LM

BORNHOLM

2012
JANUAR

FEBRUAR

MARTS

FRA AFDELINGEN
Økonomi

Uge 2 er bedeuge

Det tog 14 dage
Ved årsmødet d. 12.-13. november
iværksatte LM på Bornholm en ekstra
indsamling. Målet var 500 kr. pr. medlem, dvs. 200.000 kr., fordi der er udsigt til et underskud i 2011 på ca. 2
mio. kr. i LM’s landskasse.
I løbet af 14 dage nåede LM på Bornholm det resultat. ”En stor tak til alle
givere og til Gud, der skaber giversind,”
siger afdelingsformand Jørn Bech.

Guds kærlighed
Dette er temaet for
bedeugen i år. Her
er baggrunden for,
at vi i det hele taget kan bede til
Gud. Gud ønsker
fællesskab med
os, og han sender
os ud i verden for
at tjene ham og vor
næste. Derfor er
der også i dette nr.
af LM Bornholm sat fokus på bøn. Vi
kommer lidt rundt i LM’s landskab her
på øen og hører lidt om forskellig praksis, men først og fremmest om, hvor
dybt afhængige vi er af at bede til Gud.

LUMI Genbrug rundede 1 million
Tirsdag, d. 22. november rundede omsætningen 1 mio. kr. i LUMI Genbrug i
Nexø. Genbrugskonsulent Hakon Christensen fortæller, at det er første gang,
at en af LM’s genbrugsbutikker har
omsat så stort et beløb på under et år.
Overskuddet går både til LM’s arbejde
på Bornholm og i Tanzania. I år har
kassereren overført kr. 275.000 til afdelingskassen på Bornholm og kr.
550.000 til landskassen.
Hjertelig tak
Torsdag, d. 24. november var der indkaldt til medarbejdermøde i LUMI Genbrug. Her mødte formanden Jens Mouridsen, LM’s afdelingsformand Jørn
Bech og genbrugskonsulent Hakon
Christensen op for at takke de mange,
der yder en stor indsats i butikken. At
det var en hjertelig tak, blev understreget med en lille gave til medarbejderne
i form af lækre chokoladehjerter, hvor
der stod det lille ord ”tak”. Det er ikke
bare hygge, men også slid og flid, som
her blev påskønnet fra LM’s side.

Bed for vort land og kirke
Det er en alvorlig situation, vort land og
vor kirke er i. Ubibelsk lære og praksis
florerer. LM er kun en lille bevægelse,
men lad os prioritere at mødes til bøn i
uge 2 for at bede om Guds indgriben.
Hans magt og kærlighed er stor.

Tak til LUMI Genbrugs medarbejdere

BØN
Året begynder
med bøn

V/ Lene Due Madsen, Østerlars
Et møde med Jesus
Bøn er en vigtig del af det kristne fællesskab jf. Matt.18,19-20, hvor Jesus
siger: ”Alt, hvad to af jer her på jorden
bliver enige om at bede om, det skal de
få af min himmelske fader. For hvor to
eller tre er forsamlet i mit navn, dér er
jeg midt iblandt dem.”
Når vi samles, er Jesus altså ganske
nær. Hvad er da mere naturligt end at
tale med ham?
Møde nytårsdag
I LM-Østerlars har vi den tradition, at vi
ved mødet nytårsdag starter med fællesbøn. Først er der én, der læser et
bibelvers, derefter er der fællesbøn,
hvor hele forsamlingen er til stede, og
hvor nogle frivilligt deltager med bøn.
Jeg tror, vi alle finder en stor værdi i, at
vi i fællesskab fra årets start får lagt alt
i Guds stærke hænder.
Umiddelbart efter drikkes der kaffe.
Senere går det over i et almindeligt
møde, hvor en prædikant har ordet.

Bedemøder
Vi har også onsdags - bedemøder,
hvor vi er 7-8, der på skift fra gang til
gang kort gennemgår en forud fastlagt
tekst. På denne måde har vi gennem
årene gennemgået snart hele bibelen.
Dernæst snakker vi om bedeemner, og
der er så fællesbøn.
Fællesbønnen er vigtig, dels på grund
af Jesu løfte om sit nærvær, dels fordi
vi bliver opmærksom på bedeemner, vi
måske ikke huskede eller kendte til.
Det bliver et træf, hvor vi deler fælles
glæder og bekymringer. Det er mit indtryk, at det desværre er nedprioriteret
hos mange LM’ere generelt, men herfra
skal lyde en opfordring til at lade det
blomstre op igen. Der er velsignelse
knyttet til!
Konkret bøn
Vær dog opmærksom på, at personlig
bøn også er meget vigtig! Der er min
erfaring, at det har stor værdi at være
konkret i sin bøn. Vær ikke bange for at
nævne navne og konkrete problemer.
Bibelen har mange løfter om bønhørelse. Se hvor overvældende de er ved at
læse disse steder: Matt. 7,7; 21,22;
Luk. 18, 1ff.; Johs. 14,13-14. Desuden
står der rigtig mange steder, at mennesker kom til Jesus og fik hjælp både til
legeme og sjæl. At komme til Jesus er
også bøn! Lad dig inspirere af disse
steder…og BED!
For i Jak. 4,3 står der et meget tankevækkende udtryk:
..I opnår intet, fordi I ikke beder.

BØN
Forbøn i Rønne
Interview med Bent Holm og LarsJep Elleby, Rønne
De kristne beder. Det sker både derhjemme og i missionshuset. Gud har
også sagt, at vi skal bede for hinanden.
Men hvordan skal vi gøre det?
Forbøn omsat i praksis
Bent fortæller, at for ca. 15 år siden
havde nogle fra kredsen i Rønne deltaget i stævner, hvor man oplevede, at
forbønnen var en integreret del af det
kristne fællesskab. Efter en weekend
med bibelundervisning af Bent Ryborg i
Rønne, hvor den bibelske baggrund
blev stærkt understreget, begyndte
man at praktisere forbøn ved møderne i
kredsen. I begyndelsen var det kun
nogle få gange om året og altid efter
mødets afslutning. Nu er det lagt mere i
faste rammer som en integreret del af
mødet. Antallet svinger, men det er
vigtigt, at man fortsat giver tilbuddet.
Både Lars-Jep og Bent oplever, at forbøn for hinanden betyder et stærkere
fællesskab i kredsen. Det er en gave
fra Gud, som vi skal bruge.

Fokus på korset når vi beder

Formen ved forbøn
I mange kirkelige sammenhænge indbydes man til at gå op til førbøn. I Rønne har man organiseret det sådan, at
man går ned til forbøn. Bagest i lokalet
sidder to mænd i den ene side og to
kvinder i den anden. Forsamlingen kan
let se, om der er ledigt, og at forbønnen
både foregår diskret, men alligevel
åbent. De, der ønsker forbøn kan vælge, hvem de vil have som forbedere.
Når der ikke er flere, der ønsker forbøn,
går forbederne til deres pladser, og
mødelederen fortsætter mødet.
Et alternativ til bedemøderne
Traditionelle bedemøder har Rønne LM Tidligere sang man fællessange under
forbønnen, men har nu valgt at lytte til
ikke haft i mange år. Forbønnen er nu
lagt ind i andre rammer. Ved nogle mø- stille musik og have fokus på et billede
der har man forbønshandling, hvor tre på skærmen, så der er ro til stille bøn.
fra kredsen beder for de forskellige gre- Bestyrelsen har udpeget nogle forbedene af LM’s arbejde. Et par gange årligt re, der skiftes til opgaven. Desuden
har man bøn og lovsang til et tirsdags- bliver mødets prædikant også spurgt.
Ansvaret for forbøn bør ligge hos ”de
møde. Endelig er der 6 til 8 gange om
ældste”, bestyrelsen.
året mulighed for forbøn.

BØN
Hvad skal der til for at gå til forbøn?
Både Bent og Lars-Jep har selv prøvet
at gå til forbøn. De nævner begge, at
man først tænker, om det, man ønsker
forbøn for er stort nok. Men begge har
oplevet, at forbønnen betød et vendepunkt for dem, og at Gud svarede på
bøn.
Alle kæmper med noget, og det er en
stor gave, at vi sammen med andre
troende kan lægge vor nød frem for
Gud. Sygdom, problemer og bekymringer kan være emner. Det kan også være familie, venner, kolleger eller naboer,
man ønsker, at der skal bedes for.
Vi har også brug for hjælp til at acceptere Guds svar, når han svarer anderledes, end vi havde tænkt. Og det skal
være legalt at komme flere gange til

forbøn med det samme emne, understreger Bent og Lars-Jep.
Anbefalinger til andre
Bent og Lars-Jep er enige om, at kredsen i Rønne har oplevet Guds velsignelse ved at bruge forbønnen. De opfordrer andre kredse til at få forbønnen
med i programmet. Formerne kan variere, men det er Gud selv, der inviterer
os til at bede.
”Lider nogen blandt jer ondt, skal han
bede; er nogen glad, skal han synge
lovsange; er nogen blandt jer syg, skal
han tilkalde menighedens ældste, og
de skal salve ham med olie i Herrens
navn og bede over ham.” (Jak. 5,13-14)

STILLINGSOPSLAG/ NØDRÅB
Ønske M/K:

Køkkenleder/Madmor(far) på LM-Lejren.
Det er muligt, at flere kan deles om stillingen

Primær opgave:

Indkøb af madvarer og tilberedning af varme måltider.

Kvalifikation:

Interesse for madlavning til LM`s 10 - 12 lejre.

Øvrigt:

Stillingen er lønnet.
Arbejdstiden er fortrinsvis i forbindelse med og i weekenderne.

Hvis dette har fanget din interesse, eller har du andre idéer til løsning af denne opgave, så henvend dig gerne og snarest til:
LM-Lejrens formand
Hans Ole Hvam Kofoed.
Fårebyvejen 3, 3720 Åkirkeby
Tlf. +45 56 97 48 56
mail@lm-lejren.dk

BØN
ger efter teksterne, så de også kan lære sangene. Sange er ofte bønner eller
lovprisning til Gud, som på denne måde ikke bare lyder i børnehaven, men
Interview med Steen Noer, leder af
fortsætter ude i hjemmene.
Børnebakken i Aakirkeby
At synge bordvers er en del af bordI den kristne børnehave, Børnebakken skikken i Børnebakken. Børnene lærer
har andagt og bøn en central plads i de at sige Gud tak for maden. Også disse
daglige samlinger med børnene. Man
sange tages med hjem, så forældrene
bruger ”Børnenes Bibel” af Anne de
mindes om at sige tak til Gud.
Graff og kommer således rundt om det
bibelske stof. I bogen er der et godt
Bønnen Fadervor
billedmateriale til at fastholde børnene, Steen fortæller, at man hver dag beder
forklarer Steen.
Fadervor. Den bøn bliver på en særlig
måde børnenes, som de kan tage med
Bøn ved samlingerne
sig. Ca. halvdelen af dem kommer fra
Hver dag bedes der med børnene i
hjem, der ikke er fortrolige med bøn og
Børnebakken. De skal opleve det trygt, andagt.
at vi kan lægge os i Guds hænder, for- Også mange voksne er med til samlintæller Steen. Børnene får lov at byde
gerne, f.eks. nye forældre, specialpæind med emner, som vi kan bede om og dagoger og praktikanter. De oplever, at
takke for. Især hvis nogen i familien
der i Børnebakken er voksne, der gereller kæledyr har været syge, bliver de ne vil vise, at vi har brug for at bede til
nævnt, men også emner om døden og vor himmelske Fader og takke ham for
evigheden er aktuelle for børn.
det, han giver os.
Børnene nævner også det, de er rigtig Jeg er taknemlig for, at vi gennem
glade for, så vi kan sige Gud tak. Steen hverdagen kan lære børnene, hvad det
understreger, at de gerne vil lære bør- kristne liv betyder for os, slutter Steen.
nene, hvordan Gud bærer os i alle livets forhold. Der knyttes også til ved
det, man har hørt fra børnebiblen,
f.eks. om Josef, der skulle igennem
meget svært, og alligevel havde Gud
en plan med ham, som han har for os.

Børn og bøn

Bøn gennem sange
I Børnebakken oplever de ofte, at børnene fortsætter med at synge de sange, der er blevet sunget om morgen.
Det kan fortsætte derhjemme, og det er
ikke ualmindeligt, at forældrene spør-

Morgensamling i Børnebakken

BØN
Udholdenhed
Mit - og sikkert manges - problem er,
at jeg beder for lidt og er for lidt udholdende i bønnen. Denne anklage retter
V/ Arne Jensen, Lobbæk
man mod sig selv. Hvordan kommer
man ud af dette problem? Ja, dette
problem kommer vi nok aldrig helt ud
af. Vi er og bliver syndere i os selv, og
det vil præge vort bønsliv.
Når livet går, som det skal, bliver bønnen heller ikke så påtrængende, som
når vi kommer i nød og vanskeligheder. Men erfaringen har lært mig, at
bønnen fødes i samværet med Gud, i
samværet med hans ord. Dér bliver
Gud forandrer sig ikke
nøden over mig selv og andre levenDet personlige bønsliv hos kristne vil
de, og dér bliver frem for alt glæden
være forskelligt fra person til person, så over frelsen levende.
forskellige vi er. Selvom vi beder til den
samme Gud, hverken kan eller skal vi
Bønnen og nåden
sætte et bestemt skema op for, hvorJeg har ofte tænkt på Zakarias 12,10,
dan vi indretter os men bønnen i vores hvor der står ”nådens og bønnens
hverdag. Det er et forhold mellem den
ånd”. Nåden og bønnen hænger samenkelte og Gud.
men. Hvis det bliver et: ”Du skal! Og
Allerede som barn var det naturligt for
nu må du!” går bønnen let hen og blimig at bede til Gud. Mine forældre bad ver en sur og tung pligt, og da står den
til Gud, og derved lærte jeg det også.
i fare for at dø helt ud. Bøn er en nåde
Når jeg var i nød, bad jeg til Gud om
fra Gud. I Guds ord strømmer det lehjælp. Så enkelt var det, og så enkelt
vende vand. Det er det, der igen og
er det stadig. Vi skal ikke gøre bønnen igen må skabe troen, bønnen, håbet,
kompliceret, for det er den ikke.
kærligheden og alt, hvad der har med
Når problemerne og vanskelighederne det kristne liv at gøre. ”Guds nåde optrænger sig på, kan jeg i min dagligdag drager os.” (Titus 2,11).
bede, ja ofte råbe til Gud om hjælp, og
det med både åndelige og timelige ting.
Rådgivning og terapisamtaler
Altid kan jeg sende en bøn op til Gud,
på Bornholm
for han har altid åbent. Det kan jeg gøre midt i mine daglige gøremål, og det
v/ Ellen Esmarch Pedersen
gør jeg brug af. Men det er også ofte
en tak til Gud og Jesus for den dyrebaMobil: 61787783
re frelse, jeg ejer i ham.
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk

Bøn hele livet

Ø-KALENDEREN
Januar
04.
19.
20.-22.
25.
25.-29.
26.
28.
31.

Februar
08.
09.-12.
10.12.
12.
29.

Ø-koret øver i Aakirkeby
Ø-koret øver i Aakirkeby
Bibelkursus
Ø-koret øver i Aakirkeby
Hakon Christensen på
Bornholm
Afdelingsstyrelsesmøde
Børnemedarbejder-inspirationsdag på Davidskolen
fælles med DIS (IM) & ELM
International Mission fællesmøde i Svaneke kl. 19.00
Finn Aasebø Rønne taler

Marts
01-04.

28.
29.
31.

Hakon Christensen på
Bornholm
Afdelingsmøde
Møderække Lobbæk
Peder Toft
Mødeweekend Aakirkeby
Birger Reuss Schmidt
Ø-koret øver i Aakirkeby
AK-medarbejdermøde
Møderække Aarsballe
Henrik Hadberg
Teenlejr
Møderække Pedersker
Egon Kattner
Møderække Svaneke
Egon Kattner
Besøg af DBI
Møderække Østermarie
Søren Pedersen
Hakon Christensen på
Bornholm
Ø-koret øver i Aakirkeby
Afdelingsstyrelsesmøde
Arbejdsdag på LM-Lejren

31.-02.04.

Påskelejr for juniorer

03.
06.-08.
09.-11.
14.
15.
15.-18.
16.-18.
19.-21.
22.-25.

Ø-koret øver i Aakirkeby
Møderække Østerlars
Henrik Hadberg
Sanglejr
Sanglejrens koncert kl. 16.00
i Muzikhuset, Rønne
Hakon Christensen på
Bornholm

18.-24.
22.-25.
25.-29.

Syng med i Ø-koret!
Ø-koret øver følgende datoer i Aakirkeby missionshus:
4/1; 19/1; 25/1; 8/2; 14/3; 28/3; 11/4;
25/4; 9/5; 23/5; 13/6; 22/8
Sdr. Hammer 55, Nexø
telefon 56 49 32 11
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 56 49 20 82
Åben: ma-fr 13-17
lø 10-13.
Modtager (og afhenter) gerne brugte
effekter – også dødsboer.

Har du lyst til at være med eller vide
mere om koret, kan du kontakte dirigenten Lis Gudbergsen, tlf. 5699 9010.
E-mail: lis@gudbergsen.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
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
Missionssekretær: 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
Søndag d. 1.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
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 Musikmosaik
09.30 Gæstebogen
(se 30.12.11)

Fredag d. 6.
17.00 Musikmosaik (se 3.1)
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 22,47-53)
Mandag d. 9.
17.00 Musik i januar
17.30 Nehemias (5)
21.00 Små ord om store
ord (se 2.1)
21.30 Fokus på Israel
(se 2.1)

Tirsdag d. 10.
09.00 Nehemias (se 9.1)
09.30 Over en åben bibel
(se 6.1)

Fredag d. 13.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 16.
17.00 Kong Saul
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 17.
09.00 Musik i januar (se 9.1)
09.30 LUMI-magasinet
(se 13.1)

Fredag d. 20.
17.00 Lidt af hvert

17.30 Over en åben bibel
(Lukas 22,54-62)
Mandag d. 23.
17.00 Hør om Gideon (4)
17.30 Min sang
21.00 Kong Saul (se 16.1)
Tirsdag d. 24.
09.00 Lidt af hvert (se 20.1)
09.30 Over en åben bibel
(se 20.1)

Fredag d. 27.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Nehemias (6)
Søndag d. 29.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 30.
17.00 Jonathan
21.00 Hør om Gideon
(se 23.1)

21.30 Min sang (se 23.1)
Tirsdag d. 31.
09.00 Musikmosaik
09.30 Nehemias (se 27.1)

FEBRUAR
Fredag d. 3.
17.00 Musikmosaik
(se 31.1)

17.30 Over en åben bibel
(Luk. 22,63-71)
Mandag d. 6.
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. 7.
09.00 Musik i februar
09.30 Over en åben bibel
(se 3.2)

Fredag d. 10.
17.00 LUMI-weekend

Livsværdier
Netop nu
Indefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 13.
17.00 Musik i februar
(se 7.2)

17.30 Hør om Gideon (5)
21.00 Små ord om store
ord (se 6.2)
21.30 Fokus på Israel
(se 6.2)

Tirsdag d. 14.
09.00 Sangprogram
09.30 LUMI-magasinet
(se 10.2)

Fredag d. 17.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 23,1-7)
Mandag d. 20.
17.00 Bibelkursus (1)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 21.
09.00 Lidt af hvert
(se 17.2)

09.30 Over en åben bibel
(se 17.2)

Fredag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 26.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 27.
17.00 Bibelkursus (2)
21.00 Jonathan (se 30.1)
Tirsdag d. 28.
09.00 Hør om Gideon
(se 13.2)

09.30 Gæstebogen
(se 24.2)

LUMI RADIO
MARTS
Fredag d. 2.
17.00 Sangprogram
(se 14.2)

17.30 Over en åben bibel
(Lukas 23,8-12)
Mandag d. 5.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Fokus på Israel
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 6.
09.00 Musikmosaik
09.30 Over en åben bibel
(se 2.3)

Fredag d. 9.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 12.
17.00 Musikmosaik (se 6.3)
17.30 Nehemias (7)
21.00 Små ord om store
ord (se 5.3)
21.30 Fokus på Israel
(se 5.3)

Tirsdag d. 13.
09.00 Hør om Gideon (6)
09.30 LUMI-magasinet
(se 9.3)

Fredag d. 16.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 23,13-17)
Mandag d. 19.
17.00 Musik i marts
17.30 Hør om Gideon
(se 13.3)

Mandag d. 26.
17.00 Kong Josafat
21.00 Bibelkursus (se 20.2)
Tirsdag d. 27.
09.00 Musik i marts (se 20.3)
09.30 Nehemias (se 23.3)
Fredag d. 30.
17.00 Min sang
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 23,18-25)

APRIL

Mandag d. 2.
21.00 Ønskeprogram
17.00 Små ord om
Ring 56 95 21 60
store ord
med dit musikønske
17.30 Fokus på Israel
Tirsdag d. 20.
21.00 Ønskeprogram
09.00 Lidt af hvert
Ring 56 95 21 60
(se 16.3)
med dit musikønske
09.30 Over en åben (se 16.3) Tirsdag d. 3.
Fredag d. 23.
09.00 Musikmosaik
17.00 LUMI-weekend
09.30 Over en åben bibel
Livsværdier
(se 30.3)
Netop nu
Fredag d. 6
Boghylden
17.00 LUMI-weekend
Nehemias (8)
Livsværdier
Søndag d. 25.
Netop nu
17.00 Mødetransmission
Indefra
21.00 Genuds. fra 17.00
LUMI-magasinet

———————————————————————————————————–
Godt nytår.
Denne udgave af bladet LM Bornholm omfatter januar kvartal 2012.
Vi tager hul på et nyt år, og LUMI-radios
medarbejdere ønsker derfor alle vore lyttere
og venner et godt og velsignet nyt år.
Tak for forbøn, gode hilsener og økonomisk
støtte til denne del af Guds riges arbejde.
Indefra.
I buketten med kendte programtitler er der
kommet en ny: ”Indefra”, som vil indgå i
LUMI-weekend hver 8. uge og dermed erstatte nogle ”Udefra”, hvor vi har haft fokus
på LMs ydre mission.
Titlen antyder måske dermed, at det må
være et program om ”indre” mission, og det

er også korrekt, for i disse programmer vil
afdelingsformand Jørn Bech og sekretær
Hakon Christensen tage aktuelle emner op,
som vedrører LMs lokale arbejde.
Programmet erstatter ikke ”Netop nu”, men
vil være et talerør for ledelsen for LMs arbejde her på Bornholm til mere uddybende
at kommentere aktuelle emner.
Vi glæder os i LUMI-radio over, at vi kan
være med til at give vore lyttere helt dugfriske nyheder!

Nytårsgave.
Hvis du vil sende LUMI-radio en nytårsgave, kan det ske til vores konto i DIBA bank:
reg. 6060 konto 0005 468 218.
Vi siger på forhånd tak.

TIL EFTERTANKE
Kom til Jesus
Af Bodil Thorsen, Tejn

”Kom til mig, alle I som slider jer trætte
og bærer tunge byrder, og jeg vil give
jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af
mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af
hjertet, så skal I finde hvile for jeres
sjæle. For mit åg er godt, og min byrde
let.” (Matth. 11,28-30)
Hvor herligt klinger Jesu navn,
Når det til hjertet går (ÅSS nr. 358)
Byrder
Jeg har i den sidste tid tænkt over disse ord. Da Jesus udtalte dem, så han
en flok mennesker, der var trætte og
tyngede af byrder. Vi møder i dag mennesker, hvor disse ord af Jesus passer.
Hvad med os, dig og mig?

Syndens byrder, selvhævdelse, nydelsessyge og misundelse kan gøre os så
trætte. Det kan også være sygdom,
lidelse, undertrykkelse fra andre mennesker, uretfærdig behandling o.l., der
gør livet til en uoverkommelig byrde. Vi
klarer det ikke.
Indbydelse
Efter veråb over nogle nærliggende
byer kommer Jesus med en herlig indbydelse: ”Kom til mig og få hvile!” Enhver, der tager Jesus på ordet og stoler
på ham, vil opleve, at han giver tryghed
og hvile for trætte sjæle. Jesus er med
rette karakteriseret som den, der bærer. Han bar vore synder op på korsets
træ og skaffede soning for dem.
Tag mit åg på jer!
Jesus letter vor byrde med sit åg. Livet,
både det tunge og det lette, kan bæres
med Jesu åg ved i tro at gå under hans
ledelse, tugt og lære af ham. Åget er
godt og let. Han, som lægger åget på
os, går selv med. Åget vil føre os ind i
større afhængighed af Jesus. Det er
godt at tro på 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 fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens
budskab, så mennesker kommer til tro
på Jesus som Guds søn og verdens
frelser.

Forsidefoto: Birger Bendtsen
Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på:
www.bjbendtsen.dk
Oplag: 600 eks.
Tryk: Niveau2, 3700 Rønne

