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FRA AFDELINGEN
Kirken på Klippen
v/ afdelingsformand Jørn Bech,
Svaneke
Sidste nyt fra afdelingen må være opstarten af den nye frimenighed ”Kirken
på Klippen”. Ved et dialogmøde i juni
måned 2012 blev der nedsat et udvalg,
der skulle arbejde videre med frimenighedstankerne. Både kredsene og prædikanterne blev spurgt, hvordan holdningen var dertil. Det var et særdeles
hurtigt arbejdende udvalg.
Første gudstjeneste
Sidst i januar blev den første gudstjeneste afholdt i Østermarie missionshus.
Der var ca. 150 deltagere i alle aldre,
dejligt med mange børn og unge. Frimenigheden har ca. 60 medlemmer.
Det var en rigtig festlig gudstjeneste
med mange forskellige programpunkter, fx mange gode sange, børnenes 5
minutter, tekstlæsning, prædiken, nadver og kaffedrikning. Ved en del gudstjenester vil der også være fællesspisning.

Helene D. Andersen holdt børnenes 5
minutter, hvor børnene fik en sten hver,
som hun fortalte om. Senere skulle

børnene bruge dem til nogle konkurrencer efter gudstjenesten. Birger Pedersen prædikede meget nærliggende
om Jesus som klippen, vi må bygge på.
Ved gudstjenesten blev menighedsledelsen, der består af Birger Pedersen,
Finn Andersen og Kenneth Gudbergsen indsat af Olai Poulsen og undertegnede fra afdelingsstyrelsen (AS).
Indsættelsen foregik ved en forbønsog velsignelseshandling.

Afdelingen og frimenigheden
AS har ydet kirken et lån på 60.000 kr.
til opstartsfasen til bl.a. en omlavning af
Østermarie missionshus, hvor mange
frivillige kræfter har medvirket. Tak for
det!
Frimenigheden holder gudstjeneste en
gang om måneden, hvor de fleste kredse alligevel ikke har møde. Langt de
fleste medlemmer er også medlemmer
i en lokal LM-kreds. Denne struktur er
lavet for at kunne bevare arbejdet i de
lokale kredse, som de missionsstationer de er, ligesom Kirken på Klippen
også har ønske om at være en missionsstation, hvor mange må komme til
tro på Jesus.
Det er afdelingsstyrelsens ønske og
bøn, at vi kan være så ”brede”, at vi
kan rumme begge retninger, både frimenigheds- og folkekirkeretningen!

FRA AFDELINGEN
To år som afdelingssekretær
V/ Hakon Christensen, Hillerød

Til maj er det allerede to år siden, jeg
begyndte i stillingen som afdelingssekretær her på Bornholm. Set fra mit
udkigsvindue har det været to rigtig
gode år.
Det er meget lærerigt for mig at komme
rundt og møde LM-vennerne på Bornholm og få lov at være med i arbejdsfællesskabet. Jeg ser det netop som et
arbejdsfællesskab, hvor vi godt nok har
forskellige opgaver og roller, men når
alt kommer til alt, så er missionsarbejdet et stort fælles løft på tværs af alder,
nådegaver, aktiviteter og kredse.
Sekretærens opgaver
Min rolle i vores fælles tjeneste har primært været to ting:
1.
at sidde med i afdelingsstyrelsen
som sekretær
2.
at virke som prædikant rundt i
afdelingen.
Som sekretær er opgaven sammen
med formanden at forberede og følge
op på afdelingsstyremøder, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder.
Bornholm er en afdeling med et vidt
forgrenet arbejde både lokalt og på af-

delingsplan, og det kræver selvfølgelig
et vist niveau af planlægning og opfølgning. Dernæst har vi et åndeligt sigte
med vores arbejde, og det kræver tilsvarende et vist niveau af tid og ro med
bibel og bøn at være med til at fastholde dette fokus midt i de mange forskellige sager, vi har på dagsordenen.
Som prædikant har jeg haft den glæde
at forkynde Guds ord ved mange møder, lejre og bibeldage. Det vil jeg gerne fortsat – bare ring eller send en
mail, hvis I har et forslag til en dato
eller en bibeltekst/enme.
Sæt ord på
En af de konkrete opgaver det sidste
halve år har været det forkynderspirekursus "Sæt ord på", som vi har afholdt
sammen med Bornholmerkirken. Kurset har strakt sig over fire aftener og en
lørdag. Det har været et konkret tiltag i
forlængelse af vores fælles bedeemne
om fem nye prædikanter inden udgangen af 2014. Vi har haft et rigtig godt
forløb med mellem seks og otte deltagere pr gang. Lad os fortsat i tillid til
Gud stå sammen om vores fælles bedeemne.
Besøg
Hvis nogen ønsker et besøg, eller at
jeg kommer og holder en andagt i
hjemmet, så gør jeg også gerne det.
Det kan også være, at nogen er syge
og ønsker personlig forbøn, så kan jeg
altid finde et tidspunkt, når jeg er på
Hakon Christensen
Jespervej 64, 3400 Hillerød
T 4050 9175. E hc@dlm.dk

MØDER I LM
Mødeplanlægning
V/ Bent Nielsen, Rønne
LM på Bornholm har
stadig en ordning
med, at prædikanter
til kredsenes søndagsmøder fordeles
ved en central planlægning. Bent Nielsen har i en årrække
stået for denne fordeling, men er stoppet med udgangen af januar måned.
Hvad består arbejdet i?
Ud over at fordele prædikanter til kredsene sørger jeg for annoncering af
kredsenes arrangementer i Rytterknægten og planlægger søndagsmøder til transmission i Lumi Radio.
Rent praktisk foregår det ved, at jeg
hvert kvartal indhenter plan fra kredsene. Samtidig indhenter jeg oplysninger
fra prædikanterne om de søndage, de
er til rådighed, hvorefter jeg laver en
kvartalsplan. Al indberetning sker elektronisk, hvilket er en stor hjælp. Til brug
for planarbejdet har jeg et program, jeg
selv har udviklet. Også det er en stor
hjælp til at få overblik.
Hvilke særlige udfordringer er der?
Det er ikke altid så ligetil at få planen til
at gå op. Særlig i ferietiden og ved højtiderne må der tænkes kreativt. En
sjælden gang må nogle kredse holde
fællesmøde for at få det til at gå op.
Jeg har haft det syn, at kredsene ikke
skal skære ned på møderne pga., at
der mangler prædikanter. Der er des-

værre blevet færre prædikanter, men
prædikanterne har dog generelt vist
stor velvilje til at tage møder, når jeg
har sat dem på planen, ligesom
flere prædikanter ovrefra har stillet sig
til rådighed.
Hvis en prædikant bliver forhindret pga.
sygdom, eller hvis der f.eks. dukker en
familiefest op, bytter man indbyrdes. En
gang imellem er jeg behjælpelig med
det og sørger for at rette det i planen.
Prædikanterne og kredsene viser altid
stor velvilje ved revisioner.
Flere kredse har skåret ned på søndagsmøderne. Til gengæld er der flere
møder på andre dage i ugen. Der er
også 4 kredse, der desværre har lukket, hvilket selvsagt betyder mindre
mødebehov.
Hvilke fordele og ulemper er der ved
den centrale prædikantfordeling?
Jeg har forsøgt at fordele prædikanterne på de 7 kredse, der nu indgår i den
fælles planlægning, så de kommer
rundt i alle kredse. Prædikanternes
forskellighed og dermed deres nådegaver bliver forhåbentlig således brugt
rigtigst. Ulempen er nok at kredsene
generelt ikke tænker over, hvad, der
skal prædikes over.
Når kredsene selv spørger, bevidstgøres man nok mere om, hvilke emner og
tekster, der behandles. Til gengæld
kan der herved opstå skævheder, da
nogle prædikanter måske bedre end
andre mestrer at behandle de ønskede
emner. Mit håb er at alle prædikanter
bliver brugt i alle kredse.
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”Der er mange ting, som har ændret sig
i samfundet og i familiestrukturen de
sidste 50 år. Vi lever i et informationssamfund, hvor der er rigtig mange ting,
V/ Peter Krak, Aakirkeby
man skal forholde sig til hver dag. Det
Ingen prædikanter under 30 år
kræver meget mentalt. Samtidig er forSådan konstaterede LMU for et par år dybelse ikke en disciplin, som er i højsiden. Der kom flere forslag frem for at sædet. En prædikantstilling kræver tid
til fordybelse, som nok kan virke som et
få nye og yngre prædikanter i tjenesten.
stort overkom for mange.”
- få en ”prædikantspejder”
Jakob Houler, der både er prædikant i
- større frimodighed til at kalde unge
LM og præst, siger:
- medvandrerforløb
”I dag har både kvinder og mænd en
- bruge ”vidneforkyndere”
uddannelse, og de unge bliver under
uddannelse skolet til at modtage budHer på Bornholm er der for øjeblikket
gang i et undervisningsforløb med sigte skaber, som bliver serveret på en helt
på opgaven anden måde end for 50 år siden. Det er
som forkyn- en kæmpestor udfordring for en lægder. Desumandsbevægelse.”
den er LMForslag til hjælp
erne blevet
opfordret til Jakob Houler har også gjort sig nogle
at bede om 5 tanker om denne side af opgaven og
nye prædiforeslår:
kanter inden udgangen af 2014. Her er ”Opret en stilling på LMH med en leder,
det vigtigste arbejde at gøre, og alle må som skal planlægge korte kurser for
være med i denne tjeneste.
små hold af tre nye (også ældre) prædikanter. De tre, som helst skal komme
Hvorfor svares der ofte nej til kaldet fra hver sin afdeling i landet, skal følges
som prædikant?
ad i forløbet over f.eks. 2 år.
Vi har flere gange kunnet læse i afdeLederen planlægger kursusdage, f.eks.
lingsstyrelsens referater, at deres hen- en forlænget weekend tre gange om
vendelser ikke førte til, at nogen sagde året. Lederen kan planlægge timer på
ja til at blive prædikant. Det kan skyldes LMH, LTC eller DBI, hvor forkynderne
et åndeligt problem i vore forsamlinger, følger undervisningen i relevante timer
at vi ikke har syn for opgaven som præ- og mødes med unge kristne.
dikant. Derfor er forbønnen så vigtigt.
Jeg ser en mulighed i et sådant undervisningstilbud for at kalde nye prædiMen der er sikkert flere andre grunde.
Simon Madsen, der har været prædikanter, men det ville også være gavnkant i nogle år - især for LMU - nævner ligt for os, der skal fortsætte lidt endnu.”
følgende:

Nye prædikanter

PRÆDIKANT I LM
Prædikant i 43 år
Interview med Bent
J. Bendix, Rønne

Her i bladet er der tidligere blevet præsenteret nye prædikanter. Vi håber, at
det snart vil ske igen. Her fortæller en
af veteranerne om sin tid som prædikant i LM på Bornholm.
Hvornår og hvordan blev du kaldet
til prædikant? Hvordan var din reaktion på kaldet?
I april måned 1970 fik jeg gennem daværende afdelingsformand, Ejnar Madsen, afdelingsstyrelsens opfordring til at
gå ind i prædikanttjenesten. Jeg husker, at jeg ved samtalen med Ejnar
Madsen sagde, at jeg havde haft den
opgave som en mulighed i mine tanker,
men at det for mig var noget, som lå en
del længere ude i fremtiden. Vi havde
trods alt kun haft vores gang i LM siden
1964, men jeg lovede at overveje det
og efter at have drøftet det herhjemme,
blev det alligevel til et ja. Mit første møde var i Nexø den 19, april 1970.
Hvad har du set som de største udfordringer ved at være prædikant?
En af de største ufordringer har jeg set
i valget af tekster eller temaer. Selv om
vi vel har en vis fornemmelse af, hvad
der rører sig ude i afdelingen, kan vi
som prædikanter ikke vide så meget

om hvilke åndelige behov, der er i andre kredse end vores egen. Her har det
været en god hjælp, når kredsstyrelserne har bedt om at få behandlet et tema
eller en tekst. Alligevel er det nødvendigt med en rimelig fordeling mellem
eget valg og kredsenes ønsker. For en
del af os, mig selv indbefattet, vil det
nok være for stor en belastning, hvis
kredsene valgte hver gang.
Der ligger også en udfordring i at administrere tidsforbruget, så der er en rimelig balance mellem arbejde, familie
og prædikenforberedelse. Og det er
ikke altid lige let at få balance her, men
det er vigtigt, at vi bestræber os på det.
Hvad har du især lagt vægt på, når
du har skullet prædike?
Jeg har især lagt vægt på at få forkyndt
et frit evangelium. Hvor godt det er lykkedes, må andre vurdere. Der er meget
andet, som også skal lyde i forkyndelsen, og det må både prædikanter og
tilhørere være opmærksomme på, men
jeg mener, at der i enhver prædiken
skal være et evangelisk budskab. Ordet
om korset er det, vi frelses og bevares
ved. Vi har brug for at høre det igen og
igen på samme måde som vores krop
må have mad og væske hver dag - ikke
bare ved omvendelsen, men som sjælens daglige mad.
Du vil nu trappe ned som prædikant.
Hvorfor og hvordan gør du det?
Jeg gør det, fordi jeg over tid mærkede,
at det blev vanskeligere at følge med
og have nye prædikener klar i samme
takt, som de blev tildelt. Det har vel
noget at gøre med, at når man har passeret de 80 år, så bruges der mere tid

PRÆDIKANT I LM
øen.
til opgaverne, både i hjemmet og i prædikenforberedelsen.
Jeg har valgt at bede mig fri for at stå
på listen med faste tildelinger af møder,
men har ladet en dør stå åben for at
tage enkelte møder, når jeg bliver
spurgt af en kreds, og jeg er glad for
stadig at forkynde Guds ord i kredsene.

ve er at forkynde lov og evangelium.
Det er vel lidt forenklet udtrykt, men i
bund og grund er opgaven den samme,
selv om meget andet forandrer sig. Mødeformen har ændret sig, og jeg ser det
som noget positivt, at vi ikke bare gør
tingene på en bestemt måde, fordi vi nu
plejer at gøre sådan.
Selve processen med at lave sit manuHar opgaven ændret sig gennem
skript er også anderledes. Da jeg beårene?
gyndte, skrev jeg med kuglepen eller
Da jeg blev kaldet som prædikant, sagpå skrivemaskine. I dag benytter de
de Ejner Madsen til mig, at vores opgafleste af os af Pc’en, hvor det er blevet
betydeligt lettere at tilføje og ændre
undervejs. Ved mødet har vi også fået
tekniske hjælpemidler. Først overhead
og senere projektor og PowerPoint.

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

Hvad er dit råd til dem, som afdelingen kalder til prædikant, og som
overvejer, hvad de skal svare?
Jeg vil råde dem til alvorligt at overveje
et sådant kald under bøn til Gud og for
alt i verden at se mere på ham, som
kalder end på sig selv. For ham som
kalder, det er -

”ham, som formår med sin kraft, der
virker i os, at gøre langt ud over alt,
Modtager (og afhenter) gerne brugte hvad vi beder om eller forstår”. (Ef
3,20)
effekter – også dødsboer.
Se www.lumigenbrug.dk
Åben: ma-fr 13-17 og lø 10-13.

Nyt logo

Til leje

LUMI Genbrug i Nexø har skiftet logo.
John Pedersen fortæller, at man har
valgt at bruge det logo, som flere andre af LUMI Genbrugs butikker i landet
benytter. Logoet pryder også nu butikkens varevogn.

Ældre byhus m. have
i Østerlars.
LM - Østerlars
Henv. 40 42 84 23

Ø-KALENDEREN
April
01.
05.-07.
07.
10.
13.
22.
22.-23.
24.
26.-28.
Maj
04.
08.
09.
09.-12.
20.
22.
25.-28.
26.
26.

Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie
LM Kids sang– og musiklejr
Koncert i Muzikhuset
Ø-koret øver i Aakirkeby
Arbejdsdag på LM Lejren
Repræsentantskabsmøde
Hakon Christensen på
Bornholm
Ø-koret øver i Aakirkeby
Landsmøde i Skjern

Juni
03.-05.
09.
12.
13.-16.
14.-16.
18.-23.
18.
19.
21.
23.

Seniorlejr
Lejrstævne
Ø-koret øver i Aakirkeby
LM på Folkemødet
Hakon Christensen på
Bornholm
Missionær Anne Sode Grønbæk
Aakirkeby
Aarsballe
Nexø
Svaneke
Evangelisk Luthersk Samråd
møde i IM’s hus i Rønne v/
Henrik Nymann Eriksen
Gudstjeneste i Kirken på Klippen i Østermarie

20.
Puttedag
Ø-koret øver i Aakirkeby
IMA-stævne i Aakirkeby
23.
LMU lejr
LUMI Radios pinse- og
30.-02.07. Børnelejr
vennestævne i Østermarie
Ø-koret øver i Aakirkeby
Rådgivning og terapisamtaler
Hakon Christensen på
Bornholm
Bornholm
Gudstjeneste i Kirken på Klipv/ Ellen Esmarch Pedersen
pen i Østermarie
Afdelingsstyrelsesmøde

Mobil: 6178 7783
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk

på

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
APRIL
Mandag d. 1. (2. påskedag)
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 2.
09.00 Små ord om langfredag (se 29.3)
09.30 Over en åben bibel

Søndag d. 21.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 22.
17.00 Fra bibelkursus
(se 11.3)

Mandag d. 13.
17.00 Om Lina Sandell
21.00 Små ord om
store ord (se 6.5)
21.30 Fokus på Israel
(se 6.5)

Tirsdag d. 14.
21.00 Aftensange
(fra arkivet - 25 år) 09.00 Lidt af hvert (se 10.5)
Tirsdag d. 23.
09.30 Over en åben bibel.
(se 10.5)
09.00 Musikmosaik
Fredag d. 17.
(se 15.4)
(se 29.3)
09.30 Hør om Moses
17.00 LUMI-weekend
Fredag d. 5.
(se 19.4)
Livsværdier
17.00 LUMI-weekend
Fredag d. 26. (St. bededag)
Netop nu
Livsværdier
17.00 Musik i april
Boghylden
Netop nu
17.30 Over en åben bibel
Gæstebogen
Udefra
(Hebr 3,7-19) Søndag d. 19.
LUMI-magasinet
Mandag d. 29.
17.00 Mødetransmission
Mandag d. 8.
17.00 Aftensange (se 22.4.) 21.00 Genuds. fra 17.00
17.00 Forårssange
21.00 Fra bibelkursus (4)
Mandag d. 20. (2. pinsedag)
17.30 Bibelens salmer
17.00 Musik i maj
(se 25.3) Tirsdag d. 30
09.00 Musik i april (se 26.4.) 17.30 Bibelens salmer (3)
21.00 Små ord om
09.30 Over en åben bibel
21.00 Ønskeprogram
store ord (se 1.4)
(se 26.4.)
Ring 56 95 21 60
21.30 Fokus på Israel
med dit musikønske
(se 1.4)
Tirsdag d. 21.
Tirsdag d. 9.
MAJ
09.00 Musik i maj (se 20.5)
09.00 Fra arkivet - 25 år (3)
Fredag d. 3.
09.30 Gæstebogen (se 17.5)
09.30 LUMI-magasinet
17.00 LUMI-weekend
Fredag d. 24.
(se 5.4)
Livsværdier
Fredag d. 12.
17.00 Musikmosaik
Netop nu
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
Indefra
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 4,11-13)
LUMI-magasinet
Mandag d. 27.
(Hebr 3,1-6)
Mandag d. 6.
Mandag d. 15.
17.00 Fra LUMI-stævnet
17.00 Små ord om store ord
17.00 Fra arkivet (se 9.4)
2. pinsedag
17.30 Fokus på Israel
17.30 Musikmosaik
21.00 Genuds. fra 17.00
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 28.
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 16.
09.00 Musikmosaik
med dit musikønske
(se 24.5)
09.00 Musikgæsten (se 12.4)
Tirsdag d. 7.
09.30 Over en åben bibel
09.30 Over en åben bibel
09.00 Forårssange (se 8.4)
(se 24.5)
(se 12.4)
09.30 LUMI-magasinet
Fredag d. 31.
Fredag d. 19.
(se 3.5)
17.00 LUMI-weekend
17.00 LUMI-weekend
Fredag
d.
10.
Livsværdier
Livsværdier
17.00 Lidt af hvert
Netop nu
Netop nu
17.30 Over en åben bibel
Udefra
Boghylden
(Hebr 4,1-10)
LUMI-magasinet
Hør om Moses (8)

LUMI RADIO
Fredag d. 14.
17.00 LUMI-weekend
Mandag d. 3.
Livsværdier
17.00 Små ord om store ord
Netop nu
17.30 Fokus på Israel
Boghylden
21.00 Ønskeprogram
Bibelens salmer (4)
Ring 56 95 21 60
Søndag d. 16.
med dit musikønske
17.00 Mødetransmission
Tirsdag d. 4.
21.00 Genuds. fra 17.00
09.00 Bibelens salmer
Mandag d. 17.
(se 20.5)
17.00 Bibelkursus (se 29.4)
09.30 LUMI-magasinet
21.00 Ønskeprogram
(se 31.5)
Ring 56 95 21 60
Fredag d. 7.
med dit musikønske
17.00 Fra arkivet (4)
Tirsdag d. 18.
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 4,14-16) 09.00 Musik i juni (se 10.6)
09.30 Bibelens salmer
Mandag d. 10.

JUNI

17.00 Musik i juni
17.30 Fra arkivet (5)
21.00 Små ord om
store ord (se 3.6)
21.30 Fokus på Israel
(se 3.6)

Tirsdag d. 11.
09.00 Fra arkivet (se 7.6)
09.30 Over en åben bibel

(se 14.6)

Fredag d. 21.
17.00 Musikmosaik
17.30 Over en åben bibel
(Hebr 5,1-6)
Mandag d. 24.
17.00 C.O. Rosenius
(se 18.3)

21.00 Om Lina Sandell

(se 7.6)

(se 13.5)

Tirsdag d. 25.
09.00 Musikmosaik
(se 21.6)

09.30 Over en åben bibel
(se 21.6)

Fredag d. 28.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet

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)

———————————————————————————————————–

Nu også radio på ”Nettet”.
BKNs gave til lytterne ved vores 25 års fødselsdag er, at det nu er muligt at lytte til alle
vore udsendelser på internettet samtidig
med, at de sendes i radioen.
Du finder adgangen på enten BKNs hjemmeside, www.bkn.nu (hvor man også kan
se hele ugens programoversigt) eller på
www.lumi-radio.dk.
Det er altså nu muligt at høre BKN, selvom
man er bortrejst - og at bornholmere ”ovre”
kan følge udsendelserne.
Det åbner også muligheden for at benytte
Ønskeprogrammet 1. og 3. mandag kl. 21
på en ny måde til f.eks. at sende en fødselsdagshilsen til familie eller venner ovre,
så blot de forud er opfordret til at lytte, får
de en anderledes hilsen fra Bornholm!

Hvor finder jeg frekvenserne?
Selv efter 25 år er det ikke alle, der lige har
styr på frekvenserne for de 5 sendere, så
her er de på FM-båndet: Østerlars 92,8,
Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne 104,4 og
Olsker 104,9 MHz. Alle sendere er udstyret
med RDS, så bilradioer automatisk skifter til
den sender, der har størst styrke.
Pinsestævne og fødselsdagsfest.
Som tidligere nævnt, vil vi markere LUMIradios fødselsdag ved pinsestævnet i
Østermarie missionshus 2. pinsedag, 20.
maj kl. 14. Her bliver prædiken ved Peter
Krak, og Bent Nielsen giver et tilbageblik
over de 25 år. Ø-koret synger, og der serveres kaffe.
Vi glæder os til at fejre dagen sammen med
rigtig mange gode venner af LUMI-radio.

TIL EFTERTANKE
Guds ord til mig
v/ Ernst Paulsen,
Nexø

domshjem. Jeg har set og læst det utallige gange, så det har brændt sig ind i
min bevidsthed. Nu kom der pludselig
liv i det. Dette ord af Jesus gælder jo
for mig - og for dig som læser dette.

”Salige er de, som
ikke har set og dog
tror” (Johs. 20,29)

Konsekvensen af at høre
Jeg føler, at Jesus med dette ord sætter sit segl på, at jeg ved tro på apostlenes vidnesbyrd er salig. Det vil sige, at
også du og jeg får lov at tro os frelst
Inspirationen til dette indlæg fik jeg ved ved det, de første trosvidner nedskrev
et møde, hvor Guds ord blev forkyndt
og vidnede om. - Hør hvad Paulus sisådan, at et spørgsmål blev påtrænger til os :”Troen kommer af det, der
gende for mig, og jeg vil gerne lade
høres, og det der høres, kommer i kraft
spørgsmålet gå videre til dig, som læaf Kristi ord.” - Husk: Du må høre/læse
ser dette: Hvordan hører/læser jeg
for at fastholdes i troen.
Guds ord? - Hvordan opfatter jeg det,
Med gaven, som Gud rækker os, følger
der høres/læses? - Hører jeg det som
opgaven. Nu er det vor tur til at deltage
ord, der angår mig, eller møder det mig i udbredelsen af denne gode nyhed kun som en velkendt beretning, der
og få del i velsignelsen! Hør hvordan
ikke rigtig når mig - ” glider forbi mig”? sangeren udtrykker det:
Det blev igen engang alvor for mig, at
det er Guds ord til mig. Ord til næring På Herrens ord du altid trygt kan bygge
for mit trosliv, for det må ha' næring.
trods al omskiften, som i hjertet bor!
Hør Jesu ord, hør livets hovedstykke:
Og så kom jeg til at tænke på ovennævnte skriftsted, som var sat i ramme Den salig er, som ikke ser, men tror.
og ophængt på væggen i mit barn(ÅSS nr. 374)
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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