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FRA AFDELINGEN
Nyt fra afdelingen
V/ Afdelingsformand Jørn Bech,
Svaneke
Nu hvor efteråret banker på, kan vi se
tilbage på sommerens aktiviteter med
taknemmelighed. Vi har været sammen
om og med vor frelser, Jesus Kristus
ved mange forskellige arrangementer.
Børnelejre
Her har vi været velsignet med mange
dejlige børn. TAK til jer, der var ledere
på disse lejre og til jer forældre, der
sendte jeres børn på lejr. På Bondegårdslejren investerede vi sammen
med Bornholmerkirken i nogle rigtig
gode telte, hvor der var god plads til
børnene. Vi satte også en toiletvogn i
stand til lejren. Begge dele er for midler, der er tilgået LM fra LUMI-Genbrug,
hvilket vi er meget taknemmelige for,
og som vi vil benytte anledningen til at
sige en stor tak for.

Store Legedag
For første gang var vi med på Store
Legedag i Nyker i år. Vi var der med
vores stand fra LM-Kids og racerbanen

til fjernstyrede biler. Det var rigtig godt
at være med, og der var en dejlig masse børn og voksne, der besøgte vores
stand. ”Brumle” var rundt på pladsen
og delte en del små børnebøger ud.
Arrangørerne gav også udtryk for, at
det var godt, at vi havde noget med for
børnene.
Efterårets arrangementer
Vi er så gået ind i efteråret, hvor alt er
startet op igen efter sommerferien. Det
er arbejdet i alle aldersgrupper i de forskellige kredse. Må Gud rigt velsigne
jeres store indsats der. Hvor er det
godt, at vi har så rige muligheder for ar
række evangeliet om Jesus videre ud
til vore medmennesker.
Et af de store
arrangementer, der står i
kalenderen i
efteråret er
årsmødet d. 9.
-10. november. Temaet i
år er: ”Som
han opstod,
skal vi opstå”.
Ved årsmødet
medvirker Kristian Andersen, Per Munch, Erik Nielsen med
mange flere. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen, og lad os bakke godt op
om vores årsmøde, hvor vi får lov at
være sammen med Jesus og øse af
Livets kilder, og hvor vi er sammen
med vore kristne brødre og søstre.
Læs mere om årsmødet på hjemmesiden aarsmode.lm-bornholm.dk

RUNDT PÅ ØEN
Når vi har sunget, er der undervisning
for de voksne og et sideløbende børnearrangement, hvor der foregår meget
V/ Jørn Bech, Svaneke forskelligt. Børnene er ofte selv med til
at foreslå noget her.

Livlinen i Svaneke

I Svaneke har vi ønsket os et arrangement, hvor vi mere bredt kunne invitere
de mennesker, som vi lever blandt.
Navnet på arrangementet kom, efter en
del overvejelser til at hedde: Livlinen –
et navn der har meget symbolik i sig.
Det er vores ønske, at vi med Livlinen
kan redde liv, række redningskransen
Da en del af deltagerne er nye, har vi
ud, så det må blive til evigt liv sammen
valgt at have lidt grundlæggende trosmed Jesus.
lære for de voksne om Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd. Finn KappelMed livlinen vil vi
gaard underviste om disse emner.
 vise hen til Jesus
Senere har Bent J. Bendix talt en aften,
 værne om mennesker
og nu er det Knud Henning Hansen,
 skabe rum for den enkelte
der behandler forskellige emner.
 give tid sammen med andre i det
Efter undervisningen er der mulighed
kristne fællesskab
for at komme med et vidnesbyrd, stille
spørgsmål eller kommentere det, vi lige
Vi var blevet inspireret af Rønne kredhar hørt. Aftenen sluttes selvfølgelig af
sens tirsdagsmøder, men valgte at afmed den traditionelle ”sive-kaffe”, hvor
holde ”Livlinen” lørdag aften en gang i
man selv bestemmer, hvornår man går
kvartalet
hjem, så alle har mulighed for at være
med!
Aftenens program
Vi begyndte med disse aftener for et år
Vi begynder kl. 17.30 med at spise
siden. Vi er meget glade for dem og
sammen - ofte varm mad, som nogle af
oplever også, at der er god tilslutning.
os laver på skift. Maden koster 20 kr.
Efter spisningen er der en afdeling med
lovsang, hvor nogle af vores unge spiller og synger for på de gode sange om
vor herlige frelser og livet med Ham.

RUNDT PÅ ØEN
Onsdagstræf i
Nexø
Merete & Vilmer Riis og Annie & Ernst
Paulsen har i 7½ år stået for de månedlige onsdagstræf i missionshuset i
Nexø. Det er tydeligt, at disse 10 formiddage om året har fået en særlig
betydning dem.
Ideen til onsdagstræf
I 1½ år gennemførte Nexø Kirke bibelmaraton, men da den sluttede, følte de,
at der var et behov for at videreføre
den på en eller anden måde i missionshuset. Oplevelsen af at få sammenhæng i det bibelske budskab ved bare
at læse og lytte til de bibelske tekster
ønskede de at give videre.
Formiddagens program
Konceptet er bevaret gennem alle årene. Der begyndes med morgensang og
en kort indledning kl. 9.30. Der serveres kaffe og brød, for de hyggelige
rammer skal være i orden. Derefter er
der oplæsning af to kapitler, et kort oplæg med mulighed for kommentarer og
spørgsmål i ca. 15 minutter. Her er det
vigtigt med en åben atmosfære, så der
bliver plads til alle typer spørgsmål,
men det er også i orden, at man bare
kommer for at lytte. Der sluttes af med
et kort bedemøde - både for at takke
og lægge bekymringer hen til Gud.
Første sæson blev der læst fra Apostlenes Gerninger, og siden er det især
andre tekster fra Ny Testamente, men
også udvalgte salmer og tekster fra
Esajas, har været på programmet.

Det vigtige ved onsdagstræf
Her nævnes flere ting. Rammerne skal
være hyggelige, og atmosfæren skal
være åben, så man tør komme frem
med, hvad man har på hjerte. Programmet er genkendeligt, og det slutter til
fastsat tid kl. 11.00.
Det er altid Merete og Annie, der læser
op, hvilket kræver god forberedelse.
Man skal selv være kendt med teksten,
så man ved hvor tryk, betoning og pauser skal lægges.

Onsdagstræf - et supplement.
Selvom det primært er ældre folk, der
kommer onsdag formiddag, er det
åbent for alle. Der holdes stadig to seniormøder om året som tidligere. Onsdagstræf er et godt supplement til LM’s
øvrige arrangementer med ro til samvær og fordybelse, hvor ca. 35 deltager.
Gennem disse samlinger erfares både
Guds nærvær og glæde over frelsen,
understreger de to ægtepar, der glæder sig til den nye sæson.

RUNDT PÅ ØEN
Cafe Eli
Interview med Lydia & Birger HaueHansen, Østermarie
I Østermarie Fritidshus har en cafe ved
navn Eli til huse. Der er åbent to mandage om måneden. Cafeens navn er
sammensat af forbogstaverne på de tre
missionsforeninger, ELM, LM og IM,
som driver cafeen.
Hvordan kom cafeen i gang?
I 2000 holdt vi i en uge ”Cafe Jesus
2000” i Arne Engell-Kofoeds tidligere
forretning. Derefter gik det i stå, men
efter et par år, dukkede ønsket om at få
en cafe jævnligt op.
Vi samledes i de tre missionsforeninger for at finde ud af, hvordan programmet i en cafe skulle være. Vi forestillede os en cafe, hvor man kom og gik,
drak en kop kaffe, spillede nogle spil og
på et fast tidspunkt fik en andagt.
Det blev dog brugerne, der satte dagsordenen. Man kom og satte sig ved
kaffebordene, helst samme plads hver
gang, men spil var
der ikke interesse
for. Derefter blev
formen: Velkomst,
fællessang og bordvers. Vi drikker kaffe og hyggesnakker
til klokken 15:00.
Fra 15:00 til 16:00
er der som regel
program med et
besøg med foredrag, fortællinger,

billeder eller lignende.
Derefter holdes en andagt og afslutning. Så kan man heller ikke sidde meget længere. Man kom jo kl. 14:00 for
at få den faste plads.
Hvorfor har I set det som en opgave
for LM at være med i cafeen?
Vi vil gerne have et udadrettet arbejde.
Derfor har vi valgt Fritidshuset, hvor
mange i forvejen er fortrolige med at
komme til andre arrangementer.
Brugerne, der er fra 80 til 99 år, er glade og taknemlige for cafeen. Mange er
ikke vant til at komme i kirke eller missionshus, men nogle er nu begyndt at
komme i kirken.
Hvad skal man særlig være opmærksom på, hvis man vil starte en cafe?
For os har det været vigtigt så vidt muligt at være med hver gang. Det giver et
specielt forhold og tillid til brugerne.
Vi er glade for hyggen med dem, og det
nyder brugerne. Men vort mål og store
ønske er, at vi må kunne vise dem vejen til Jesus.

LMU
Sport i LMU
LMU er meget andet end det ugentlige
ungdomsmøde. Der er også et behov
for at mødes på andre måder. Hver
fredag aften inviteres til sport i Aakirkeby, hvor unge fra hele øen møder op.
Om sommeren spilles der fodbold, og
om vinteren lejes hal A, hvor der spilles
fodbold, badminton og volleyball. Men
som ved al sport er der også her brug
for tilskuere, og det benytter en del af
de unge sig af.

3. halvleg
For mange er det, der foregår efter fodboldkampen lige så vigtigt som selve
kampen. Denne tendens møder man
også i LMU. Efter sportsaktiviteterne
mødes man gerne privat, ofte ca. 50
unge. Man fordeler opgaverne imellem
sig ved at bidrage med kaffe og kage,
selv om man ikke har plads til at huse
så mange mennesker.
Her bliver der holdt andagt, hygget,
snakket og spillet. Det sociale samvær
opleves som meget værdifuldt.
Læs, hvad de unge selv siger:

Sport er en god mulighed for at invitere ikke-kristne med, og det åbner en
dør ind til det kristne fællesskab. Med
sport kan man vise sine ikke-kristne
venner, hvordan vi kan være sammen
og have det sjovt uden, der er blandet
alkohol ind i det. Desuden sammentømrer det fællesskabet på tværs af
de tre LMU-grupper på Bornholm.
(Lasse Westh Jensen)
Sport er super godt, fordi man kan
hygge sig og have det sjovt med andre unge og stadig have Jesus i centrum. Det er nemmere at få sine ikkekristne-venner med til LMU-sport i
stedet for f.eks. i kirke, fordi det ikke
er så tørt. Det bryder ligesom mange
af de fordomme, som mange har over
for kristne.
(Peder Skovbo Pedersen)
Man har et kanon godt fællesskab både med sporten, men også snakken! Det er fedt, at man kan samles
en bestemt dag om ugen, hvor man
kan være sammen med alle lmu'ere.
Hvis man ikke lige har mulighed for at
komme tirsdag, så er der en dag endnu! Dejligt - jeg nyder det!
(Emilie Mouridsen)

LM Lejren
Guldholdet
V/ Henning Kiilerich, Aakirkeby
Det danske samfund har erfaret, at der
er ressourcer i ”det grå guld.” Hvis man
så sætter et helt guldhold, har LMLejren erfaret, at guldet bliver endnu
mere værdifuldt.
En lejr på 86 år
I 1937 blev sommerlejren, som den hed
dengang, indviet. Senere er der bygget
til og renoveret. Der er lagt mange frivillige arbejdstimer på LM-Lejren - både
som ledere på lejre, i køkkenet og med
andet praktisk arbejde. Lejren bliver
brugt, men dermed også slidt.
Siden 2005 har guldholdet under Vilmer Riis’ ledelse brugt mange timer på
at vedligeholde lejren. Der er blevet
malet og repareret, og udendørs arealer med fliser og beplantning er også
blevet fornyet.

tage over som holdleder.
De store anlægsopgaver er udført, men
der er stadig løbende vedligeholdelse –
f.eks. med maling.
Hvor lejren på den årlige fælles arbejdsdag trimmes til den forestående
lejrsæson, laver Guldholdet reparationer i lejrperioden og ellers, hvad der er
ressourcer og kompetencer til, men
gennemsnitligt bliver det en til to formiddage om måneden.
Både under arbejdet og i den obligatoriske kaffepause er der tid til at dyrke
fællesskabet, og der indgår andagt og
bøn for lejren og dens aktiviteter.
Rammerne skal være i orden, for at
Guds ord kan blive forkyndt for deltagerne på lejrene, og her må bønnen
ikke glemmes.

Nyt og gammelt
Der er stadig brug for friske kræfter på
holdet – både kvinder og mænd.
Nogle gamle fotos fortæller historien
helt tilbage fra begyndelsen – men der
må føjes nye til!
Guldholdet i dag
Kontakt Henning Kiilerich hvis du ønDa LUMI Genbrug blev startet i 2009,
sker at ”komme med på holdet”, eller
blev Guldholdets aktiviteter droslet ned, har billeder eller andet materiale, som
idet mange lagde kræfterne der. Guld- kan supplere historien (gerne med navholdet kom dog i gang igen, da Henne og årstal)!
ning Kiilerich i 2011 blev spurgt om at
EFTERLYSNING
Hvem har været med til at grave og lægge vand-, varme- og kloakledninger på
lejren?
Vi mangler at få indtegnet, hvor de forskellige ledninger ligger i jorden mellem
bygningerne, så hjælp med at
- fortælle, hvad du selv har været involveret i
- oplyse, hvem du husker, har været med i arbejdet
- andre oplysninger omkring ”underjordiske” tiltag.
Ring til Henning Kiilerich, tlf. 56 97 54 08

Ø-KALENDEREN
Oktober
28.09.-06.10. Hakon Christensen på
Bornholm
03.
Repræsentantskabsmøde
09.
Ø-koret øver i Aakirkeby
23.
Ø-koret øver i Aakirkeby
25.-27.
Juniorlejr
27.
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie
November
01.-05.
01.
03.
04.
05.
02.
05.-10.
09.-10.
13.
24.-27.
25.
27.
December
11.
24.

Besøg af Lars Frederiksen
Aakirkeby
Søndagsmøder
Juniormøde
LMU
Kursus for børne– og juniorledere på Davidskolen
Hakon Christensen på
Bornholm
Årsmøde i Rønne Hallen
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30
Ø-koret øver i Aakirkeby
Ø-koret øver i Aakirkeby
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie kl. 10.30

Sdr. Hammer 55, Nexø
telefon 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

Rettelse
Desværre havde der indsneget sig et forkert telefonnummer i sidste nummers
artikel om forbøn og salving. Du er velkommen til at kontakte Jakob Houler eller
Leo Poulsen, hvis du ønsker en samtale om forbøn eller salving.

Jakob Houler
Tlf. 56970109
jakob@houler.dk

Leo Poulsen
Tlf. 56966405 /
23938927
skovsborg@
dlgtele.dk

ADRESSER
Luthersk Mission Bornholm
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

LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55,
3730 Nexø. T 5649 3211
Merete & Vilmer Riis
T 5649 2082 / 5238 1117
H www.lumigenbrug.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.

Kasserer: Thorkil Sonne Lund
Engløkken 1 B, 3730 Nexø
T 5649 4175 - Giro: 522 2842
Bank: 0650 5553110824
E th.sonnelund@mail.dk
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 svane77@worldonline.dk
LMU: Jeppe Rasmussen
Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem
T 2726 8417
E bigpolle@hotmail.com
LM Kids: Helene Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205
E svane77@worldonline.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

Luthersk Mission Danmark
Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T 7474 5105.
E jpr@dlm.dk
Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 4820 7660. F 4820 7669
E dlm@dlm.dk. H www.dlm.dk
Giro 542 7754. Bank 2230 - 0100078342.
LMU & LM-Kids
Fusionsleder Lars Brian Larsen
T 48 20 76 88 / 5130 1646
E lbl@dlm.dk
H www.lmu.dk
H www.lm-kids.dk

LUMI RADIO
OKTOBER
Tirsdag d. 1.
09.00 Musikprogram
(se 27.9)

09.30 Over en åben bibel
(se 27.9)

Fredag d. 4.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Modløshed
Søndag d. 6.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 7.
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. 8.
09.00 Musik i oktober
09.30 Modløshed (se 4.10)
Fredag d. 11.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 7,25-28)
Mandag d. 14.
17.00 Musik i oktober

Mandag d. 21.
17.00 Musikgæsten
17.30 Bibelfortælling (9)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 22.
09.00 Musikmosaik
09.30 LUMI-magasinet
(se 18.10)

Fredag d. 25.
17.00 Musikmosaik
(se 22.10)

17.30 Over en åben bibel
(Hebr 8,1-5)
Mandag d. 28.
17.00 Ingemanns salmer (1)
17.30 Fra arkivet
21.00 Frygt og forargelse
(se 23.9)

Tirsdag d. 29.
09.00 Musikgæst (se 21.10)
09.30 Over en åben bibel
(se 25.10)

NOVEMBER

Fredag d. 1.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 3.
(se 8.10)
17.00 Mødetransmission
17.30 Etik på arbejdet
21.00 Genuds. fra 17.00
21.00 Små ord om
Mandag d. 4.
store ord (se 7.10) 17.00 Små ord om store ord
21.30 Fokus på Israel
17.30 Fokus på Israel
(se 7.10) 21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 15.
Tirsdag d. 5.
09.00 Lidt af hvert (se 11.10) 09.00 Ingemanns salmer
09.30 Over en åben bibel
(se 28.10)
(se 11.10) 09.30 Gæstebogen (se 1.11)
Fredag d. 18.
Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
17.00 Musik i november
Livsværdier
17.30 Over en åben bibel
Netop nu
(Hebr 8,6-13)
Indefra
Mandag d. 11.
LUMI-magasinet
17.00 Kom jeres vejledere i
hu (fra kvindelejren)

21.00 Små ord om
store ord (se 4.11)
21.30 Fokus på Israel
(se 4.11)

Tirsdag d. 12.
09.00 Musik i november
(se 8.11)

09.30 Over en åben bibel
(se 8.11)

Fredag d. 15.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 18.
17.00 Det almindelige
præstedømme
(fra kvindelejren)

21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Musikmosaik
09.30 LUMI-magasinet
(se 15.11)

Fredag d. 22.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 9,1-10)
Mandag d. 25.
17.00 De gamle stier
(fra kvindelejren)

21.00 Ingemanns salmer (2)
21.30 Fra arkivet
Tirsdag d. 26.
09.00 Lidt af hvert (se 22.11)
09.30 Over en åben bibel
(se 22.11)

Fredag d. 29.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Mission

DECEMBER
Søndag d. 1.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00

LUMI RADIO
Mandag d. 2.
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. 3.
09.00 Musik i december
09.30 Mission
(se 29.11)
Fredag d. 6.
17.00 Ingemanns salmer
(se 25.11)

17.30 Over en åben bibel
(Hebr 9,11-14)
Mandag d. 9.
17.00 Hverdagskristendom
(fra kvindelejren)

21.00 Små ord om
store ord (se 2.12)
21.30 Fokus på Israel
(se 2.12)

Tirsdag d. 10.
09.00 Musikmosaik
09.30 Over en åben bibel
(se 6.12)

Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier

Fredag d. 13. fortsat
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 16.
17.00 Advent
21.00 Ønskeprogram
(Årets sidste
ønskeprogram)

Tirsdag d. 17.
09.00 Julefortælling
09.30 LUMI-magasinet

Fredag d. 27. fortsat
Boghylden
Julegæsten
Søndag d. 29.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 30.
17.00 Musik i december
(se 3.12)
17.30 Julefortælling
(se 17.12)

21.00 Barndommens jul

(se 13.12)

(se 23.12)

Fredag d. 20.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 9,15-22)
Mandag d. 23.
17.00 Barndommens jul
21.00 Mens vi venter
Tirsdag d. 24. juleaften
09.00 Lidt af hvert (se 20.12)
09.30 Over en åben bibel

Tirsdag d. 31.
nytårsaften
09.00 Godt nytår
09.30 Julegæsten (se 27.12)

(se 20.12)

Fredag d. 27.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu

JANUAR 2014
Fredag d. 3.
17.00 Godt nytår
(se 31.12.13)

17.30 Over en åben bibel
(Hebr 9,23-28)
Mandag d. 6.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Godt nytår til alle lyttere

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

Venskab
”I kristne har mange venner” lød udsagnet.
JA - fantastisk, og så melder tanken sig: Er
der noget, jeg kan gøre, for at der ikke er
så stille i stuen hos den, som ikke har en
sådan venneflok?
Bl.a. nogle kirker har en ordning med besøgsvenner, men hvorfor ikke være privat
besøgsven! Har du tænkt på, at f.eks. din
nabo eller tidligere kollega kunne have glæde af et besøg - eller en invitation til en kop
kaffe. Måske bliver der lejlighed til at fortælle om ”Hvilken ven vi har i Jesus”, eller måske kan det passe med et tidspunkt, hvor
der er en udsendelse i LUMI-radio, som I så
kan høre sammen og tale om bagefter?
Ønskeprogrammet
er en oplagt kontaktmulighed. Foreslå dem

at lytte - og så kan du jo sende en hilsen
ved at ringe på 56 95 21 60 eller klikke ind
på hjemmesiden www.lumi-radio.dk.
Jul og nytår.
Årets sidste Ønskeprogram er 16. dec., så
brug lejligheden til at sende en jule- og nytårshilsen til naboer, familie og venner her eller ovre - for nu er det jo også muligt at
lytte via netradio via hjemmesiden.
Programoversigten her omfatter programmer for advent og jul, og i år har vi - udover
Vejen gennem Bibelen - også udsendelser
kl. 9 både jule- og nytårsaftensdag!
Mon ikke der er nogen, der har tid til at lytte
på trods travlheden med alle forberedelser?
Vi vil gerne gæste jer og bringe lys og glæde i stilheden i stuerne og dele Guds fred
med jer!

TIL EFTERTANKE
LM - til evangeliets fremme
V/ Ruben Elleby,
Aakirkeby

LM på Bornholm er en forening af mennesker, som samles om en fælles sag:
Guds evangelium skal fremmes! LM
skal ikke bestå, fordi nogle mennesker
synes, det er hyggeligt at mødes, men
fordi Guds plan er, at alle skal høre
Hans ord, inden Han kommer igen.
Jeg takker Gud, fordi Han igennem min
opvækst har mødt mig i LM. Tak, at der
var nogen, som var budbringere af
Hans ord til frelse for mig. Tænk, at der
også er nåde for mig! Tak, at der var
nogen, som sørgede for, at der var et
sted at mødes. At der var saft, kaffe og
kage. At jeg kunne føle mig tryg og have det rart. At jeg kunne komme på

lejre. At der var nogen, som organiserede så godt. Har du det også sådan?
Villighed
I Efeserbrevet 6,15 står der om Guds
fulde rustning: ”Tag som sko på fødderne
villighed til at gå med fredens evangelium.”

Vi har fået alt for intet i Kristus, og eneste betaling for vore synder er Hans liv
og død.
Lad os slå det fast!! Tænk, hvis ingen
var villige i LM! Så havde du og jeg måske ikke mødt Jesus! Tag villighed på
dine fødder! Tænk, hvad du har fået
givet af alverdens skaber! Giv det glad
videre! Bag en kage til Børneklubben
for 117. gang, hold andagten på plejehjemmet, flyt stolene rundt igen, pas
lyden og optagelsen, gå glad i gang
med arbejdet i Junior, tag med som
madtante m/k på lejren, og bed for din
næste! Ikke for at du skal opnå mere
frelse, men i tak til Gud for, at Han vil
bruge dig, som du er til hans riges tjeneste, til evangeliets fremme.
Tænk hvis naboens barn, byens ældre
eller den unge i Cambodja mødte din
Jesus!
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

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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