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FRA AFDELINGEN
Basiskursus for
forkyndere
v/ Hakon Christensen
”Sæt ord på”, det er overskriften for et
kursus som LM Bornholm afholder
sammen med Bornholmerkirken i efteråret. Kurset er et ”basiskursus for
(måske) kommende forkyndere”, som
det hedder i programmet. Første aften
er tirsdag d. 11. september og kurset
strækker sig over 4 aftner og en lørdag
over et halvt år.
Forkyndelsen af Guds ord er en livsnerve i vort arbejde, og vi har til stadighed brug for frimodighed, fornyelse,
dygtiggørelse og inspiration. Målgruppen er primært nye prædikanter og personer, som er indstillet på at gå ind i en
afklaringsproces om, hvorvidt en mere
fast forkyndertjeneste kan blive aktuel.
Det er altså ikke for eksperter, men helt
almindelige mænd, som er indstillet på
at gå ind i en lærings- og måske afklaringsproces med tanke på forkyndelse
af Guds ord.

være et led i denne proces. Vær med til
at bede for kurset, tal om det med hinanden hjemme i kredsene, og man må
gerne opfordre nogle til at deltage.
Det fuldstændige program kan hentes
på www.lm-bornholm.dk.

Prøvekaldet prædikant
Afdelingsstyrelsen
har kaldet Finn Andersen, Rønne som
prædikant i afdelingen. I første omgang
er der tale om det vi
sædvanligvis kalder
en ”prøveperiode” til
gensidig afklaring.
Finn er er 44 år og
gift med Pernille, og parret har 3 børn
på 17, 12 og 8 år. Finn er lærer og arbejder til daglig på Søndermarksskolen i Rønne.
Lad os takke og bede for Finns indgang i tjenesten.

Rådgivning og terapisamtaler på
Bornholm
Vi er i afdelingsstyrelsen overbevist
om, at Gud fortsat både kalder og udruster til prædikanttjenesten, og det er
vores ønske, at dette kursusforløb kan

v/ Ellen Esmarch Pedersen
Mobil: 6178 7783
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk

RUNDT PÅ ØEN
Fællesskab på
tværs
Interview med Benjamin Rasmussen, Nexø

Antallet af unge på øen er dalet de
senere år, og det gælder også de unge kristne. Derfor har man i højere
grad brug for oplevelsen af det større
fællesskab om Jesus.

Hvilke aktiviteter samles man om?
Der er flere slags, fortæller Benjamin.
Vor tid er fuld af forkortelser. En af de
Man har en årlig weekendlejr, som
nyere er TMU, der betyder, at de unge man afholder på skift mellem Bækkely,
samles på tværs af missionsforeninger. Bethesda og LM-lejren.
Denne aktivitet har eksisteret siden
Der afholdes også en årlig møderæk2008. Det er IMU, ELU & LMU, som
ke med 3 møder på skift mellem missihar indgået et samarbejde om nogle
onsforeningerne, og der sluttes af med
fælles arrangementer.
en aften af mere social karakter.
Man mødes også til lovsangsarrangeHvad er behovet?
menter. Ud over at synge sammen er
Benjamin nævner, at de unge i forvejen der mulighed for at gå op på loftet for
har mødt hinanden i flere sammenhæn- at bede og evt. tænde et lys i forbinge. En stor del har enten gået på Pedelse med bønnen. Der holdes en anterskolen eller Davidskolen, og endelig dagt, og endelig er der mulighed for
mødes flere i KFS (Kristeligt Forbund
samtale og sjælesorg.
for Studerende). De har oplevet, at det
kristne fællesskab går på tværs af de
Hvordan er tilslutningen?
gamle skel mellem missionsforeninger- Benjamin synes, at tilslutningen til arne. De har behov for at erfare dette
rangementer generelt er god. Lejrene
kristne fællesskab ganske konkret.
samler typisk 50-60 deltagere, og til
lovsangsarrangementerne kan man
godt være 120-130. Det sidste lovsangsarrangement var i LM Aakirkeby,
hvor Face Down spillede. Men også
her deltes man om de forskellige opgaver.
Benjamin mener, at der også fremover
er behov for at mødes på disse måder,
og der er allerede planer om flere arrangementer.

TMU-lejr på LM-lejren

RUNDT PÅ ØEN
Pusterummet
Alle har brug for et pusterum. Selv
børn, der er fulde af liv og aktivitet, har
behov for at falde til ro med f.eks. et
spil, et tegneseriehæfte eller et papir til
at tegne på. Men det er også rart og
hyggeligt at mødes med andre og nyde
pusterummet sammen med dem.
De har det i Lobbæk
LM-Kredsen i Lobbæk har øje for, hvordan man kan gøre en forskel i den lille
by, hvor LM har arbejdet i ca. 40 år.
Efter et besøg af Boblen sidste sommer og mange kontakter med beboere i
byen, fandt man ud af, at der var nogle,
der havde behov for et pusterum. Det
kunne man måske give i LM’s lokaler
på Olesvej.
Messy Church
Bendt Jensen fortæller, at ideen med
”Pusterummet” falder godt i tråd med
de principper, man kan finde på Messy
Churchs hjemmeside. Her bygges der
på fire grundelementer:
1.
Drop in
2.
Aktivitet
3.
Bibelhistorie
4.
Spisning
Det har ikke været muligt at holde liv i
børneklubben i Lobbæk, men ”Pusterummet” har betydet, at der både er
børn og voksne, som gerne vil være
med til disse uformelle samlinger første
torsdag i måneden. Antallet svinger en
del, men det er ikke ualmindeligt, at der
kommer ca. 25.
Døren åbnes kl. 16.30, og folk kommer
lidt efter lidt. Der hygges i en afslappet

atmosfære med forskellige aktiviteter.
Inden spisningen kl. 18, er der en kort
andagt. Den 3. maj er det Bendt, der
fortæller om, hvordan Gud giver nyt liv.
Vi ser det i naturen i denne tid. Men
Bibelen fortæller også om, hvordan
mennesker får et nyt liv med Gud,
f.eks. hærføreren Na’aman, der blev
helbredt for sin spedalskhed og lærte
Gud at kende. Inden andagten synger
man sammen. Meget betegnende blev
sangen ”Far, må jeg sidde lidt hos dig”
valgt. Den understreger, hvordan det er
at have et pusterum hos vor himmelske
Fader.

Springbræt til andre aktiviteter
Til sommer kommer Boblen igen på
besøg, og man håber, at det giver nye
kontakter, som enten vil deltage i
”Pusterummet”, måske i en bibelkreds,
en børneklub eller i andre møder, som
man også vil invitere til.
Bendt understreger, at man ønsker at
værne om mennesket i hverdagen og
skabe rum for andre. Det har været
godt for kredsen at få sat fokus på det
udadrettede arbejde, og alle tager deres del af opgaverne.

RUNDT PÅ ØEN
ne flyver rundt og gør klar til årets første kuld unger. Spurve og duer har også travlt, mens børnene kan tumle
Ligesom i Lobbæk har LM i Østerlars
rundt i halmen.
tænkt, om der kunne være behov for at Jørn Bech fra Svaneke er dukket op
mødes på andre måder. Siden sidste
med en drage, som man prøver at få
sommer er stolene i missionshuset
op i luften. Efterfølgende går man i
hver fredag eftermiddag skiftet ud med gang med at lave sin egen drage. Drahalmballer på Løkkegård.
gen kan kun flyve, hvis snoren har et
godt ankerfæste. Sådan er vores liv
også, fortæller Jørn. Vi har brug for, at
vores liv er bundet til Guds ord. Det
giver os virkelig frihed. Derefter fortæller Jørn om de 10 bud, som Gud har
givet os som hjælp i vores liv.

Bondegårdstræf

Bondegårdslejr
De senere år har både IM og LM på
Bornholm afholdt nogle meget velbesøgte bondegårdslejre. Man har oplevet, at der på en gård kan foregå mange spændende aktiviteter, som børn
gerne vil deltage i.
Den 29. juli - 1. august er LM’s bondegårdslejr flyttet til Løkkegård. Temaet
for lejren er: ”Dyr i Bibelen.” Læs mere
om lejren på www.lm-bornholm.dk.
Hele året på landet
Bondegårdstræf behøver ikke kun foregå om sommeren. Livet på landet er
spændende hele året. Her er der mulighed for at bruge de rammer, som en
bondegård har.
Der serveres lidt forfriskning til de fremmødte, mens køerne gumler og svaler-

Åben for alle
Olai Poulsen fra Østerlars nævner, at
man gerne vil have flere gæster til bondegårdstræf. Børneklubber er meget
velkomne, og der er sikkert mange andre, der kunne have glæde af dette
uformelle samvær i et kristent fællesskab. Brug anledningen til både at høre
og synge om Jesus og bagefter give de
nyfødte kalve mælk.

GENBRUG
Ny formand

John Pedersen viser varerne frem
John Pedersen fra Rønne har sat sig i
formandsstolen for LUMI Genbrug i
Nexø efter Jens Mouridsen. Man er
meget taknemlig for den store indsats
Jens har ydet, siden butikkens start.
Samtidig er Ruth Pedersen blevet afløst af Gunver Hansen, der er sekretær. Vera Pedersen er fortsat kasserer
og næstformand.
Ønsker for genbrugsbutikken
John oplever, at der er et stærkt sammenhold i den stabile medarbejderflok,
der nu tæller ca. 40 personer. Alle har
ejerskab til projektet og yder en stor
indsats. Det er vigtigt, at glæden ved at
arbejde i LUMI Genbrug bliver vedligeholdt. Her yder Merete & Vilmer Riis en
stor indsats.
Det er med ydmyghed, at John går ind i
opgaven. Alt, hvad der sælges, er givet
til butikken. Ud over at skulle generere
overskud skal der være rart at komme.
Atmosfæren skal være sådan, at der

også er tid til hygge og gode samtaler
med kunderne.
LUMI Genbrug har egen bil, så man
både kan hente og levere varer. På sigt
ønsker man sig dog en bil med lift, da
det bliver til mange tunge løft, når der
skal køres med møbler. Hvis der samtidig kunne komme nogle fine reklamer
på bilen, ville den være en god reklamesøjle, mens den kører rundt på øen.
Nyheder
Den nye tilbygning har betydet, at der
er blevet mere lys og bedre plads til
varerne i butikken. Man vil altid kunne
bruge mere plads, men grunden er nu
udnyttet maksimalt. Der er stadig ideer
til ændringer, og både Vilmer og John
understreger, at det er vigtigt at lytte til
medarbejdernes ideer og ønsker.
Butikken har netop fået en ny kortterminal. Færre og færre bruger kontanter,
og en handel afsluttes lettere, når kor-

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

GENBRUG
tet kan sættes i maskinen. Medarbejderne er blevet undervist i at bruge terminalen, og den fungerer fint.
LM har inviteret til inspirationsmøde i
Odense. Som leder af arbejdet har man
behov for nye input, og programmet ser
spændende ud.

zania og Etiopien. Den sidste tredjedel
går til LM’s arbejde blandt børn og unge her på Bornholm.
Kunderne spørger ofte til, hvad overskuddet går til. I butikken ligger foldere,
som samtidig giver en god anledning til
at fortælle om LM’s arbejde.
Tidligere havde man en billedserie kørende på en skærm i butikken. Den er
nu forældet, og man håber på, at der
snart kommer nyt informationsmateriale
fra Hillerød, som kan bruges i butikken.

Baglandet
LUMI Genbrug er LM’s butik og skal
støtte LM’s formål. Derfor er man afhængige af opbakning til arbejdet - både i form af ting, der kan sælges, af
medarbejdere, der brænder for sagen
Pas på de tunge løft!
og for forbøn, så arbejdet kan blive båOmsætningen
ret af Guds velsignelse.
I 2011 rundede omsætningen 1,1 mio. Der bruges mange arbejdstimer i LUMI
kr. Butikken i Nexø har stadig førerpo- Genbrug. Selv på en ganske almindelig
sitionen i forhold til de andre LUMI gen- formiddag, hvor butikken er lukket, er
brugsbutikker. Sund konkurrence er
der fuld aktivitet. Varerne klargøres, og
godt. I årets første fire måneder er der udstillingerne bliver fornyet. Kunderne,
solgt for 426.000 kr.
der flere gange har kigget ind ad vinduMan har gode kontakter til flere opkøerne, må vente, til butikken åbner om
bere, der gerne aftager de varer, som
eftermiddagen.
de har specialiseret sig i. Det giver en
Fra kl. 13 er medarbejderne klar til at
hurtig omsætning og plads til nye varer. modtage kunder, der enten vil handle
Omsætningen er så god, at der hele
eller bare kigge og nyde en kop kaffe.
tiden er behov for nye varer. Derfor er
Vilmer og co. altid klar til at rykke ud,
hvis man ønsker at aflevere ting, der
kan sælges i butikken og dermed give
midler til gode formål.
Hvilke projekter støttes?
2/3 af overskuddet går til at støtte forskellig undervisning i Cambodja, Tan-

Ø-KALENDEREN
Juli
01.-03.
04.-07.
13.-15.
29.-01.08.
August
06.
08.
09.-12.
12.-14.
14.-18.
19.
22.
26.
28.-30.
30.

29.-31.
Besøg af Boblen
Børnelejr
29.
Østermare
Juniorlejr
30.
Nexø
Familielejr
31.
Lobbæk
Bondegårdslejr på Løkkegard
September
i Østerlars
01.-08.
Besøg af Boblen
01.-02.
Lobbæk
Friluftsmøde Gudhjem kl. 20
03.
Gudhjem
Hornorkester medvirker
04.
Rønne
Alsang Svaneke Havn kl. 20
05.-06.
Svaneke
Teltmøder i Aarsballe v/ Ejler
07.
Aakirkeby
Nørager + børnekonsulent
02.
Herning Seniorkor m/ Børge
Hakon Christensen på
Bækgaard Østermarie kl. 14
Bornholm
07.-08.
Kvindelejr
Teltmøder i Østerlars v/ Peter 09.-12.
Hakon Christensen på
Olsen & Henrik Hadberg
Bornholm
Missionsmøde i Segen
12.
Ø-koret øver i Aakirkeby
v/ Peter Olsen
12.
LMU AF
Ø-koret øver i Aakirkeby
14.-16.
Plejehjemslejr LMU
Ø-koret synger ved gudstje21.-23.
Teenlejr
neste i Allinge kirke kl. 19.30 26.
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
29.
LM-Kids ledermøde v/ Else
Bornholm
Wiwe kl. 9.00
Afdelingsstyrelsesmøde
Emne: ”Urolige børn”

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
JULI
Mandag d. 2.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 3.
09.00 Musikmosaik (se 22.6)
09.30 LUMI-magasinet
(se 29.6)

Fredag d. 6.
17.00 Musik i juli
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 24,9-12)
Mandag d. 9.
17.00 Musikmosaik
17.30 Hør om Moses
(se 25.6)

21.00 Små ord om
store ord (se 2.7)
21.30 Fokus på Israel
(se 2.7)

Tirsdag d. 10.
09.00 Musik i juli (se 6.7)
09.30 Over en åben bibel
(se 6.7)

Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Den åndelige
slagmark
Søndag d. 15.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 16.
17.00 Hør om Moses (4)
17.30 Musikgæsten
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 17.
09.00 Musikmosaik (se 9.7)
09.30 Den åndelige
slagmark (se 13.7)
Fredag d. 20.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,13-21)

Mandag d. 23.
Boghylden
17.00 Lovsangstoner
Gæstebogen
17.30 Hvad siger Bibelen (1) Søndag d. 12.
21.00 Hør om Moses
17.00 Mødetransmission
(se 16.7) 21.00 Genuds. fra 17.00
21.30 Musikgæsten (se 16.7) Mandag d. 13.
Tirsdag d. 24.
17.00 Seniorlejr 2012 (2)
09.00 Lidt af hvert (se 20.7) 21.00 Små ord om
09.30 Over en åben bibel
store ord (se 6.8)
(se 20.7) 21.30 Musikmosaik
Fredag d. 27.
Tirsdag d. 14.
17.00 LUMI-weekend
09.00 Et rigt liv
Livsværdier
09.30 Gæstebogen (se 10.8)
Netop nu
Fredag d. 17.
Indefra
17.00 Lidt af hvert
LUMI-magasinet
17.30 Over en åben bibel
Mandag d. 30.
(Luk. 24,25)
17.00 Seniorlejr 2012 (1)
Mandag d. 20.
21.00 Lovsangstoner
17.00 Grundtvigs salmer (1)
(se 23.7) 17.30 Et rigt liv
(se 14.8)
21.30 Hvad siger Bibelen
21.00 Ønskeprogram
(se 23.7)
Ring 56 95 21 60
Tirsdag d. 31.
med dit musikønske
09.00 Sommermusik
Tirsdag d. 21.
09.30 LUMI-magasinet
09.00 Lidt af hvert (se 17.8)
(se 27.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 17.8)

AUGUST
Fredag d. 3.
17.00 Musik i august
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,21-24)
Mandag d. 6.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Sommermusik
(se 31.7)

21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 7.
09.00 Musik i august (se 3.8)
09.30 Over en åben bibel
(se 3.8)

Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu

Fredag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 27.
17.00 Hvad siger Bibelen (2)
17.30 Musikmosaik (se 13.8)
21.00 Seniorlejr
(se 30.7)
Tirsdag d. 28.
09.00 Grundtvigs salmer
(se 20.8)

09.30 LUMI-magasinet
(se 24.8)

Fredag d. 31.
17.00 Musikgæsten
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,26)

LUMI RADIO
SEPTEMBER
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 Hvad siger Bibelen
(se 27.8)

09.30 Over en åben bibel
(se 31.8)

Fredag d. 7.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Samson
Søndag d. 9.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 10.
17.00 Musik i september
17.30 Hør om Moses (5)
21.00 Små ord om
store ord (se 3.9)
21.30 Fokus på Israel( se 3.9)

Tirsdag d. 11.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Samson
(se 7.9)
Fredag d. 14.
17.00 Lidt af hvert (se 10.9)
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,27)
Mandag d. 17.
17.00 Seniorlejr 2012 (3)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 18.
09.00 Musik i september
(se 10.9)

09.30 Over en åben bibel
(se 14.9)

Fredag d. 21.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 24.
17.00 Fra bibelkursus
21.00 Seniorlejr

(se 25.6)
(se 13.8)

Tirsdag d. 25.
09.00 Hør om Moses
(se 10.9)

09.30 LUMI-magasinet
(se 21.9)

Fredag d. 28.
17.00 Musikgæsten (se 28.9)
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 24,28-29)

OKTOBER
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 Musikgæsten
09.30 Over en åben bibel
(se 28.9)

Fredag d. 5.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen

———————————————————————————————————–
TAK FOR SIDST
Når denne hilsen læses, er det en måned
siden, vi var ca. 130 til vennestævne 2.
pinsedag i LMs hus i Rønne.
Her prædikede David Mandix Carlsen fra
Norea radio, og efter sang ved Ø-koret orienterede han om mediemission.
Det var primært om satellit-tv til hele den
arabiske verden, hvor 200 mill. mennesker
har adgang til disse udsendelser, som sendes på flere sprog, og i 4 serier i alle døgnets timer.
Det er svimlende tal, og en fantastisk mulighed at kunne sprede evangeliet, når politiske eller religiøse magthavere blokerer for
at kunne samles til gudstjenester og møder.
Læs eventuelt mere på www.norea.dk.
Vi takker både for fællesskabet ved mø-

det og for en god kollekt på i alt 8.400 kr.
ØKONOMI
Der er også stor grund til at takke for den
økonomiske håndsrækning i 2011. For første gang i flere år var der ikke røde tal på
bundlinien ved årets udgang! Det er godt, at
fokus kan være på radioarbejdet og ikke på
overvejelser om, hvordan vi får de fornødne
økonomiske midler til arbejdet!
Hvis du vil give en forsinket pinsegave, er
vores konto i DIBA bank: reg. 6060 konto
0005 468 218. Tak for din gave, så evangeliet kan spredes på vores ø.
FORBØN
Gud har knyttet store løfter til bønnen, og
dem er vi også helt afhængige af, så bed
for LUMI-radio, for medarbejderne, for udsendelserne og for lytterne.

TIL EFTERTANKE
Sommerferietid

De fleste af os skal foretage os et eller
andet i løbet af sommeren. Vi har et
mål for det, vi skal. For at komme hen
til det mål, må vi følge vejen. Vi har
Af Jørn Bech, Svaneke
også et mål for vores liv her på jord, og
vi har et mål for, hvor vi skal være, når
vi ikke skal være her mere. Men for at
nå det rigtige mål må vi følge vejen!
I Johs. 14,6 sagde Jesus: ”Jeg er vejen
og sandheden og livet; ingen kommer
til Faderen uden ved mig.”
I dag hører vi om alle de forskellige
trosretninger, der findes. De byder ind
med forslag til mange forskellige veje.
Men det er ikke lige meget, hvilken vej
Vi er nu ved at nærme os sommerferie- vi vælger! Jesus siger her: ”Ingen komtiden, hvor vi hver især ofte foretager
mer til Faderen uden ved mig”. Det er
os noget andet end til daglig.
Jesus, der er vejen. Denne vej kan haMin familie og jeg skulle for en del år
ve mange forskellige forløb. Den er
siden på ferie i Norge. For at komme
ikke altid den letteste vej at gå, men
derop kørte vi igennem Sverige ad de
den fører altid hjem til Jesus i Paradilange, store veje. Pludselig, som vi sad set! God rejse!
dér i vores egne tanker, stod der skrevet på klippevæggen med stor skrift:
Tag mig ved hånden, Jesus,
”Jeg er vejen, Johs. 14,6.” Hvilken friled mig på vejen frem!
modighed at skrive det! Da blev vores
Om den end sælsomt snor sig,
fokus vendt fra asfalten mod skriften på fører den altid frem
klippevæggen.
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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