lidt af hvert (gen. 7.11)
Fredag d. 24.
09.30 Over en åben bibel
(gen. 7.11)
17.00 Musikmosaik
(gen. 21.10) Fredag d. 14.
17.30 Over en åben bibel
17.00 LUMI-weekend
(Jakob 1,17-21)
Livsværdier
Mandag d. 27.
Netop nu
17.00 Fra seniorlejren (1)
Indefra
21.00 Bøn og forbøn
LUMI-magasinet
(gen. 13.10) Mandag d. 17.
Tirsdag d. 28.
17.00 Fra arkivet
09.00 Bibelens bjerge
21.00 Ønskeprogram
(gen. 20.10)
Ring 56 95 21 60
09.30 Over en åben bibel
med dit musikønske
(gen. 24.10) Tirsdag d. 18.
(gen. 13.10)
Fredag d. 31.
09.00 Bibelens bjerge (5)
Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend
Bjerget i Galilæa
17.00 Lidt af hvert
Livsværdier
09.30
LUMI-magasinet
17.30 Over en åben bibel
Netop nu
(gen. 14.11)
(Jakob 1,9-16)
Boghylden
Fredag d. 21.
Mandag d. 13.
På vej (15)
17.00 Bibelens bjerge
17.00 Bøn og forbøn
(gen. 18.11)
NOVEMBER
21.00 Små ord om store ord
17.30 Over en åben bibel
Søndag
d.
2.
(gen. 6.10)
(Jakob 2,1-7)
17.00 Mødetransmission
21.30 Fokus på Israel
Mandag d. 24.
21.00 Genuds. fra 17.00
(gen. 6.10)
17.00 Den nye sangbog (2)
Tirsdag d. 14.
Mandag d. 3.
09.00 Lidt af hvert
17.00 Små ord om store ord 21.00 Fra arkivet (gen. 17.11)
Tirsdag d. 25.
(gen. 10.10) 17.30 Fokus på Israel
09.00 Bibelfortælling
09.30 Over en åben bibel
21.00 Ønskeprogram
(gen. 10.11)
(gen. 10.10) Tirsdag d. 4.
09.30 Over en åben bibel
Fredag d. 17.
09.00 Musik i november
(gen. 21.11)
17.00 LUMI-weekend
09.30 På vej
(gen. 31.10)
Fredag d. 28.
Livsværdier
Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Netop nu
17.00 Lidt af hvert
Livsværdier
Udefra
17.30 Over en åben bibel
Netop nu
LUMI-magasinet
(Jakob 1,22-27)
Boghylden
Mandag d. 20.
Mandag d. 10.
Gæstebogen
17.00 Musik i oktober
17.00 Musik i november
Søndag d. 30.
(gen. 7.10)
(gen. 4.11)
17.00 Mødetransmission
17.30 Bibelens bjerge (4)
17.30 Bibelfortælling
Saligprisningerns bjerg 21.00 Små ord om store ord 21.00 Genuds. fra 17.00
21.00 Ønskeprogram
(gen. 3.11)

LUMI RADIO
DECEMBER
Mandag d. 1.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 2.
09.00 Musik i december
09.30 Gæstebogen
(gen. 2.12)

Fredag d. 5.
17.00 Musik i december
(gen. 2.12)

17.30 Over en åben bibel
(Jakob 2,8-13)
Mandag d. 8.
17.00 Fra seniorlejren (2)
21.00 Små ord om store ord
(gen. 1.12)

21.30 Fokus på Israel
(gen. 1.12)

Tirsdag d. 9.
09.00 Musikmosaik
09.30 Over en åben bibel
(gen. 5.12)

Fredag d. 12.
17.00 LUMI-weekend

Fredag d. 26. (2. juledag)
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
På vej (16)
Søndag d. 28.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 29.
17.00 Mellemjul
21.00 Små ord omkring
de syv tegn
(gen. 9.12)
Tirsdag d. 30.
09.30 LUMI-magasinet
09.00 Godt nytår
(gen. 12.12) 09.30 På vej (gen. 27.12.)
Fredag d. 19.
JANUAR 2015
17.00 Jul i Betlehem
Fredag
d. 2.
17.30 Over en åben bibel
17.00 Godt nytår
(Jakob 2,14-26)
(gen. 30.12.14)
Mandag d. 22.
17.30
Over
en
åben bibel
17.00 Mens vi venter
(Jakob 3)
21.00 Før jul (gen. 15.12)
Mandag
d.
5.
Tirsdag d. 23.
17.00 Små ord om store ord
09.00 Jul i Betlehem
(gen. 19.12) 17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
09.30 Over en åben bibel
På genhør også i 2015!
(gen. 19.12)
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 15.
17.00 Før jul
21.00 Ønskeprogram
(Årets sidste
ønskeprogram)
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 16.
09.00 Musikmosaik

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

STILHED
Siden midt i august har der været stille i
de fleste af døgnets timer på frekvenserne
for BKN.
UCB meddelte ganske kortfattet først i
august måned, at man ”ser sig nødsaget til
at indstille programvirksomheden på Bornholm pr. 15. august”.
En samarbejdspartner på senderne gennem godt 7 år er stoppet meget brat og har
efterladt nogle spørgsmål og problemer til
BKN. F.eks.: Hvordan får vi fyldt de mange
sendetimer ud, så der ikke bare lyder stilhed? Er der andre aktører, som vil gribe
opgaven med lokalradio på Bornholm
(måske en ny Bornholms Stemme)?
Også økonomisk vil det belaste, for det er

dyrt at have 5 sendemaster på Bornholm,
så vi kommer til at mangle de ca. 50.000 kr.
årligt, som har været UCBs andel!
Kan vi skaffe disse penge - eller må BKN
indstille radiovirksomheden?
Tak for gode ideer og forbøn for at finde
den rette vej videre frem.
NYTÅR
Dette er sidste programoversigt for 2014,
så vi ønsker alle et godt nytår - og siger en
stor tak for forbøn.
Nytårsønsket er, at du beder udholdende
for din radio og for medarbejderne, og så er
en nytårsgave (fradragsberettiget) velkommen på LUMI-radios konto i DIBA bank:
reg. 6060 konto 0005 468 218. Tak for din
gave, så evangeliet kan spredes!

Ø-KALENDEREN

OKTOBER
24.-26.
Juniorlejr
26.
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” i Østermarie kl. 10.30 v/
Birger Pedersen
30.
Kreativ aften for LM-Kids medarbejdere i Rønne kl. 17.00-21.30

NOVEMBER
08.-11.
Hakon Christensen på Bornholm
06.
Afdelingsstyrelsesmøde
08.-09.
Årsmøde i Rønne,
Taler: Jens Ole Christensen
13.
Køkkenmøde LM-lejren
21.-25.
Hakon Christensen på Bornholm
24.
Gudstjeneste i ”Kirken på
Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
v/ Hakon Christensen
28.-29.
Hakon Christensen på Bornholm
DECEMBER
24.
Julegudstjeneste i ”Kirken på
Klippen” i Østermarie kl. 10.30
v/ Simon Madsen

Nyt navn og layout

Vi er begyndt på sidste kvartal af
”Bibelglædens år”. Det betyder dog
ikke, at bibelglæden slukkes nytårsaften. Den kan følge med over i 2015. Jo
mere vi fordyber os i Guds ord, jo større bliver bibelglæden. Det er stadig
muligt at sætte bibelglæden på som
tema for møder i missionshuset. Flere
kredse har allerede gjort det. Studiehæftet om bibelglæde kan også bruges
i bibelkredsen i 2015, så glæden over
Guds ord vokser for os.
Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage
underne i din lov (Salme 119,18).

Nærværende blad har kun ændret sig
lidt, siden det udkom første gang i
2006. Et udvalg bestående af Helene
Andersen, Kenneth Gudbergsen, Hakon Christensen og Peter Krak har arbejdet med at give det en fornyelse.
Claus Hansen, der stod for det første
layout har igen hjulpet os, så bladet
har fået et
nyt look.
Vi har også
taget konsekvensen af,
at mange
stadig kalder
bladet for
”LM Nyt”, så
det bliver nu
det officielle
navn fra
2015.

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: Thorkil Sonne Lund
Engløkken 1 B, 3730 Nexø
T 5649 4175 - E th.sonnelund@mail.dk
Bank: 0650 5553110824 - Giro: 522 2842
Missionskonsulent: Helmer Olsen
Østerled 18, 3700 Rønne
T 5695 7370 - Udlån af projektor
E helmer.olsen@hotmail.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

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

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

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

LM Kids: Helene Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne - T 5695 8205 Generalsekretær Jens Ole Christensen
E helenedandersen@gmail.com
E joc@dlm.dk
LM-lejren: Strandvejen 16,
Pedersker, 3720 Aakirkeby, T 5697 8447
Udlejning v/ Helmer Olsen, T 5695 7370
E mail@lm-lejren.dk - H www.lm-lejren.dk

Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 4820 7660 E dlm@dlm.dk. H www.dlm.dk
Giro 542 7754. Bank 2230 - 010007834

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

LMU & LM-Kids
H www.lmu.dk
H www.lm-kids.dk

TIL EFTERTANKE
Gud glemmer ikke bare folk, der ikke
tror på ham, eller folk der har vendt sig
væk fra ham. Han lader ikke bare stå
til, men er opsøgende og ønsker at føre
V/ Lasse Westh
de bortkomne tilbage til ham. Han er
Jensen, Nexø
hyrden, der tager tilbage i marken for at
pt. LMH
hente det forsvundne får tilbage til flokken.
Videre siges der, at Gud også vil forbinde og styrke de kvæstede og syge.
Mange har sår, som ikke vil hele, og
som tynger hver eneste dag. Gud ser
det, og Gud vil handle på det! Han øn”Jeg vil selv vogte mine får og lade
sker at beskytte, trøste, støtte og læge
dem lejre sig, siger Gud Herren. De
dem, der har smerter i livet. Efterfølvildfarne vil jeg lede efter, de bortkomgende kan man få tanken, at så snart vi
ne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil
så har det godt, venter Gud bare på en
jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de
mulighed for at smide os i gruset igen.
fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil
Faktisk siger Gud tværtimod, at han vil
vogte dem på rette måde.”
beskytte os, når vi har det godt. Dette
(Ezekiel 34,15-16)
betyder ikke, at vi ingen modgang kan
møde, men at Gud har én ting for øje:
Historien om den gode hyrde forbindes
At føre os på vej hjem til sit evige rige.
ofte med barndommen, hvor man fik
Han vil altid vogte os på rette måde,
fortalt lignelsen fra NT og sang ”Jesu
som Gud siger i Ezekiels Bog.
lille lam jeg er”, men selv når vi bliver
Den gode hyrde inviterer os til fællesældre, har vi stadig brug for at blive
skab med ham. Spørgsmålet er bare,
mindet om, hvad dette billede fortæller.
om DU vil vandre med ham?

Den gode hyrde

LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen.
www.lm-bornholm.dk
Redaktion: Peter Krak
Email: jytteogpeter@krak.nu
Tlf: 5697 5085 / 2979 8386
Luthersk Mission (LM) er en
evanglisk-luthersk forening, hvis formål
er at forkynde Bibelens budskab, så
mennesker kommer til tro på Jesus
som Guds søn og verdens frelser.
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