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FRA AFDELINGEN
Almindingsmøder
før i tiden
V/ Birger Pedersen, Rønne

Sådan begyndte det
Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der
indledte traditionen med friluftsmøder i
Almindingen. Året efter at han var kommet til Bornholm bekendtgjorde han i
Bornholms Avis, at han Sct. Hansdag i
1861 ville holde en prædiken ved Prinsehuset. Og Karl M. Kofoed skriver, at
”mange folk fra hele Øen var til Stede,
og hvor sikkert mange fik en aandelig
Vækkelse.”
Trandbergs mest berømte møde i Almindingen
var imidlertid Sct.
Hansdag i
1863. Da
havde han
på forhånd i
Bornholms
Avis bekendtgjort,
at han ville
”frasige sig
Lod og Del
med Statskirken for
bestandigt”.
Ifølge Karl M. Kofoed var der da 34000 bornholmere, der stod som sild i
tønde i en stærk hede fra kl. 3 til kl. 8.
Bl.a. ventede de i 3 kvarter, før Trandberg dukkede op.
Da ”Bornholms Forening til Evangeliets
Fremme” (senere Luthersk Missionsforening) var stiftet i 1868, indbød man til
det første friluftsmøde ved Gamleborg i

Almindingen søndag, den 14. juni. Om
formiddagen drøftede man foreningens
anliggender, og om eftermiddagen
holdt man opbyggeligt møde. Ved et
møde i Almindingen i juli 1869 blev forenings første bestyrelse valgt.
Friluftsmøder i 1940’erne og 50’erne
Traditionen med at holde friluftsmøder
fastholdes i Luthersk Mission gennem
årene. I Missionsvennen i juli 1951 er
der referat fra ungdomsmødet i Almindingen d. 10. juni. Her var det et
mandskor fra Nexø, der sang. Pastor
Sven Henoch fra Sverige og højskolelærer Korsholm prædikede, og Korsholm bragte hilsen fra LMH. Referatet
afsluttes med: ”Vi samledes igen senere på den idylliske plads ved Aaremyre,
men mødet her måtte snart afbrydes,
da det begyndte at regne, så Korsholm
”brændte inde” med den prædiken på
1½ time, som han efter sigende havde
forberedt sig til.”
Man kan nok sige, at friluftsmøderne er
– eller har i det mindste været – en del
af LM Bornholms DNA. På grund af de
beskedne afstande har der været større muligheder for store møder og stævner på Bornholm end i andre afdelinger
af LM. Hvor mange der fik ”en aandelig
vækkelse”, som K. M. Kofoed skriver
om Trandbergs møder, er umuligt at
vurdere. Men der er ingen tvivl om, at
møderne har haft betydning for det åndelige liv på øen, og de har været med
til at skabe fællesskab mellem LM’s
medlemmer på Bornholm.

FRA AFDELINGEN
Almindingsmøder
nu

arrangementer. Det gælder både friluftsmøder og de andre arrangementer i
løbet af året.

Hvordan har du det selv med at skulle
til ”Alminjsmøde”?
Jeg oplever selv en god sammenhæng
Hvilke friluftsmøder har Bornholms af- med at være ude i den smukke natur og
deling planlagt denne sommer?
dér høre Guds ord forkyndt. Det er ogDer er kun planlagt et enkelt møde i
så nogle gode rammer til at møde venAlmindingen d. 17. august. Det er man- nerne i LM. Endelig betyder det historige år siden, vi havde to møder i Almin- ske også noget. Almindingen har gendingen. Årsmødet er ikke længere frinem tiderne været stedet, hvor bornholluftsmøde. Der bliver heller ikke noget merne mødes, og her vil LM også gerlejrstævne i år, men måske til næste år. ne vise, at vi har noget godt at være
Hvis friluftsmøderne er en del af LM
sammen om.
Risikoen er, at man må aflyse pga. dårligt vejr. Sidste år måtte vi aflyse 2.
halvdel af mødet, hvilket mange var
skuffede over. Jeg håber, vi ses til
”Alminjsmødet” i sommer.
Interview med Jørn Bech, Svaneke

Husk at bestille studiehæftet
om bibelglæde
Bornholms DNA, er det vel betænkeligt,
at der nu kun er ét årligt friluftsmøde?
Friluftsmøder er jo kun en mødeform.
LM’s DNA må være forkyndelsens indhold. Men det er rigtigt, at friluftsmøderne har haft stor betydning for sammenhængskraften i LM på Bornholm. Derfor
har afdelingsstyrelsen også ønsket at
bevare ”Alminjsmødet”.
Nogle har også givet udtryk for, at de
savner friluftsmøderne, som vi før havde flere af, men Bornholms afdeling har
i modsætning til de andre afdelinger i
landet stadig stor opbakning til fælles

GENBRUG
LUMI Genbrug i 5
år
Interview med John Pedersen og
Merete & Vilmer Riis
Hvordan markerede I fødselsdagen?
Vi holdt et fødselsdagssalg lørdag, den
5. april med 50 % rabat og åbent en
time mere. Der var indkaldt ekstra personale, og det var der bestemt brug for,
hvor der endda i perioder var kø ved
kassen. Men stemningen var god, og
omsætningen var over al forventning,
selv med den store rabat. Fødselsdagssalget nåede op på 9.500 kr.
Selv om det var en hektisk dag, blev

der også tid til samtaler. Dialogen med
kunderne er meget vigtig. Mange er
gengangere og vil ud over at handle
også gerne have tid til at tale med de
ansatte. Krogen med kaffe og godt læsestof bliver flittigt brugt. Butikken skal
ikke kun samle penge ind til missionsprojekter, men også være et sted, hvor
man kan dele et Guds ord med dem,
der ønsker det. Vi er i gang med at undersøge muligheden for uddeling af
bibler fra butikken.
Hvad er der sket i LUMI Genbrug i de
5 år?

Vi fik god hjælp fra LM til at starte butikken, men fandt også snart ud af, at vi
skulle finde vor egen stil herover. Vi
lægger vægt på fleksibilitet, og det har
givet os en meget stor kontaktflade
over hele øen.
Beliggenheden er optimal med Netto
og BOFA som naboer. Her er gode
parkeringsforhold, og den første udvidelse gav lidt mere lagerplads. Tøjet
fylder mere og er blevet en større del af
omsætningen.
Vi oplevede før, at vi mistede noget
handel, fordi vi ikke havde kortterminal.
Den har vi nu fået. Det giver nogle ekstra omkostninger, men bestemt også
en øget handel.
Måske kunne vi øge omsætningen ved
at have åbent flere timer, men det er
også vigtigt, at der er tid til at gøre butikken og sagerne klar til salg. Selv om
butikken er lukket om formiddagen, er
der næsten altid folk, der arbejder her
med klargøring eller afhentning og levering af effekter.
Hvor mange er engagerede i LUMI
Genbrug?
Vi er ca. 50 medarbejdere. De er opdelt
i grupper med hver sine arbejdsopgaver. Det er ildsjæle, der brænder for
LUMI Genbrug, og der bliver lagt mange arbejdstimer her.
Der kommer stadig flere medarbejdere
til, men vi kan altid bruge flere. Det kan
godt være en udfordring at få vagtplanen til at hænge sammen.
Man kan måske godt bekymre sig lidt
om fremtidsudsigterne. Vil der være
folk, der vil løfte opgaven, når vi andre
ikke kan mere? Vi oplever, at der er
store muligheder i genbrugsarbejdet,
som gerne skulle videreføres. Ud over
at skabe overskud til missionsarbejdet

GENBRUG
Vi har været i dialog med afdelingsstyrelsen om en udbygning, og man har
besluttet at bygge ud for ca. 1,6 mio. kr.
Det er mange penge, men svarer dog
kun til ca. et års omsætning. Det er afdelingen, der er bygherre, og LM på
landsplan yder et rentefrit lån.
Der laves et budget over, hvor meget af
overskuddet, der skal sendes til LM, og
hvor meget der skal bruges til at afdrage på bygningerne.
både herhjemme og i den 3. verden, er Planen er at lave en bygning, hvor fadet et stykke diakonalt arbejde i selve
caden er mage til den eksisterende, og
butikken. Flere kunder lever selv under de to bygninger forbindes med et nyt
svære vilkår, og i genbrugsbutikken er indgangsparti. Mellem bygningerne
der mulighed for, at de kan købe de
skal der være en plads til af– og pålæsnødvendige varer til en fornuftig pris.
ning af varer. Vi glæder os til de nye
Her kan vi være til hjælp. Vi oplever
faciliteter, som også kan give bedre
deres glæde over en god handel, og de arbejdsforhold for de mange medarbejkommer gerne igen. Samtidig spreder
dere - og forhåbentlig et endnu større
de en positiv omtale af LUMI Genbrug. overskud til missionsarbejdet.
Hvilke udfordringer har I?
Butikken er vokset så meget, at der
igen er pladsproblemer. Hvis vi må afvise at modtage effekter, vil det hurtigt
betyde, at vi mister leveringer fremover.
Hidtil har vi haft et lager et andet sted i
byen, men ved at få lageret sammen
med butikken kan vi også etablere et
lagersalg.

Plan for udbygning af LUMI Genbrug i Nexø

RUNDT PÅ ØEN
Telt eller pavillon
Interview med Enok Due Madsen,
Østerlars

Hvilken tradition har I haft med teltmøder i Østerlars?
Teltmøder har været en del af LM`s
arbejde i Østerlars helt tilbage til 1969,
hvor Kai Kjær-Hansen og Mogens Kjær
var med teltet i Studeby. Tidligere havde vi også teltmøder i Gudhjem.
Oprindeligt blev teltet sat op ude på
landet, hvor der var en græsmark op
mod en vej og gerne nogle gårde / huse i nærheden. Senere blev det placeret indenfor bygrænsen i takt med delvis affolkning ude på landet.
Der var venner før os, som så, at hvis
missionssynet forsvinder, er vi ikke
missionsfolk længere, og vi ville svigte
det kald, vi har fået. Vi skal ikke kun
være i missionshuset, men også være
synlige udenfor på hver vores måde i
det samfund, vi er en del af. Netop her
var teltet et godt redskab, og er det måske stadigvæk nogle steder.

ge legeplads midt i Østerlars. Vi har så
forsøgt at benytte denne mulighed i
håb om, at ”tærsklen” her var lavere.
Hvad er jeres erfaring med det skift?
Vi må erkende, at disse ændrede fysi-

ske rammer ikke har ændret så meget
på fremmødet. Det er blevet meget
svært at få børnene med til vores arrangementer. Vi oplever nu børn, som
hjemmefra har forbud mod at møde op,
så her er virkelig nogle børn at bede
for. Og netop forbønnen er vigtig forud
for møderne, både for vores kontakter i
lokalsamfundet og for os selv i kredsen.
Om vi skal have pavillon-/ teltmøder de
Vil I stadig benytte jer af teltet, eller har næste år, må tiden og Gud vise os. Vi
I tænkt i andre baner?
tror, at det er vigtigt at være omstillingsVi oplevede rigtig megen velsignelse
parate og åbne for nye muligheder.
gennem teltmøderne. Der kom nogle
I år er der planlagt pavillonmøder fra d.
”mødefremmede” til møderne, og for os 13. – 16. august, og det glæder vi os
i kredsen blev det til opbyggelse og
til. Måske er der en i lokalsamfundet,
fornyelse. Børnemøderne trak en del
som venter på en invitation – måske en
børn med fra området og gav vores
som mennesker for år tilbage har bedt
børnearbejde et godt fremstød. Efterfor. Lad os sammen bede om at der må
hånden kendte alle i området teltet, og lyde bibelsk forkyndelse af lov og evan”tærsklen” til teltet blev lige så høj som gelium, som sætter i frihed, og at missitil missionshuset. Derfor følte vi nok
onssindet igen må blive vækket til live.
der måtte forandring til.
For nogle år siden byggede vores borgerforening en pavillon på den offentli-

ROSENIUS
Rosenius - også i
dag

visdom forkyndt, at grundlaget for at
være et Guds barn hverken er omvendelse eller fromhed, men at Jesus har
gjort vor sag hos Gud helt i orden. Det
fundament ligger fast.
LM på Bornholm fik sidste år en henRosenius forkynder også, at det menvendelse fra Flemming Kofodneske, der er frelst på grund af Jesus,
Svendsen i Vanløse om, der fandtes
er sat ind i et nyt forhold til sine medbøger og skrifter af Rosenius, som man mennesker. Det er kaldet til ikke at leve
evt. ville stille til rådighed for et projekt, for sig selv, men for andre mennesker,
som Flemming er i gang med. Her for- der også er elsket af Jesus.
tæller han mere om baggrunden.
Arrangementer om Rosenius
Rosenius havde en særlig gave til at
Jeg har på Bornholm og andre steder
tale til søgende mennesker, til dem der indsamlet rigtig mange skrifter af Rosekæmpede for at få fred med Gud og var nius, som jeg vil dele ud, så unge i dag
optaget af at blive rigtigt omvendt og
også kommer til at læse Rosenius. Jeg
leve et fromt og gudvelbehageligt liv. I har allerede givet nogle til DBI, som
omvendelsen vil mennesker lægge
skal have flere, når de om kort tid flytter
synden bag sig og leve et nyt liv. Men
ind i nye og større lokaler.
når man så igen mærker jalousi, misun- Den 29. april var jeg på KFS’ ledertrædelse og syndige tanker, dukker
ningscenter LTC og holdt foredrag om
spørgsmålet op: Blev jeg alligevel ikke Rosenius for LTC-eleverne. Samtidig
rigtigt omvendt? Bliver jeg aldrig bedmedbragte jeg nogle af de indsamlede
re?
skrifter af Rosenius til et RoseniusFor sådanne mennesker har Rosenius bibliotek på LTC.
været til stor velsignelse. Han har med Den 30. maj var jeg på IMs Bibelskole i
bibelsk styrke og stor sjælesørgerisk
Børkop og holdt foredrag om Rosenius
for bibelskoleeleverne.
Samtidig medbragte jeg
forskellige bøger af mit
Rosenius-lager, så det
lille Rosenius-bibliotek på
Bibelskolen kan blive meget større. Jeg har flere
tilsvarende forespørgsler.
Det glæder mig, og jeg
takker alle, som har bidraget med bøger.

Ø-KALENDEREN
JULI
02.-06.
07.-10.
09.
27.

Juniorlejr
Bondegårdslejr
Alsang Svaneke Havn kl. 20.00.
Ø-koret og hornorkester
Gudstjeneste i ”Kirken på Klippen” i Østermarie kl. 10.30 v/
Leo Poulsen.

AUGUST
01.-04.
Hakon Christensen på Bornholm
10.
Gudstjeneste i Kirken på
Klippen i Nexø kl. 10.30 v/
Olai Poulsen
17.
Almindingsmøde i Segen kl.
14.00 og 16.00. Taler: Philip
Bach Svendsen.
24.
Gudstjeneste i ”Kirken på
Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
v/ Simon Madsen
27.
Ø-koret øver i Aakirkeby
SEPTEMBER

02.-04.
04.
05.-06.
14.
24.
27.-30.
27.
28.

29.

Hakon Christensen på Bornholm
Afdelingsstyrelsesmøde
Kvindelejr
Gudstjeneste v/Kirken på
Klippen i Nexø kl. 10.30.
v/ Finn Andersen
Klaus Laursen reciterer
Markusevangeliet i Aa Kirke
kl. 19.00
Hakon Christensen på Bornholm
Prædikantmøde v/ Egon Kattner
Gudstjeneste i ”Kirken på
Klippen” kl. 10.30 i Østermarie.
v/ Hakon Christensen.
Kl. 13.00: Klaus Laursen
”Jakobs brev live”
Repræsentantskabsmøde

Indvielse af prædikant
LM Bornholm har ved repræsentantskabsmødet i maj måned
haft den glæde at kunne indsætte Finn Andersen i tjenesten
som prædikant efter endt prøvetid.
Indsættelsen foregik med bibellæsning, forbøn og velsignelse
med håndspålæggelse af Jørn Bech og Ruben Elleby fra afdelingsstyrelsen og Knud Erik Juhl som kredsformand i Rønne.
Vi har glædet os over at høre Finn prædike i lidt mere end to år,
og vi glæder os meget til at høre Finn fremover. Hvor er det
godt, at der er nogle, der vil gå ind i tjenesten med at bringe
evangeliet om vor Herre Jesus Kristus videre ud. Må Gud rigt velsigne Finn som prædikant.
Finn Andersen bor i Rønne, er gift med Pernille og har 3 børn.
Desværre har både Bent Nielsen og Bent J. Bendix meddelt, at de bliver nødt til at stoppe som prædikanter pga.
sygdom og alder.
Vi er meget taknemmelige for alt, hvad vi har fået igennem deres forkyndelse i rigtig mange år. Tak for en stor
og trofast tjeneste i LM.
Meddelelsen om, at vi må undvære to prædikanter, forstærker jo endnu mere vores fælles bedeemne om at få
flere prædikanter i LM-Bornholm.

ADRESSER
3700 Rønne
T 5699 9160
E godthaab@holm.mail.dk
Husk: Der trykkes kun én gang månedligt.
Stof afleveres senest d. 10. i hver måned.

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

Sdr. Hammer 55, Nexø
Tlf. 5649 3211
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 5649 2082 / 5238 1117

Missionskonsulent: Helmer Olsen
Østerled 18, 3700 Rønne
T 5695 7370 - Udlån af projektor
E helmer.olsen@hotmail.com

Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.

Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205 - E nca.bornholm@gmail.com

LMU: Lasse Westh Jensen
Gl. Postvej 33 C, 3730 Nexø - T 6022 6909
E lassewesthjensen@hotmail.com

Modtager (og afhenter) gerne brugte
effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.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 joc@dlm.dk
E helenedandersen@gmail.com
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
Trykning af lokale LM-programmer
Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44,

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

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

JULI

09.30 Over en åben bibel

(se 18.7)

Tirsdag d. 1.
09.00 Musikgæsten (se 23.6)
09.30 LUMI-magasinet

Fredag d. 25.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
(se 27.6)
Netop nu
Fredag d. 4.
Indefra
17.00 Musik i juli
LUMI-magasinet
17.30 Over en åben bibel
Mandag d. 28.
(Hebr 12,12-17) 17.00 Den nye sangbog
Mandag d. 7.
21.00 Bøn og forbøn
17.00 Små ord om store ord
(se 21.7)
17.30 Fokus på Israel
Tirsdag d. 29.
21.00 Ønskeprogram
09.00 Musikmosaik (se 14.7)
Tirsdag d. 8.
09.30 LUMI-magasinet
09.00 Musik i juli (se 4.7)
(se 25.7)
09.30 Over en åben bibel
(se 4.7)

Fredag d. 11.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Livsglæde og kald
Søndag d. 13.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 14.
17.00 Musikmosaik
17.30 Kvinder i Bibelen (4)
21.00 Små ord om
store ord (se 7.7)
21.30 Fokus på Israel
(se 7.7)

Tirsdag d. 15.
09.00 Morgensange
09.30 Livsglæde og kald

(se 11.7)

Fredag d. 18.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 12,18ff)
Mandag d. 21.
17.00 Bøn og forbøn
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 22.
09.00 Lidt af hvert (se 18.7)

AUGUST

Fredag d. 1.
17.00 Musik i august
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 13,1-6)
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fra arkivet
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 5.
09.00 Musik i august (se 1.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 1.8)

Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 10.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 11.
17.00 De sidste tider (1)
21.00 Små ord om
store ord (se 4.8)
21.30 Kvinder i Bibelen
(se 14.7)

Tirsdag d. 12.
09.00 Musikmosaik
09.30 Gæstebogen (se 8.8)

Fredag d. 15.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 13,7-14)
Mandag d. 18.
17.00 Musikmosaik (se 12.8)
17.30 Kvinder i Bibelen (5)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 19.
09.00 Lidt af hvert (se 15.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 15.8)

Fredag d. 22
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 25.
17.00 Den nye sangbog

(se 28.7)

21.00 De sidste tider

(se 11.8)

Tirsdag d. 26.
09.00 Morgensange (se 15.7)
09.30 LUMI-magasinet
(se 22.8)

Fredag d. 29.
17.00 Omvendelse
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 13,15-19)

SEPTEMBER

Mandag d. 1.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 2.
09.00 Omvendelse (se 29.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 29.8)

Fredag d. 5.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu

LUMI RADIO
Boghylden
Gudsfrygt
Søndag d. 7.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 8.
17.00 Musik i september
17.30 Fra arkivet
21.00 Små ord om
store ord (se 1.9)
21.30 Fokus på Israel

Fredag d. 19.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 22.
17.00 Øst vest hjemme bedst
21.00 Fra arkivet (se 8.9)
21.30 Kvinder i Bibelen

Tirsdag d. 9.
09.00 Musikmosaik
09.30 Gudsfrygt
(se 5.9)
Fredag d. 12.
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 13,20-25)
Mandag d. 15.
17.00 De sidste tider (2)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 16.
09.00 Musik i september

Tirsdag d. 23.
09.00 Musikgæsten (se 12.9)
09.30 LUMI-magasinet

09.30 Over en åben bibel

Tirsdag d. 30.
09.00 Lidt af hvert (se 26.9)

(se 1.9)

(se 8.9)

(se 12.9)

(se 18.8)

09.30 Over en åben bibel

(se 26.9)

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

(se 19.9)

Fredag d. 26.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Jakob 1,1-8)
Mandag d. 29.
17.00 Musikmosaik (se 9.9)
17.30 Fra arkivet (se 4.8)
21.00 De sidste tider

(se 15.9)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ny folder for BKN

Hvad er BKN? Hvor finder man de kanaler, som BKN sender på? Hvornår sender
de? - og mange andre spørgsmål!!!
Bestyrelsen for BKN (Bornholms Kristne
Nærradio) har set et behov for en opdateret
folder, som fortæller om det arbejde og de
udsendelser, som nu har været sendt i me-

re end 26 år.
Det er mediekonsulent David Mandix
Carlsen, Norea radio, som har lavet den
flotte folder, hvis forside ses her til venstre.
Og hvad så? Ja, folderen er jo beregnet til
at blive brugt. De ligger nu i missionshusene og bliver også fordelt til f.eks. kirker og
biblioteker, så tag nogle eksemplarer og giv
dem til naboer og venner.
Den passer fint som huskeseddel på opslagstavlen eller køleskabsdøren!
Pinsestævne
Denne hilsen er skrevet mere end en uge
før pinse, så der kan ikke lyde et ”tak for
sidst”, men vi forventer at godt gensyn med
venner af LUMI-radio.
HUSK gode venner er også venner, som
beder, så TAK FOR FORBØN!

TIL EFTERTANKE
Mærket af Gud

skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og
er dommer over hjertets tanker og meninger.” Hebr. 4.12

V/ Tove R.
Kofoed,
Svaneke

Guds mærke på mig
Jeg kunne godt ønske mig i højere
grad at blive mærket af Gud, som Jakob blev det. Hver gang han bevægede
sig, blev han mindet om Gud, og når
andre så ham gå, blev også de mindet
om Gud. Ses det mon på mig, at jeg
har mødt Gud? Og hvor meget fylder
det hos mig selv i alle mine dagligdags
gøremål?
Jeg længes efter, at Gud skal præge
Patriarken Jakob mødte en gang Gud
mit liv og min hverdag. Jeg ville sådan
på en meget håndgribelig måde. Han
ønske, at Gud kunne sætte sit mærke
havde sendt familien i forvejen og var
helt alene, så kom en mand til ham og på mig, så både jeg og alle omkring
de kæmpede hele natten. Bagefter si- mig hele tiden blev mindet om Ham og
ger Jakob, at han havde set Gud. Ud af hans frelsesværk.
denne kamp og dette møde kom der et Gud mødte Jakob, da han var alene og
i stilheden om natten. Måske er vejen
meget konkret tegn. Gud slog Jakobs
frem at søge mere ind i roen og stilhehofte af led, og siden da haltede han.
Jakobs Gud og vores Gud er den sam- den hos Gud. Vil du med derind?
me. Vi møder ikke Gud ansigt til ansigt
som Jakob, men vi møder ham i hans
ord, og: ”Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det
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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