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FRA AFDELINGEN
Nyt fra afdelingen
V/ Afdelingsformand
Jørn Bech, Svaneke

Forkyndelsen i LM Bornholm
Afdelingsstyrelsen (AS) havde anledning til en bred generel drøftelse af forkyndelsen i afdelingen. Drøftelsen tog
udgangspunkt i et notat, som tilhørernes repræsentant, Niels Chr. Andersen
havde udarbejdet til prædikantkurset i
september.
Generelt er det AS opfattelse, at vi har
en god central forkyndelse - Jesuscentreret. Det personlige vidnesbyrd er
vigtigt for at skabe kontakt, nærhed og
relevans hos tilhørerne.
Der var generelt stor taknemlighed for
prædikanternes indsats. Nogle af prædikanterne tager rigtig mange møder,
hvilket vi er taknemlige for.

Bibelglæde
I 2014 bliver temaet Bibelglæde sat på
dagsordenen i LM på landsplan. AS
drøftede, om vi på en eller anden måde
kan få denne sag med i forkyndelsen
ved at koble op på nogen af de initiativer som vil blive igangsat.

LM-Lejren
Ved forårets arbejdsdag på LM-Lejren
blev det konstateret, at tagpladerne på
pigebygningen var helt færdige. De er
nu blevet udskiftet af JL-energi og en
stor del frivillige. TAK skal I ha´ for det!
Der er yderligere blevet etableret solcelleanlæg på det tag. Vi har fået anlægget til en særdeles fordelagtig pris
af JL-energi. Også en stor TAK til Lone
og Jens Mouridsen for det!
Solcelleanlægget vil have en forventet
tilbagebetalingsperiode på ca. 6-8 år,
når det er etableret i 2013. Renoveringen finansieres primært ved overskuddet fra salget af missionshuset i Allinge.

FRA AFDELINGEN
Bibelkursus

Ny fritidsjournalist

V/ afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød

LM’s avis hedder ”Tro & Mission” og
udkommer hver 14. dag. ”Tro & Mission” bringer nyheder fra LM's arbejde i
Danmark og i udlandet. Avisen indeholder også nyheder fra det øvrige kirkelige landskab i Danmark og Norden.
Abonnementet på avisen koster 390 kr.
pr. år og kan bestilles ved henvendelse
til LM’s sekretariat i Hillerød på e-mail:
dlm@dlm.dk eller på tlf. 4820 7660.
Man kan læse mere om avisen på
http://www.dlm.dk/aviser-og-blade.

Ved bibelkurset d. 17.-19. januar underviser vicegeneralsekretær i Luthersk
Mission Carsten Skovgaard-Holm, og
generalsekretær i Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS), Robert Bladt.
Carsten vil nok være kendt af en del
her på Bornholm, hvor han er vokset op
og arbejdede som afdelingssekretær i
perioden 1991-94! Carsten vil i sine fire
timer gennemgå Jakobs brev fra Det
nye Testamente. Netop Jakobsbrevet
har et meget udfordrende og skarpt
budskab, når det handler om forholdet
mellem tro og liv.
Robert Bladt bor i Ødsted lidt uden for
Vejle med sin familie. Robert er optaget
af, hvordan vi forklarer og forsvarer det
kristne budskab uden for kirken og missionshuset. Det er en udfordring, som
vi er fælles om. Lige nu er Robert også
aktuel med den anden bog i serien Anno Gratiae. Bøgerne er med refleksioner til hver dag i et år over kirkeårets
tekster. Robert skal holde fire bibeltimer ud fra profeten Jeremias’ liv og
virke. Jeremias blev kaldet til profet i en
periode i folket Israels historie, som
minder meget om vores tid. Det var en
frafaldstid, og hans budskab prellede af
på landets befolkning og ledere. Vi kan
lære meget af Jeremias om, hvordan
Guds folk skal forholde sig i perioder
med tilbagegang – også at der i disse
perioder er plads til kærlighed og håb.

Lokal journalist
”Tro & Mission” har tilknyttet en række
fritidsjournalister, som bidrager med
lokalt stof om LM’s arbejde rundt om i
landet. Her på Bornholm har Helmer
Olsen netop afløst Birger Pedersen
som fritidsjournalist.
Hvis I har nogle lokale aktiviteter i jeres
LM-kreds, som kunne være interessant
at høre om for andre i landet, må I meget gerne kontakte Helmer enten på tlf.
5695 7370 eller på e-mail:
helmer.olsen@hotmail.com.

LM KIDS
Boblen på besøg
Hvordan får vi flere børn med til børne–
eller juniorkreds? Det spørgsmål må
man stille, når man gerne vil have, at
så mange børn som muligt hører om
Jesus og lærer ham at kende. Det er
med i manges bønner, og det er nok
ofte et punkt på medarbejdermøder i
LM-Kids.
En af måderne er at være synlig og
kendt i de byer, hvor LM har en børne–
eller juniorkreds. Her er Børneboblen et
godt aktiv. Boblen er en varevogn, der fyldt med spændende effekter - kører
land og rige rundt. I september måned
nåede den også Bornholm, hvor flere
steder blev besøgt.

Elisabeth Krak fra Nexø fortæller, at
flere mødte op, fordi Boblen også havde været der sidste år, og den var ventet. Inge Munch fra Aakirkeby siger, at
flere af dem, der var på besøg sidste
år, dukkede op igen. For nogen af dem
var det en anledning til at komme i
gang i børnekredsen igen.

Med i Boblen er Brumle. Han tager gerne en tur rundt i området og sørger for,
at børnene bliver inviteret hen i den
opstillede pavillon, hvor der holdes børnemøde. Her var det enten Erik Nielsen, der ved hjælp af trylleri fortalte om
Jesus. Eller også var det Rebekka Aagaard Nielsen, der sammen med sin
bugtalerdukke fik en samtale om Gud.

LM KIDS
og de fleste var også med i missionshuset - mange sammen med deres forældre.
Jørn Bech var med boblen flere steder
på øen. Både han og de øvrige medarbejdere i LM-Kids vurderer, at Boblen
er en god måde at komme i kontakt
med flere børn og deres forældre. Det
er ikke hver gang, der kommer flere
med i børnekredsen.
Boblen indeholder mange spændende
legesager, som børnene benyttede sig
af. Der blev spillet og malet, og hoppeborgen blev flittigt brugt.

Men som Morten Vistisen i Aakirkeby
konkluderer: At samle 35 børn til bibelfortælling på torvet i Aakirkeby er super
flot!
Netop nu er man ved at lægge planen
for næste års besøg af Boblen. Jørn
Bech er klar i mælet: Boblen skal til
Bornholm igen næste år!
Den lokale LM kreds sørgede for servering af kage og saft, ristede skumfiduser eller grillede pølser. Det er samtidig
en god anledning til, at man får kontakt
til forældrene, der også gerne møder
op.
I Aakirkeby inviterede man til grill på
torvet om torsdagen og til spisning fredag i missionshuset med 75 deltagere.
Der var 35 børn til samlingen på torvet,

RUNDT PÅ ØEN
Ny frimenighed i
Nexø
V/ Finn Arne Munk, Nexø
Igennem en del år har mange fra LMkredsen i Nexø talt om at danne en
frimenighed. Der er altså ikke tale om
en ny problemstilling.
Kredsbestyrelsen har vurderet, at det
nu var tid til at åbne op for muligheden,
og efter nogle informerende møder i
kredsen og besøg hos medlemmerne
blev der nedsat et udvalg, som arbejdede ud fra et vejledende kommissorium
mhp. opstart af en frimenighed.
Frimenigheden hører ledelsesmæssigt
under Kirken på Klippen. Den kalder
prædikanter og har det åndelige tilsyn.
Der vil være et gensidigt samarbejde
inden for forskellige områder, såsom
sang og musik, børneindslag osv. Desuden vil Kirken på Klippen også være
ind over begravelser, barnedåb mv.

-At de unge familier fortsat vil komme i
Nexø.
-At nytilflyttede vil få lyst til at støtte op.
-At tærsklen for at invitere ikke kristne/
mødefremmede vil blive lavere.

Ikke enighed
Vi er bevidst om, at ikke alle støtter
frimenigheden eller er enige i sagen,
men vi kan og tør ikke vente længere.
Der vil fortsat være et ledelsesmæssigt
samarbejde/kontakt i Nexø imellem
LM kredsen fortsætter
kredsbestyrelsen og frimenighedsledelLM kredsen i Nexø fungerer fortsat
sen.
med almindelige møder, børne-, ungSelve gudstjenesten skulle gerne være
doms- og seniorarbejde. Frimenighegenkendelig i forhold til, hvordan den
den vil holde gudstjeneste 2. søndag i forløber i Østermarie, men vil selvfølgemåneden, så den er forskudt 2 uger i
lig blive tilpasset til de lokale forhold. Vi
forhold til gudstjenesten i Østermarie,
ønsker og beder om, at det må blive et
som ligger 4. søndag i måneden.
sted, hvor Guds Ord forkyndes i sang,
Gudstjenesten er åben for alle, men det musik, prædiken og sakramenterne. Et
er ikke meningen, at den skal trække
sted hvor børn, unge og ældre kan møarbejdskraft ud af de lokale kredse.
des!
Vi håber meget igennem dette initiativ, Så hermed et stort velkommen til at
at den samlede missionsindsats i Nexø være med til gudstjeneste. Første gang
kan blive fastholdt.
er d. 12. januar ved Birger Pedersen.

LUMI RADIO
25 års jubilæum
V/ Henning Kiilerich, Aakirkeby
Sådan begyndte det
Med KLF som initiativtager blev Bornholms Kristne Nærradio (BKN) dannet i
1986 med de tre missionsforeninger
samt Pinsekirken, Baptistkirken og Missionsforbundet som radio”aktive”. Siden er de to sidstnævnte trådt ud.
Sigtet var klart helt fra starten: Fælles
om sendetidspunkter og teknik, men
hver radio har sin egen profil og er kun
ansvarlig for egne udsendelser.
D. 2. marts 1988 sendte LUMI-radio
den første udsendelse i BKNs historie,
og dermed var Danmarks Radios monopol brudt.

Programmet blev produceret i det studie hos Preben Holm, Aakirkeby, hvor
der hidtil var blevet lavet programmer til
Norea Radio og sendt fra den sender,
som BKN havde lejet i en mast i Blykobbe, så fra begyndelsen kunne man
kun høre udsendelserne i Rønneområdet. Efter et år fik studiet til huse ved
LMs missionshus i Rønne.

I april 1988 kom endnu en nærradio:
Bornholms Stemme, som Kirsten og
Erik Truelsen drev fra deres hjem i
Østerlars og som dækkede Østbornholm via en lokal sender.
Med Bornholms kuperede terræn og
lovkrav om meget lav sendestyrke var
det nødvendigt med fem sendere. Derfor kom der hurtigt et samarbejde i
gang, så de to radioer benyttede hinandens sendere og fik opsat tre sendere
mere, så faktisk hele øen blev dækket
ind. På hjemmesiderne www.bkn.nu og
lumi-radio.dk kan man finde frekvenser
og sendetider og andre oplysninger om
radioerne.
I 1993 fik BKN egen sendemast ved
BOFA. Denne placering var ideel, så
dækningen blev bedre, og siden er også de øvrige sendere blevet optimeret.
(fortsættes side 11)
Frekvenser:
Olsker: 104,9 MHz
Rønne 104,4 MHz
Østerlars: 92,3 MHz
Aakirkeby: 93,1 MHz
Nexø: 98,6 MHz

Ø-KALENDEREN

Januar
12.

Gudstjeneste i Kirken på
Klippen i Nexø kl. 10.30
14.-17.
Hakon Christensen på
Bornholm
16.
Afdelingsstyrelsesmøde
16.
Ø-koret øver i Aakirkeby
17.-19.
Bibelkursus i Aakirkeby
26.
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30
28.
Fælles LMU v. Daniel Burgdorf
29/1-2/2
Møderække v. Claus Munch
29.-30. i Østerlars kl. 19.30
31.
i Aarsballe kl. 19.30
Februar
1.
2.
09.
10.
12.
23.
26.
28/2-5/3

Marts
1.
07.-09.
09.
12.
14.-16.
22.
23.

26.
29/3-2/4
31.

Afdelingsmøde
Teenlejr / konfirmandlejr
Gudstjeneste i Kirken på
Klippen i Nexø kl. 10.30
Ø-koret øver i Aakirkeby
LMU plejehjemslejr
Arbejdsdag på LM-Lejren
kl. 9.00-13.00
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm
Afdelingsstyrelsesmøde

i Østermarie kl. 16.00 & 19.00
i Aarsballe kl. 14.00
Gudstjeneste i Kirken på
Klippen i Nexø kl. 10.30
Junioraften v. Bjarne Bech
Ø-koret øver i Aakirkeby
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30
Generalforsamling kl. 13.00
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm

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

Fællesmødet for missionsvenner er aflyst
Da der er planlagt flere arrangementer i LM i slutningen af januar måned, har vi
valgt at aflyse det planlagte aftenmøde om international mission.
Helmer Olsen

ADRESSER
www.lm-bornholm.dk

Trykning af lokale LM-programmer
Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44,
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.

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 svane77@worldonline.dk
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 Jens Peter Rejkjær
E jpr@dlm.dk

LM Kids: Helene Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205 - E svane77@worldonline.dk

Generalsekretær Jens Ole Christensen
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

LUMI RADIO
Fredag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
(se 31.12.2013)
17.30 Over en åben bibel
Boghylden
(Hebr 9,23-28)
Hovedet/kroppen
Mandag d. 6.
Søndag d. 26.
17.00 Små ord om store ord 17.00 Mødetransmission
17.30 Fokus på Israel
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 27.
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
17.00 Kristne martyrer
med dit musikønske
21.00 Fra årsmødet (se 13.1)
Tirsdag d. 7.
Tirsdag d. 28.
09.00 Musik i januar
09.00 Musikmosaik (se 20.1)
09.30 Over en åben bibel
09.30 Hovedet/kroppen

JANUAR

Fredag d. 3.
17.00 Godt nytår

(se 3.1)

Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 13.
17.00 Fra årsmødet
21.00 Små ord om
store ord (se 6.1)
21.30 Fokus på Israel
(se 6.1)
Tirsdag d. 14.
09.00 Fra arkivet
09.30 LUMI-magasinet
(se 10.1)

Fredag d. 17.
17.00 Musik i januar (se 7.1)
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 10,1-10)
Mandag d. 20.
17.00 Musikmosaik
17.30 Kærlighed
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 21.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben bibel
(se 17.1)

(se 24.1)

Fredag d. 31.
17.00 Lidt af hvert (se 21.1)
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 10,13-18)

FEBRUAR
Mandag d. 3.
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. 4.
09.00 Musik i februar
09.30 Over en åben bibel
(se 31.1)

Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 10.
17.00 Fra kvindelejren sangaften
21.00 Små ord om
store ord (se 3.2)
21.30 Fokus på Israel
(se 3.2)

Tirsdag d. 11.

09.00 Musikgæsten
09.30 LUMI-magasinet
(se 7.2)

Fredag d. 14.
17.00 Musik i februar (se 4.2)
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 10,19-25)
Mandag d. 17.
17.00 Musikgæsten
(se 11.2)
17.30 Ægteskabet

21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 18.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben bibel.
(se 14.2)

Fredag d. 21.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 23.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 24.
17.00 Fra bibelkursus (1)
21.00 Kristne martyrer
(se 27.1)

Tirsdag d. 25.
09.00 Musikmosaik
09.30 Gæstebogen (se 21.2)
Fredag d. 28.
17.00 Lidt af hvert (se 18.2)
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 10,26-31)

MARTS
Mandag d. 3.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 4.
09.00 Musik i marts
09.30 Over en åben bibel
(se 28.2)

LUMI RADIO
Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 10.
17.00 Fra bibelkursus (2)
21.00 Små ord om
store ord (se 3.3)
21.30 Fokus på Israel
(se 3.3)

Tirsdag d. 11.
09.00 Fra arkivet
09.30 LUMI-magasinet
(se 7.3)

Fredag d. 14.
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 10,32-39)
Mandag d. 17.
17.00 Fra bibelkursus (3)
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 18.
Fredag d. 28.
09.00 Musikgæsten (se 14.3) 17.00 Musik i marts (se 4.3)
09.30 Over en åben bibel
17.30 Over en åben bibel
(se 14.3)
(Hebr. 11,1-7)
Fredag d. 21.
Mandag d. 31.
17.00 LUMI-weekend
17.00 Fra kvindelejren:
Livsværdier
”Kvindeliv i
Netop nu
menigheden”
Boghylden
21.00 Fra bibelkursus (4)
Magnetiske
(se 21.3)
mennesker
Søndag d. 23.
APRIL
17.00 Mødetransmission
Tirsdag d. 1.
21.00 Genuds. fra 17.00
09.00 Lidt af hvert
Mandag d. 24.
09.30 Over en åben bibel
17.00 Fra bibelkursus (4)
(se 28.3)
21.00 Fra kvindelejren Fredag d. 4.
sangaften
17.00 LUMI-weekend
(se 10.2)
Livsværdier
Tirsdag d. 25.
Netop nu
09.00 Musikmosaik (se 25.2)
Indefra
09.30 Magnetiske
LUMI-magasinet
mennesker (se 21.3)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

25 år med BKN og LUMI-radio (forts. f. s. 7)
Der var god harmoni mellem vore stationer,
og det gode samarbejde med Bornholms
Stemme bestod til den røst forstummede
med ganske kort varsel i december 2005.
Alle forsøg på at finde en ny lignende radiokollega bar ikke frugt, men i foråret 2007 fik
UCB (United Christian Broadcasters) sendetilladelse for alle ledige timer i døgnet.
Dermed kom der en ny aktør og altså også
en mere til at bære driften for de fem sendere.
Teknikken
I 1990 blev båndoptageren erstattet af computere i alle redaktioner.
Det var et kæmpe fremskridt med både
bedre lyd, mindre støj og stor lettelse, når
der skulle redigeres.
De tekniske fremskridt er fortsat, så medarbejderne f.eks. hjemme både kan lytte til de
op mod 7.000 salmer og sange i musikarkivet og også lave udsendelser!

Indhold og medarbejdere
Det er fortsat LUMI-radios formål at være
en forkyndende radio og nå den bornholmske befolkning med evangeliet.
En trofast medarbejderflok arbejder på dette, og vi låner også programmer fra NOREA
radios programbank til de i alt 6,5 ugentlige
sendetimer foruden mødetransmissionen
hver fjerde søndag.
Men også DU kan være medarbejder ved at
minde andre om at lytte og ved at sende
hilsener i Ønskeprogrammet, som sendes
2. og 4. mandag i måneden, og som er meget aflyttet. Dermed kan du både præge
programmet og bruge radioen i forhold til
venner og familie.
Også TAK til de mange, som beder for radioen og støtter med økonomiske midler.
Fremtiden
Så længe Gud giver muligheder og kræfter,
er opgaven den samme: at forkynde evangeliet til bornholmere!

TIL EFTERTANKE
nogle kristne er det først helt godt på
"toppene" (også kaldet "stævne-kristendom"), for andre er det hovmod at
juble over frelsen.
Begge er håbløse hver for sig, men
V/ Niels Henrik Lyngbye, Østermarie vigtige i en kristens liv. Kun den, der
hviler trygt hos Gud, kan fungere i kriJeg har ikke prøvet
stenlivets forskellige situationer. Kun
det; men jeg tror det den, der er rodfæstet, kan klare op- og
er meget sjovt: at
nedturene. Kun den, der er grundfæhoppe i en hoppestet, har noget at give. Kun den, der er
borg. Når man kom- forankret i den sunde tro, ser noget,
mer forbi sådan en,
når hovedet kommer over hoppeborder er i brug, ser man gens kant. Men det er "deroppe", man
pludselig et hoved,
ser ud – og "ser noget". Det er
og så er det pludselig væk igen. Jeg
"deroppefra" man kan kontakte andre.
har heller aldrig prøvet at ligge i en
hængekøje, jeg er bange for at falde
Hvile ud hos Gud
ned – både når jeg skal op i den, og
Men det er i hængekøjen hvilen, trygnår jeg skal ned igen. Så jeg ved ikke
heden og opbyggelsen sker. Tænk på
rigtigt noget om nogen af delene.
salme 23, hvor det tidligere lød: " han
Mange kristne enten hopper i hoppekvæger min Sjæl". Ordet kvæger
borg eller ligger i hængekøje – åndeligt (Hebr.: shûb) kan oversættes: få tilbaset. Og det er ikke aktiviteter i arbejdet, ge, genvinde, forfriske, udhvile, lindre,
jeg tænker på. Nogle kristne synes,
lette.
deres kristenliv er som i hoppeborgen. Så lad os søge hvilen hos Gud, så vi
For andre er det mere hængekøjen. Op får kraft til at hoppe.
og ned – eller "altid det samme". For

Hoppeborg eller
hængekøje
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