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FRA AFDELINGEN
Forbøn og salvning
V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød
Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og
Leo Poulsen, Årsballe har sagt ja til at
stå til rådighed for LM-venner her på
Bornholm, som ønsker forbøn og salvning i forbindelse med sygdom. Vi tror,
at Gud kan helbrede, når vi beder. Vi
ved, at forbønnen for hinanden ved
sygdom allerede praktiseres. Lad os
trofast forsætte med dette og derigennem udtrykke vores indbyrdes omsorg
og kærlighed.
De bibelske løfter
Bibelen taler i Jakobs brev 5,13-16 også om en ”særlig” form for forbøn, når
en i den kristne menighed bliver syg ”er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal
salve ham med olie i Herrens navn og
bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham
rask; og hvis han har begået synder, vil
han få tilgivelse for dem. Bekend derfor
jeres synder for hinanden, og bed for
hinanden om, at I må blive helbredt. En
retfærdigs bøn formår meget, stærk
som den er.”
Konkret forbøn
Denne form for forbøn er heller ikke ny
i blandt os, men afdelingsstyrelsen ønsker et mere synligt og konkret tilbud,
og vi tror, det kan blive en god støtte

for kredsstyrelserne og en velsignelse
for både fællesskabet og den enkelte af
os.
Alvorlig sygdom blotlægger vores hjælpeløshed og sårbarhed. At blive salvet i
forbindelse med forbøn er ikke en form
for trylleri, hvor vi kan kommandere
med Gud, men det er en konkret måde
at gå ud på Guds løfter, lægge den
syge i Guds hånd, minde Gud om hans
egne løfter om helbredelse – og derfor
vente alt godt fra ham. Det gør vi i fortrøstning til, at Gud vil føre sin vilje
igennem, hvad enten vi skal leve med
sygdom eller blive helbredt.
Kontakt
Velkommen til frimodigt at tage kontakt til Jakob Houler eller Leo Poulsen
– også hvis du i første omgang ønsker
en uforpligtende samtale om eventuel
forbøn med salvning. Tak, om I også vil
være med til at bede for Jakob og Leo
med tanke på denne opgave, og lad os
stå sammen om at
bede helbredelsens
nådegave frem i
blandt os.
Jakob Houler
Tlf. 56970109
jakob@houler.dk

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

RUNDT PÅ ØEN
de sig. Men jeg glæder mig over, at
mange af disse aktiviteter nu bliver videreført - ikke af et udvalg, men i flere
af kredsene. Så noget af det, der måV/ Thorkild Holm,
ske har båret mest frugt, er de inspiratiGudhjem
onsaftener, der blev afholdt, hvor kaldet til mission i nærmiljøet blev lagt hen
til kredse i stedet for til et udvalg.
Vi har brug for at minde hinanden om
det, der sker i kredsene. Måske skjult
for vore øjne, men det spirer og gror.
LM hed i mange år: ”Luthersk Mission
Må Gud åbne vore øjne, så vi ser det,
til evangeliets fremme.” Det ligger i
som sker midt iblandt os. Husk ikke på
evangeliet, at det må gives videre. Det
det, der skete tidligere, giv ikke agt på
har været en hjertesag for mange i LM
fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer
at fortælle om Jesus der, hvor man bor.
det frem, ved I det ikke? (Es. 43,18f).
Vi kan blot nævne cafearbejde, seniorTeltmøder og nye ideer
træf, alsang, tirsdagsmøder, evangeliFor 20 – 45 år siden så man telt- og
serende bibelkredse, børnefremstød
friluftsmøder som en af mulighederne.
med Boblen, teltmøder, pavillonmøder,
Til støtte for afdelingssekretær Gunnar
bondegårdstræf, pusterummet, forælSvendsen i dette arbejde blev der neddreaftener i børne- og juniorklubber og
sat et teltudvalg. Det skiftede senere
meget mere.
navn til Pionermissionsudvalget for så
Det skal nævnes, at vi har haft et udsenere at blive til et Evangelisationsudvalg, som har taget sig af standen på
valg.
dyrskuet. Da der ikke længere er noget
Nye tiltag kom til i årenes løb. Her kan
dyrskue, er det blevet besluttet at flytte
nævnes: Litteraturmission, foredragstil ”Store Legedag” i Nyker med en
aftner i AOF/LOF og på centralbibliotestand. I år vil vi være med lørdag d. 8.
ket, bedeplan for sommerens aktiviteaugust.
ter, kursus i ”Oplæring og Evangelisering”, litteraturprojekt med bogbil, campingvogn til pionerarbejde, inspirationsaftener for kredsene, ansættelse af pionermissionær, varmestuen Cafe Nicolai
i Rønne, besøg af ”Godt Nyt Dytten”,
kursus i ”tale/malebræt”, stand på dyrskuet, besøg af LM kids’ bil ”Boblen”.

Evangelisation

Det spirer stadig
Når mange af disse aktiviteter ikke længere er der, kan mismodet måske mel- LM på dyrskue

RUNDT PÅ ØEN
Alsang
Interview med Jørn Bech, Svaneke

gere holdt en prædikant en andagt ved
havnemøderne, men nu veksler vi med
musik, korsang, fællessang og korte
vidnesbyrd.

For år tilbage afholdt LM havnemøder
mange steder på øen om sommeren. I
Svaneke er der stadig havnemøder,
men ideen er udviklet noget og kaldes
nu ”Alsang.”
Hvordan opstod ideen om alsang?
Vi havde besøg af koret By Grace en
aften til havnemøde, og i en efterfølgende samtale opstod ideen om at inddrage flere i fællessangen. Under 2.
verdenskrig blev der et behov for at
finde sammen i fællessang, og vi synes, at vi har brug for at genoplive dette fællesskab i sangen. Første gang vi
forsøgte, var vejret ikke det bedste, så
vi flyttede op til Glastorvet, hvor rammerne er lidt mere samlende. Det blev
en god begyndelse.

Hvilket program har I til alsang?
Vi holder alsang to gange i løbet af
sommeren, og begge gange har vi
spurgt et kor om at være med. Ø-koret
den ene gang og By Grace den anden
gang. Desuden spiller hornorkesteret.
Det løfter også fællessangen, når der
både er et kor og et orkester med. Tidli-

Hvorfor flytter I arrangementer ud af
missionshuset?
Vi vil gerne være synlige i vor by og
møde mennesker der, hvor de er. Vi
har noget godt at dele ud af. Vi mærker
også, at der lyttes, men det er nødvendigt med korte indslag. Bagefter inviterer vi på kaffe i missionshuset.
Vi gør det samme pinsemorgen, hvor
der er andagt kl. 8.00 ved fyret og bagefter morgenmad i missionshuset. I år
var der 70 til morgenkaffe. Vi får også
besøg af mennesker, der normalt ikke
kommer i missionshuset.
Hvorfor tror du, at der nu er færre af
disse arrangementer i LM?
Jeg tror, det kniber med frimodigheden,
når ressourcerne ikke er så store. Der
er næsten ingen lokale kor mere, så
derfor har flere nok givet op. Kredsen i
Østerlars har dog stadig havnemøder i
Gudhjem og har også ændret formen til
alsang. Jeg kan kun anbefale at bruge
de muligheder, der er lokalt til at komme ud med evangeliet.

RUNDT PÅ ØEN
LM Kids på lejr
Interview med Merethe KjøllerHansen, Aakirkeby
LM-lejren i Pedersker bliver stadig
jævnligt kaldt for ”Sommerlejren”. Mange forbinder nemlig stedet med at være
på lejr om sommeren. Nu bruges lejren
hele året, men en stor del af aktiviteterne ligger stadig om sommeren.
LM Kids har nedsat et lejrudvalg, og vi
forhører os hos et af medlemmerne,
Merethe Kjøller-Hansen om, hvad der
er af lejrtilbud til børn denne sommer.
Fortæl lidt om de forskellige lejre.
På LM-lejren i Pedersker er der flere
tilbud. Så snart børnene får sommerferie fra skolen, er der børnelejr for de
yngste fra d.30.juni til d.2.juli. Det er for
børn, der er gået ud af 0., 1. og 2.kl.
Dagen efter børnelejren slutter, fra d. 3.
til d.6.juli er der juniorlejr. Denne lejr er
for de børn, der er gået ud af 3. – 7.kl.
På begge disse lejre sker der en masse
spændende. Her bliver der fortalt og
sunget om Jesus, lavet kreative aktiviteter, forskellige lege både udenfor og
indenfor. Man går til stranden for at
bade, og slikkiosken har også åbent.
Familielejren fra d.12. til d. 14. juli er,
som ordet siger, for hele familien. Her
er programmet tilrettelagt, så mens forældrene sidder til bibeltimer, er der børnepasning for de mindste, børne- og
juniortræf for de børn, der passer til
den målgruppe. Også på denne lejr er
der en masse forskellige aktiviteter for
hele familien.

Hvor foregår Bondegårdslejren?
Som navnet antyder, foregår den ikke
på LM-lejren, men på en bondegård,
nemlig på Hjortsvang i Østermarie. Her
er der en masse spændende dyr, som
skal fodres og passes.
Også på denne lejr er der mange andre
aktiviteter. Her ligger man i telt eller
måske i halmen, når man skal sove.
Lejren er fra d.4.-7.august og er for
dem, der er gået ud af 1.-5.kl.
Hvorfor skal børn tage på lejr i sommerferien?
Alle har brug for at få et godt indhold i
sommerferien. På en lejr kan man lære
Jesus bedre at kende og samtidig være
sammen med sine venner og måske få
nye venner!!
Hvordan får man flere med på lejre?
Børnene er gode til at invitere hinanden, når de får programmer i skolen
eller til børne– og juniorklub. Programmerne hænger også i supermarkeder
mv. og er lagt ud på nettet.
Husk også at bede for lejrene. Bed for
ledere og deltagere, hjælp i køkken
osv. Bed om, at de, der skal forkynde
fra Bibelen, får visdom og nåde til det,
og at børnene må lytte til det, der bliver
sagt.
Programmer for
lejrene findes på
LM-lejrens hjemmeside:
www.lm-lejren.dk

LMH
Aftenens program
Aftenen bød på både sang, vidnesbyrd,
prædiken (holdt af en af eleverne) og
hygge bagefter. Der blev også fortalt
V/ Malte
Breiding Hansen, om skolen og de mange tilbud, som
højskolen har - heriblandt de forskellige
Nexø
linjer, samværet og mulighederne for at
snakke med lærerne om ens eget forhold til Gud.
Opfordringen var klar: Tag på LMH!
Højskoleeleverne, der var kommet til
Nexø den aften, havde oplevet at komme i relation til Gud på en helt ny måde
Se, hvor stor kærlighed Faderen har
igennem undervisning, samtale og bøn,
vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er og det skulle andre også have muligdet! (1. Joh. 3, 16).
hed for at opleve.

LMH i LMU

Besøg af LMH til fælles LMU
Et stort og utroligt budskab som Luthersk Missions Højskoles elever havde
at dele med Bornholms LMU’ere, da de
d. 30. april medvirkede ved et fælles
LMU-arrangement i Nexø missionshus.
En større gruppe fra højskolen var herover og kørte rundt til øens ungdomsforsamlinger for at fortælle om, hvordan
det er at gå på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Et udsnit slog et smut
forbi Nexø.

www.lmh.dk

Hvorfor tage på bibelskole?
Inspiration og ballast til at leve med
Gud i hverdagen kan ikke andet end
styrkes af et intenst bibelhøjskoleophold på et halvt til et helt år. For det er
ikke altid nemt at vandre med en så
storslået og hellig Gud.
Prædikenen havde derfor også titlen:
”Hvilke konsekvenser har det at være
barn af Gud?”, hvor fokus var rettet
mod Guds opdragende rolle i hverdagen. Vi kommer til at vandre med Gud i
tider, hvor det er svært at se, hvor vejen går, når alle mulighederne og fristelserne, som tilbydes ungdommen,
kan slå én ud af kurs. Derfor er det vigtigt at søge hen, hvor vores øjne kan
blive styrket, så vi lettere holder målet
for øje.
Som der blev sagt ved det afsluttende
vidnesbyrd: Vi kommer uden tvivl til at
møde anfægtelse i livet, men vi kan
kun frelses ved Gud – ved vores Gud!

LMH
Bornholmere på
LMH
V/ Anina Mouridsen, Nexø
De vigtigste ord om opholdet
- Fællesskab med andre kristne
- God og solid undervisning
- Prøvelse - men også afklaring i troen
- Trosforsvar
- Spas, gak og løjer
- Fede rejser og hyggelige ture
- Bønsfællesskab
- God mad
- Hygge på værelserne
- Studiedage
- Stilletid
Og det bedste?
Undervisningen, bønsfællesskabet og
lærernes engagement.

Hvorfor skal andre tage på LMH?
For at blive afklaret og opbygget i troen.
For at få venskaber for livet og få et
solidt fundament, der kan bære troen i
hverdagen.
Og så fordi det er en fantastisk oplevelse, man ikke må gå glip af!

På vej hjem fra Israel

Går du i genbrugstanker?
LUMI Genbrug støtter projekter i
Cambodja, Tanzania, Peru og Etiopien.

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

Du kan også være med. Der er mange forskellige opgaver i butikken.
Kontakt John Pedersen på tlf.
40301802

Ø-KALENDEREN
Juli
30.06.-02.07.
03.-06.
12.-14.
28.
August
04.-07.
07.
08.
14.
14.-17.
18.
19.-22.
19.
22.
22.-25.
25.
27.-30.
27.-28.
29.
30.
28.

September
Børnelejr
02.-06.
Boblen i aktion
Juniorlejr
02.
Gudhjem
Familielejr
03.
Rønne
Gudstjeneste i Kirken på Klip05.-06.
Aakirkeby
pen i Østermarie
06.-08.
TMU Lejr
06.-07.
Kvindelejr
11.
Ø-koret øver i Aakirkeby
Bondegårdslejr
22.
Gudstjeneste i Kirken på KlipAlsang Svaneke Havn kl. 20
pen i Østermarie kl. 10.30
Alsang Gudhjem Havn kl. 20 25.
Ø-koret øver i Aakirkeby
Ø-koret øver i Aakirkeby
28.
Prædikantmøde
Pavillonmøder i Østerlars
28.09.-06.10. Hakon Christensen på
v. Dan Hessellund
Bornholm
Møde i Almindingen
30.
Basiskursus ”Sæt ord på!”
Hakon Christensen på
Østermarie kl. 19
Bornholm
Basiskursus ”Sæt ord på!”
Se Alsang fra Svaneke på http://lmØstermarie kl. 19
bornholm.dk/vis.php?id=38
Afdelingsstyrelsesmøde
Teltmøder i Lobbæk
V. Peter Olsen
Rådgivning og terapisamtaler på
Gudstjeneste i Kirken på KlipBornholm
pen i Østermarie kl. 10.30
Boblen i aktion
v/ Ellen Esmarch Pedersen
Svaneke
Nexø
Mobil: 6178 7783
Aarsballe
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk
Ø-koret øver i Aakirkeby

Basiskursus for andagtsholdere
I Østermarie Missionshus kl. 19.00 - 21.30
19. august
30. september
25. november

Tilmelding til Hakon Christensen
hc@dlm.dk - Tlf. 40509175
Se www.lm-bornholm.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 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
Landsleder Reidar Poulsen
Postmosen 52, 3400 Hillerød
T 2810 4411 E reidar@lmu.dk
H www.lmu.dk
LM-Kids
Fusionsleder Lars Brian Larsen
Vigerslevvej 37 st. dør 0003, 2500 Valby
T 5130 1646
E lbl@dlm.dk
H www.lm-kids.dk

LUMI RADIO
JULI
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 Fra arkivet (se 10.6)
09.30 LUMI-magasinet
(se 28.6)

Fredag d. 5.
17.00 Musik i juli
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 5, 7ff)
Mandag d. 8.
17.00 Fra arkivet: Hvem har
en sådan Gud
21.00 Små ord om
store ord (se 1.7)
21.30 Fokus på Israel
(se 1.7)

Tirsdag d. 9.
09.00 Musik i juli (se 5.7)
09.30 Over en åben bibel
(se 5.7)

Fredag d. 12.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 14.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 15.
17.00 Fra arkivet: Hvordan
kan jeg vide?
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 16.
09.00 Lovsangstoner
09.30 Gæstebogen (se 12.7)
Fredag d. 19.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 6,1-3)

Mandag d. 22.
17.00 Lovsangstoner
(se 16.7)

17.30 Bibelens salmer (4)
21.00 Fra arkivet (se 8.7)
Tirsdag d. 23.
09.00 Lidt af hvert (se 19.7)
09.30 Over en åben bibel
(se 19.7)

Fredag d. 26.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 29.
17.00 Musikmosaik
17.30 Bibelfortælling
21.00 Fra arkivet (se 15.7)
Tirsdag d. 30.
09.00 Bibelens salmer
(se 22.7)

09.30 LUMI-magasinet
(se 26.7)

Søndag d. 11.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 12.
17.00 Seniorlejr 2013 (1)
21.00 Små ord om
store ord (se 5.8)
21.30 Musik i august (se 8.8)
Tirsdag d. 13.
09.00 Bibelfortælling
(se 29.7)

09.30 På vej
(se 9.8)
Fredag d. 16.
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 6,9-12)
Mandag d. 19.
17.00 Seniorlejr 2013 (2)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 20.
09.00 Sangprogram (se 5.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 16.8)

AUGUST
Fredag d. 2.
17.00 Musik i august
17.30 Over en åben bibel
Hebr 6,4ff)
Mandag d. 5.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Sangprogram
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 6.
09.00 Musikmosaik (se 29.7)
09.30 Over en åben bibel
(se 2.8)

Fredag d. 9.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
På vej (01)

Fredag d. 23
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 26.
17.00 Hyrden/hyrder
21.00 Seniorlejr
(se 12.8)
Tirsdag d. 27.
09.00 Musikgæsten (se 16.8)
09.30 LUMI-magasinet
(se 23.8)

Fredag d. 30.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 6,13-20)

SEPTEMBER
Mandag d. 2.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel

LUMI RADIO
(mandag d. 2. - fortsat)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 3.
09.00 Lidt af hvert (se 30.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 30.8)

Fredag d. 6.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 8.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 9.
17.00 Seniorlejr 2013 (3)
21.00 Små ord om
store ord (se 2.9)
21.30 Fokus på Israel(se 2.9)
Tirsdag d. 10.
09.00 Musik i september
09.30 Gæstebogen (se 6.9)
Fredag d. 13.
17.00 Musikmosaik
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 7,1-10)

Mandag d. 16.
17.00 Musik i september
(se 10.9)
17.30 Bibelens salmer (5)

- Fra Salmernes bog
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 17.
09.00 Musikmosaik
(se 13.9)

09.30 Over en åben bibel
(se 13.9)

Fredag d. 20.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 23.
17.00 Frygt og forargelse
21.00 Seniorlejr 2013
(se 19.8)

Tirsdag d. 24.
09.00 Bibelens salmer
(se 16.9)

09.30 LUMI-magasinet
(se 20.9)

Fredag d. 27.
17.00 Musikprogram
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 7,11-24)
Mandag d. 30.
17.00 Mit konfirmationsvers
v/J. Trihøj
21.00 Seniorlejr
(se 9.9)

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
På vej (02)
Mandag d. 7.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 8.
09.00 Sang og musik
09.30 På vej
(se 4.10)

———————————————————————————————————–

TAK FOR SIDST
Når denne hilsen læses, er det mere end
en måned siden, vi 2. pinsedag var til vennestævne - og også 25 års jubilæumsstævne i LMs hus i Østermarie.
I år medvirkede lokale kræfter, idet Peter
Krak prædikede, og Bent Nielsen gav os et
fint ind- og tilbageblik i 25 år med LUMIradio. Igen i år kunne vi glæde os over
sang ved Ø-koret.
Optagelse fra mødet blev sendt 27.5., og
Bent Nielsens indlæg kunne høres i LUMImagasinet 31.5.
Vi takker både for fællesskabet ved mødet og for en god kollekt på i alt 9.450 kr.
NY MEDIEAFTALE
Alle Folketingets partier har indgået en ny
medieaftale, som omfatter både de store

professionelle radio- og TV-stationer, samt
lokalradio og TV.
Som det står nu, må vi forudse en række
stramninger, når aftalen træder i kraft for
radiosiden fra 1.1.2016. De kan godt få stor
indflydelse på programudbuddet hos BKN,
idet det f.eks. kræves, at programmer skal
have et ”lokalt indhold” og modsat sættes
også begrænsninger for forkyndelse - og
hvordan kan det kombineres med udsendelser i kristen radio?
Økonomisk er der desuden udsigt til mindre tilskud fra Mediesekretariatet!
FORBØN
Gud har knyttet store løfter til bønnen, og
derfor lægger vi hen til vore venner at bede
for denne sag og for LUMI-radios virke i det
hele taget.

TIL EFTERTANKE
Herren er min
klippe
v/ Rebekka Rasmussen, Østerlars

En klippe er fast og solid, den rokkes
ikke. Den bliver stående i al slags vejr.
Guds ord står også fast og ligeledes
hans løfter. Der er ikke noget, der kan
ændre det. Bygger vi vort liv på Klippen, har vi et sted, vi kan stå fast, når
alt udenom os vakler. Det er trygt at
vide. Det er Gud, der kan holde os oppe i al slags modgang.

Her på det sidste, har sang nr. 82 fra
Fællessang ”Hvis vi rammes af uro”,
Og skybruddet kom, og floderne steg,
været en del i mine tanker. Lige meget
og stormene suste og ramte det hus.
hvad der sker, så står Guds ord og løfMen det faldt ikke, for dets grund var
ter fast. På korset hvor det virkelig
lagt på klippen. (Matt 7,25)
gjaldt, der svigtede Gud ikke. Derfor
kan vi trygt lægge vores liv i Guds
Noget af det skønne ved at bo på Born- hænder.
holm er især naturen. Som tilflytter synes jeg, at det er værd at bemærke de Det er dejligt at blive mindet om, når
mange klipper, som står i modsætning jeg ser en klippe.
til det flade Midtjylland. Selv om klipperne nogle gange er i vejen og til besvær For den nat, hvor det gjaldt,
for fx landmænd og ved nedlægning af livet stod eller faldt,
fjernvarmerør, så synes jeg, at klipper- var det al min synd, mit mørke du så.
ne er et fantastisk billede på Gud. I Sal- Og du svigtede ej, men du udholdt alt
mernes Bog kalder David flere gange
og tog det med i døden på et kors.
Herren for sin klippe.
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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