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FRA AFDELINGEN
Evangelisk Luthersk Samråd på
Bornholm
v/ afdelingsformand Jørn Bech,
Svaneke
Der er etableret et Evangelisk Luthersk
Samråd på Bornholm (ELSB).
Samrådet består af seks personer, der
repræsenterer Indre Mission, Luthersk
Mission og Evangelisk Luthersk Mission på Bornholm, Bornholmerkirken
samt en række bornholmske folkekirkepræster.
Afdelingsstyrelsen har valgt at LM
Bornholm skal være med og er repræsenteret ved afdelingsformanden.
Samrådets formål er at fremme et positivt samarbejde mellem missionsforeninger, menigheder, menighedssamfund og folkekirkepræster ud fra en
grundlæggende tro på, at Bibelen er
den levende Guds ord til os mennesker
og forpligtende for kristnes tro og livsførelse.
Opbrud
Vi ser i dag et stort behov for at holde
sammen om klassisk evangelisk luthersk kristendom og forkyndelse på
Bibelens grund.
I en tid, hvor også mange af folkekirkens præster og ledere lægger afstand
til Bibelen, er det nødvendigt at fremholde de kristne trossandheder og anspore til at forkynde evangeliet om frelsen i Jesus Kristus i overensstemmelse
med Bibelen.

Indførelsen af det ubibelske ritual for
vielse af homoseksuelle i folkekirken
har aktualiseret behovet for et sådant
samråd. Det har også forstærket den
opbrudsstemning, der er i gang i folkekirken med mange nye valg- og frimenighedsdannelser rundt om i landet.
Det gælder også her på øen. Der er
forskellige meninger i ELBS om, hvilke
konsekvenser, man skal drage af situationen i Folkekirken, men målet er, at vi
på trods af uenigheder bevarer kontakten med hinanden i de forskellige menigheder, uanset om de befinder sig
indenfor eller udenfor Folkekirken.
Samrådets opgave
ELSB er således ikke en ny organisation, men et forum i det bornholmske
kirkeliv for drøftelser af fælles interesse. Samrådet kan også udsende udtalelser og indbyde til fællesmøder, når
det skønnes formålstjenligt.
Det første fællesarrangement er planlagt til torsdag, d. 20. juni 2013 kl.
19.30 i IM’s missionshus i Rønne. Forstander Henrik Nymann Eriksen vil tale
over emnet: ”Sammen for troen på
evangeliet.”

RUNDT PÅ ØEN
Samtaler
V/ psykolog
Elisabeth
Munch,
Aakirkeby

en kristen psykolog, fordi man har et
fælles grundlæggende udgangspunkt i
troen på, at der er en kærlig Gud, som
har sendt sin egen søn Jesus til vores
frelse. Der er fælles værdier og forståelser. Endelig er det muligt at bygge på
nogle af de kristne grundsandheder:
f.eks. at ethvert menneske er ufattelig
værdifuldt.

Private klienter
Jeg har siden 2007 arbejdet som psyElisabeth Munch, der har rødder i LM,
kolog i TUBA Bornholm med unge fra
har sendt dette indlæg om et nyt tilbud familier med alkoholmisbrug. Pt. arbejom samtaler med psykolog.
der jeg også på Familiecenter Bornholm og er fast tilknyttet ForældreforPsykiske vanskeligheder
eningen: ”Vi har mistet et barn.”
Også kristne mennesker rammes af
Nu åbner jeg så for flere private klienter
forskellige psykiske vanskeligheder.
på Store Torv 20 i Rønne samt i KøDet kan dreje sig om lavt selvværd,
benhavn.
angst, depression, spiseforstyrrelser,
Jeg er autoriseret psykolog, ikke under
stress osv. Lidelsen kan have forskelli- sygesikringen, men tager pt. klienter
ge smertegrader, noget er rimeligt enind til den reducerede takst plus et gekelt, f.eks. kan det være en frygt for at
byr (med henvisning). Jeg arbejder
flyve - andet uhyre komplekst.
bl.a. ud fra en kognitiv adfærdsterapeuEn kvinde kommer f.eks. til mig med en tisk ramme. Se www.e-psykologen.dk
ubearbejdet sorg og en stor selvusikeller ring 61 60 94 14.
kerhed. Hun er overbevist om, at andre
tænker negativt om hende. På trods af,
Ny bog af
at hun går på universitetet og får høje
pastor emerikarakterer på et meget krævende stutus Peter
die har hun den klare overbevisning, at
Aage Bak,
hun ikke er god nok. Arbejdet kommer
der har skretil at dreje sig om at styrke et mere povet sine erinsitivt selvbillede, at slippe fokus på
dringer:
hvad andre måtte tænke og gennemle”Dumheden
ve de vanskelige følelser, som hendes
og velsigsorg indebærer.
nelserne” En kristen psykolog
For mange kristne er det tryggest med

249,95 kr.

KRISTNE BØGER
Læsekreds
V/ Vera Pedersen, Østermarie
Man kan ønske sig
bøger til jul og til fødselsdag. Måske vil
man forære sig selv
en bog. Eller man
kan låne bøger på
biblioteket. Mulighederne for at få fat i
en bog er mange.
Endnu en mulighed
er at danne en læsekreds, som man
har gjort i LM i Østermarie. Her fortæller Vera Pedersen om, hvad en læsekreds er.
Jeg er blevet spurgt om at skrive noget
om læsekreds i Østermarie. Jeg interesserer mig meget for kristen litteratur,
og nyder at læse bøger. Og jeg ville
gerne at også andre skulle have fornøjelse af gode bøger.
Hvordan kommer man i gang?
Da det ikke er så almindeligt at købe
bøger til sig selv ”for bøger er dyre” så
kunne både jeg og andre få fornøjelse
af at betale for en bog og så få lov at
læse 6-8 bøger i løbet af vinterhalvåret.
Da jeg havde hørt, at de havde to læsekredse i gang i Østerlars, spurgte jeg
Gunver Rasmussen, som stod for det i
Østerlars dengang og fik en liste over
hvad de havde haft af bøger de foregående 4 år.
Samtidig kontaktede jeg LM´s forlag og
talte med Birgit, som stod for kontakt
med bogsælgerne. Hun havde altid

nogle gode forslag.
Der kom 2 læsekredse i gang i 1990/91
med 6 og 7 deltagere. De næste år
kom der nogle læsere til og andre gled
ud. Nu er der en læsekreds med 8 trofaste deltagere.
Hvordan udvælges bøgerne?
Det er som regel mig selv der udvælger
bøgerne. Gerne nogle biografier, bibelske romaner, opbyggelige bøger af
Max Lucado og andre gode evangeliske forfattere samt bøger om Israel og
missionslande.
Hver får en bog og betaler en gennemsnitspris på ca. 200 kr. Bogen leveres
så videre til næste i rækken omkring
den første i måneden, som regel ved et
pensionistmøde. Den sidste bog om
foråret beholder man.
Hvilken betydning har læsekredsen?
Jeg ved ikke hvor meget de forskellige
snakker med andre om bøgerne, men
jeg ved, at når vi nærmer os 1. oktober,
så længes de efter at komme i gang.
Hvis nogen synes det er dejligt at læse
gode bøger så har man flere muligheder. Man kan låne bøger af andre eller
gå på Biblioteket (hvad der også er en
god ide – forfatterne får lidt for hver af
deres bøger, der bliver udlånt) Man kan
købe bøger til sig selv eller man kan
være med i en læsekreds. Når man
skal aflevere en bog 1 måned efter – ja
så får man den læst i løbet af måneden.
Jeg kan stærkt anbefale læsekreds på
grund af at man får læst mange bøger
for én bogs pris.

KRISTNE BØGER
med henblik på den sammenhæng,
som deres bidrag skulle indgå i.
Selvom LogosMedia nu er en del af
forlagsgruppen Lohse, er der stadig
V/ Birger Pedersen, Rønne
behov for, at nogle er opmærksomme
I forbindelse med
på, hvad prædikanter og bibelundervitemaet om kristen
sere arbejder med og opfordre dem til
litteratur har redaktø- at arbejde videre, så det egner sig til
ren bedt mig fortælle udgivelse til gavn for flere.
lidt om mine erfaringer i arbejdet med
Oversættelser
kristen litteratur.
I min tid i forlaget solgte - og senere
Jeg opfatter egentlig oversatte - vi mange norske bøger. I de
ikke mig selv som
senere år er der oversat og udgivet
forfatter. Når jeg har fået udgivet nogle mange amerikanske bøger. Nogle af
mindre bøger og hæfter, kommer det i dem har jeg læst og haft glæde af. Så
alle tilfælde af, at jeg er blevet opfordret selvfølgelig bør kristne forlag have øje
til at arbejde videre med noget, som jeg for, hvad der udgives i andre lande og
først har afleveret mundtligt. I nogle
oversætte det bedste til dansk.
tilfælde fra en prædikestol og i sidste
Engang havde vi en
omgang gennem nærradioen. Den ene- bestseller, som hed
ste bog, jeg har skrevet på eget initia”Gud ja – men Jetiv, fandt ikke nåde for den daværende sus?” Den bog er
forlagsbestyrelse, så den er aldrig udkommet i endnu et
kommet.
oplag for nylig. Vi
Men i det hele taget er det nok ret alhar behov for, at der
mindeligt, at kristen litteratur har en
er nogle, som kan
fortid som talt ord.
skrive om kristendommens store, dyArbejdet i forlagsbestyrelsen
be sandheder i et let tilgængeligt sprog.
Mens jeg var i bestyrelsen for Dansk
Det er et område, som kristne forlag
Luthersk Forlag –senere Logos Media gerne må satse på i fremtiden.
– var jeg også med til at redigere nogle
bøger. En andagtsbog for voksne og en Fremtiden for den kristne litteratur
for børn/familier samt en artikelsamling Det er spændende, hvad samarbejdet i
i anledning af LM’s 125-års-jubilæum.
forlagsgruppen Lohse vil betyde for den
Også her var det typisk, at vi henvend- kristne litteratur. Men der må være
te os til personer, som i forvejen havde skabt grundlag for, at omkostningerne
arbejdet med et emne og bad dem skri- kan bringes ned, så vi også i den komve. Så var det vor opgave som redaktø- mende tid får gode, kristne bøger, der
rer at komme med ændringsforlag, bl.a. kan styrke kristenlivet i Danmark.

En bog bliver til

KRISTNE BØGER
Hvordan sammensætter du udvalget
i bogsalget?
Vi er en kreds med aldersspredning fra
0 til 90 år, og der skulle gerne være
noget for alle aldre. Lohses forlag har
Interview med Helle et stort udvalg, så det kan være svært
at få overblikket, men jeg prøver at lytte
Munk, Nexø
mig ind til, hvad folk gerne vil købe. Jeg
skaffer også bøger hjem, som andre
anbefaler mig at have i bogsalget. Da vi
kunne handle direkte fra Logos Media i
Hillerød, var det også muligt at få gode
råd der.
Hvad er bogsælgerens opgave?
Jeg vil gerne, at bøgerne skulle være et
Det er at sælge bøger fra LM-kredsens supplement til at læse i Bibelen og lytte
bogsalg i missionshuset. En vigtig optil prædikener. Derfor får jeg også bøgave bliver dermed at motivere folk til
ger hjem, som falder i tråd med emner,
at læse bøger. Vi får mange input i dag vi har haft i missionshuset eller bøger,
via andre medier, men jeg mener ikke, som prædikanten selv har skrevet.
at de kan erstatte den oplevelse, det er
Hvad læser du selv?
at fordybe sig i en god bog. Her kan
man vælge sit eget tempo. Man kan
Jeg har altid læst meget selv. Da børblade tilbage og tage det en gang til.
nene var små, læste jeg ofte højt for
Der er en særlig ro ved at komme ind i dem, og senere har de også læst mebogens univers.
get. Jeg læser selv mange forskellige
genrer, men kan godt lide bibelhistoriHvordan motiverer du folk til at købe ske romaner. Jeg er netop blevet færbøger?
dig med Lynn Austins bog: ”Hans stærTidligere fik vi anmeldereksemplarer fra ke hånd”, der er tredje bind i serien
forlaget. Man kunne altså få en bog,
”Konge Krønikerne”. Selv om bogen
hvis man ville anmelde den til et møde i omhandler Israels historie, har den memissionshuset. Jeg anmelder gerne
get aktuelt at sige
bøger selv, men er også opmærksom
om, hvad der sker,
på, hvad andre har læst, så de kan sige når Guds folks ledere
noget om en bog, de er blevet glade for tilsidesætter Guds
og gerne vil anbefale. Som noget nyt
ord for at følge tidshar vi startet en læsekreds i Nexø. Ud ånden.
over at de syv, der er med i kredsen,
får læst bøgerne, kan det sætte gang i Bogen koster 299,95
samtale om gode bøger, som andre får kr. - hele serien komåske lyst til at læse.
ster 550 kr.

Bogsælger i missionshuset

KRISTNE BØGER
mit eget liv i relief. Jeg vil nævne
bogen:
”Forsoning i kløfternes land” skrevet af Jørgen HeV/ Bodil Poulsen,
dager Nielsen –
Årsballe
LogosMedia/
Fokal. Det har
gjort et stort indtryk på mig, at
nogle jøder og
palæstinensere
Verden er fuld af bøger. Spørgsmålet
så bevidst arbejder med forsoning og
er bare, om der er nogen, der læser
tilgivelse, men det er i sandhed en nøddem. Verden er også fuld af kristne
vendighed. Mine egne problemer og
bøger, og det kan få evighedsbetydoplevelser af uretfærdighed bliver så
ning, hvis du læser en af dem. Den vig- små i forhold til. Skulle jeg så ikke også
tigste er Bibelen, og den har mange
kunne tilgive min næste, når jeg føler
læst i. Men hvad med alle de andre
mig trådt på. Vi beder i Fadervor: Forkristne bøger? Nogle mennesker ser
lad os vor skyld, som også vi forlader
det nærmest som deres opgave at for- vore skyldnere. Det er svært at efterletælle andre, at de da aldrig har læst en ve. Men læs bogen og vurder selv. Den
bog. De er måske blevet tvunget til det i kan købes i LM’s bogsalg for 249,95 kr.
skolen, men ellers er det dem en tand
Nu siger du måske: ”Men bøger er så
for kedeligt.
dyre.” Så gå i genbrug, der kan du helt
Nu tror jeg ikke, at du tænker eller siger sikkert købe gode bøger for få penge.
sådan. Under alle omstændigheder går
du glip af rigtig meget ved ikke at læse
Børne- og famibøger. De bedste timer har jeg haft
lieandagtsbog
godt tilbagelænet på sofaen med en
af Bente Graubog i hånden. Man bliver lukket inde i
gaard Nielsen.
et helt andet univers og får lov til at se
Inddrager hele
tilværelsen fra et nyt perspektiv. Man
famlien genfår lov til at se det hele med en andens
nem samtale.
øjne, og det kan åbne mine egne øjne,
Børnene kan
så jeg ser en ny dimension i livet.
være med i
samtalen fra
Bogen koster
En bog, der berørte mig
omkring 5 års
299,95 kr.
Jeg kan nævne mange bøger, som jeg
alderen.
har læst med iver, netop fordi de sætter

Fra bogens verden

Ø-KALENDEREN
Januar
07.-13.
09.
15.-17.
17.
18.-20.
23.
27.
29.
31.
Februar
26.-27.
27.
Marts
01.-03.
02.
08.-10.
13.
14.-16.

14.
Bedeuge
15.
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
15.-17.
Bornholm
30.-31.
Afdelingsstyrelsesmøde
Bibelkursus i Aakirkeby
Ø-koret øver i Aakirkeby
Åbningsgudstjeneste i ”Kirken
på Klippen” i Østermarie
IMA fællesmøde i Nexø
Prædikantstudiekreds
Grønningen 2, Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm
Afdelingsmøde
Teenlejr
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm

Afdelingsstyrelsesmøde
Prædikantstudiekreds i
Årsballe missionshus
Plejehjemslejr
Hakon Christensen på
Bornholm

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

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

Luthersk Mission Danmark

Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen
Svanekevej 77, 3700 Rønne
T 5695 8205
E svane77@worldonline.dk

Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T 7474 5105.
E jpr@dlm.dk

LMU: Jeppe Rasmussen
Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem
T 2726 8417
E bigpolle@hotmail.com

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.

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
Formand Hans Ole H. Kofoed T 5697 4856
Udlejning v/ Helmer Olsen T 5695 7370
E mail@lm-lejren.dk
H www.lm-lejren.dk

LMU
Landsleder Reidar Poulsen
Postmosen 52, 3400 Hillerød
T 2810 4411
E reidar@lmu.dk
LM-Kids
Landsleder Dan Kofoed Månsson
Lermosevej 45, 4800 Nykøbing F.
T 5482 3325 / 3060 1504
E dkm@dlm.dk

LUMI RADIO
JANUAR
Tirsdag d. 1.
09.00 Musikudsendelse
09.30 Den gode hyrde
(se 28.12.12)

Fredag d. 4.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,37-43)
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 Lidt af hvert (se 4.1)
09.30 Over en åben bibel
(se 4.1)

Fredag d. 11.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 14.
17.00 Musik i januar
17.30 Fra arkivet - 25 år (1)
21.00 Små ord om
store ord (se 7.1)
21.30 Fokus på Israel
(se 7.1)
Tirsdag d. 15.
09.00 Grundtvig (2)
09.30 LUMI-magasinet
(se 11.1)

Fredag d. 18.
17.00 Musikmosaik
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,50-54)
Mandag d. 21.
17.00 Grundtvig (se 15.1)
17.30 Hør om Moses (7)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske

Tirsdag d. 22.
09.00 Musikmosaik (se 18.1)
09.30 Over en åben bibel
(se 18.1)

Fredag d. 25.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 27.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 28.
17.00 Musikgæsten
17.30 At tjene som Jesus
21.00 Musik i januar
(se 14.1)

17.30 Musikmosaik
21.00 Små ord om
store ord (se 4.2)
21.30 Fokus på Israel
(se 4.2)

Tirsdag d. 12.
09.00 Musik i februar (se 1.2)
09.30 LUMI-magasinet
(se 8.2)

Fredag d. 15.
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 1,4-14)
Mandag d. 18.
17.00 Fra arkivet - 25 år (2)
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Musikgæsten

(se 15.2)
21.30 Fra arkivet (se 14.1)
09.30 Over en åben bibel.
Tirsdag d. 29.
(se 15.2)
09.00 Musikgæsten (se 28.1)
09.30 Gæstebogen (se 25.1) Fredag d. 22.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
FEBRUAR
Netop nu
Fredag d. 1.
Boghylden
17.00 Musik i februar
På vej (58)
17.30 Over en åben bibel
Søndag d. 24.
(Hebr 1,1-3)
17.00 Mødetransmission
Mandag d. 4.
21.00 Genuds. fra 17.00
17.00 Små ord om store ord
Mandag d. 25.
17.30 Fokus på Israel
17.00 Fra bibelkursus
21.00 Ønskeprogram
21.00 Bibelens salmer
Ring 56 95 21 60
(se 11.2)
med dit musikønske
21.30 Musikmosaik (se 11.2)
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 26.
09.00 Hør om Moses
09.00 Fra arkivet (se 18.2)
(se 21.1)

09.30 Over en åben bibel
(se 1.2)

Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 11.
17.00 Bibelens salmer (1)

MARTS
Fredag d. 1.
17.00 Musik i marts
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 2,1-4)
Mandag d. 4.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram

LUMI RADIO
Tirsdag d. 5.
09.00 Musik i marts (se 1.3)
09.30 Over en åben bibel
(se 1.3)

Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 11.
17.00 Fra bibelkursus
21.00 Små ord om
store ord (se 4.3)
21.30 Fokus på Israel
(se 4.3)

Tirsdag d. 12.
09.00 Musikmosaik
09.30 LUMI-magasinet
(se 8.3)

Fredag d. 15.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 2,5-9)

Mandag d. 18.
17.00 Rosenius
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 19.
09.00 Lidt af hvert (se 15.3)
09.30 Over en åben bibel
(se 15.3)

Fredag d. 22.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 24.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 25.
17.00 Musikmosaik (se 12.3)
17.30 På vej (59)
21.00 Grundtvigs
påskesalmer
21.30 Bibelens salmer (2)

Tirsdag d. 26.
09.00 Grundtvigs salmer
(se 25.3)

09.30 Gæstebogen
(se 22.3)

Fredag d. 29. (langfredag)
17.00 Små ord om
langfredag
17.30 Over en åben bibel
(Hebr. 2,10-18)

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
(se 29.3)

Fredag d. 5.
17.00 LUMI-weekend med
LUMI-magasinet mv.

———————————————————————————————————–
25 år med LUMI-radio
Ja, det er virkelig sandt! 2. marts er
det 25 år siden, Bornholms Kristne
Nærradio (BKN) - og dermed også LUMIradio - gik i luften for første gang.
Vi kender ikke de mange bønner, der er
bedt for denne sag - men vi har erfaret
dem!
Vi har heller ikke tal på, hvor mange timer,
der er brugt med at forberede og indtale de
mange udsendelser - eller hvor mange timer teknikerne har brugt.
Vi kender langt mindre den frugt, som de
mange udsendelser har båret for Guds rige,
men vi ved, at Guds ord ikke vender tomt
tilbage.
Vi skylder en stor tak til alle jer, som har
bedt for denne sag, som har givet gaver til
radioen, og som har været ambassadører for LUMI-radio ved at fortælle familie, naboer eller andre

om denne mulighed.
BKN har nye ideer for radioen, og
disse vil blive afsløret, når dagen
nærmer sig.
I LUMI-radio vil vi markere denne milepæl
ved LUMI-stævnet 2. pinsedag - 20. maj, og
vi håber, at rigtig mange vil komme og feste
sammen med i Østermarie missionshus!
Tilbageblik.
Vi benytter anledningen til at kigge lidt i
programarkivet, og sender nogle af de gamle programmer, som vi har liggende på kassettebånd.
Over en åben bibel.
Hans Erik Nissens gennemgang af Lukas
evangeliet slutter i januar måned.
Han fortsætter med en gennemgang af
Hebræerbrevet. Vi håber, at lytterne fortsat
vil bruge anledningen til at sætte
sig med Bibelen og blive ledt gennem dette vigtige skrift.

TIL EFTERTANKE
Guds veje
v/ Berit Kofoed-Pihl,
Østermarie

"For så højt som himlen er over jorden ,
er mine veje højt over jeres veje, og
mine planer over jeres planer." Es.55,9
Da vi for nu godt et år siden mistede
vores kære svigersøn på kun 26 år, var
det som at trykke på pauseknappen. Vi,
og i særdeleshed Nina, blev taget til
side for en tid. Det føltes som lang tid.
Til side, men ikke i ingenting. Det kan
vel sammenlignes med en tåge der
lagde sig, men Gud var også der. I helt
konkrete handlinger sendte han sine
engle med små opmuntringer, et ord til
trøst, forbøn, en praktisk hånd og nærvær, som alt sammen var med til at
tænde et lille lys hist og her. I de små
lys ser og mærker vi Guds evige, kærli-

ge arme, der løfter og bærer, så vejen
bli'r knap så tung og mørk.
Opmuntring til forbøn
Om forbønnen fik vi den helt særlige
oplevelse af, hvad den kan udrette. Når
vi selv manglede ord at sige til Gud og
bare måtte sukke og vente, da blev det
klart, at andre satte ord på for os, og
bønnerne blev hørt. Ikke at smerten
forsvandt, men vi mærkede bare, hvordan Gud var der med sin omsorg for
os, især når vi havde allermest brug for
det. Det kan samtidig blive en opmuntring til os alle om at huske forbønnen
og med frimodighed gøre/sige de ting,
som vi måske bliver mindet om. Gud vil
bruge os til opmuntring og hjælp for
hinanden på vejen hjem til ham.
Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene
- at bjærge os og vore kære for evigheden, fordi du og jeg er dyrebare i Herrens øjne.
Ham tilhører magten og æren i evighed.
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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