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FRA AFDELINGEN
Ny formand og
sekretær
Interview med Jørn Bech og Hakon
Christensen
Sommeren 2010 fratrådte Peter Westh
Jensen som afdelingssekretær, og ved
afdelingsmødet i marts måned stoppede Helmer Olsen som formand for LM
Bornholm. Nu er et nyt team kommet
på banen. Jørn Bech fra Svaneke er
valgt som ny formand, og Hakon Christensen fra Hillerød er ansat som ny
afdelingssekretær i en 60% stilling. Ud
over at være formand skal Jørn også
ansættes i en halvtidsstilling primært
med henblik på at være inspirator og
vejleder i børne- og lejrarbejdet.
Hvad bliver formandens opgaver?
Formanden skal varetage den synlige
formandsrolle både internt og eksternt.
Han skal også have kontakten til landsledelsen samt deltage i læreråd og generalforsamling. Desuden skal han have kontakten til andre kirkelige organisationer.
Halvtidsstillingen som sekretær bliver
primært at være inspirator og vejleder
for LM Kids og LMU.
Hvordan ser afdelingssekretærens
stillingsbeskrivelse ud?
Ud over at varetage deciderede sekretærfunktioner for afdelingsstyrelsen og
være sparringspartner for formanden,
er der lagt vægt på forkyndelse, undervisning og inspiration for medarbejdere
og LM-kredse.

Jørn Bech og Hakon Christensen er i
gang med de nye opgaver
Hvor synligt bliver det nye team?
Begge lægger vægt på at komme rundt
i kredsene og mødes med LM-erne for
at give ny inspiration i det vidtforgrenede og forskelligartede arbejde, der gøres på Bornholm. Der er allerede mange gode platforme, som vi skal fortsætte med at arbejde ud fra. Som ledelse
vil vi gerne give opmuntringer, rådgivning og inspiration til at sprede evangeliet både lokalt og til hele øen. Det er
vigtigt, at de nuværende strukturer ikke
dræner for energi og kræfter, men at
struktur og organisation tjener sagen:
At forkynde evangeliet.
Både unge og ældre har brug for hinanden i det kristne fællesskab og i
evangeliets tjeneste. Her må vi give
rum for hinanden.
Der er lagt op til, at afdelingssekretæren skal være proaktiv og til rådighed
for både kredse og de forskellige arbejdsgrene. At understrege vigtigheden
i kaldet vil give ny frimodighed.

FRA AFDELINGEN
Forkyndelse og undervisning står
nævnt som en af opgaverne for afdelingssekretæren. Hvordan vil det
ske konkret?
Ud over at være med i prædikantturnussen på øen, vil sammenhængende
forløb med bibelundervisning være en
mulighed. Der kan også være tale om
kristendomskurser både lokalt eller for
flere kredse. Her tænkes i undervisningsforløb, hvor helt grundlæggende
bibelske begreber bliver gennemgået
men også i forløb med undervisning i
bibeltekster eller bibelske temaer.
I stillingsbeskrivelsen nævnes også
kontakten til de frivillige forkyndere.
Hvordan skal det foregå?
Her handler det både om at være sparringspartner for prædikanterne og at
tilrettelægge kursusforløb og undervisning for dem. Der er også tænkt i spirekursus for nye forkyndere på alle niveauer.

Hvordan bliver det muligt at træffe
en sekretær, der bor i Hillerød?
Jeg vil være på Bornholm jævnligt, men
kan altid kontaktes enten på telefon
eller på mail. (Adressen findes i bladets
adresseliste.) Nu skal pendlerlivet afprøves, og afstanden mellem Bornholm
og Hillerød er ikke stor.

Nøgleord

Tillid til Bibelen

Glæde over evangeliet

Kærlighed til mennesker

Forventning om Jesu genkomst
.

Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm
v/ Ellen Esmarch Pedersen
 sted oplyses ved henvendelse
 pris pr. samtale: 600 kr.
Mobil: 61787783
Mail: ellenesmarch@gmail.com
Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk
(aktiv ca. 1. august)

Sdr. Hammer 55, Nexø
telefon 56 49 32 11
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 56492082
Åben: ma-fr 13-17
lø 10-13.
Modtager (og afhenter) gerne brugte
effekter – også dødsboer.

RUNDT PÅ ØEN
Hver mand har sit,
stort eller lidt

stort eller lidt, Himlen alene for sorgen
er kvit.

Vi må søge hjælp
Uanset hvad det drejer sig om, må vi
opmuntre og hjælpe hinanden til at søAf Ellen Esmarch
ge hjælp der, hvor den findes. Bibelen
Pedersen
fortæller os, at vi har en Gud, som ser
os og har omsorg for os på alle måder.
Ham må vi under alle omstændigheder
udøse vores hjerte for.
En del af Guds omsorg møder vi igennem andre mennesker. Det er i mødet
med andre, vi udfordres på, hvem vi
Vi kender til det på alle niveauer i vores selv er, og bekræftes i at have værdi.
liv. Nogle gange kommer vi til at hænge Derfor kalder Gud os alle til at bruge
vores ører til at lytte med. Nogle gange
fast i noget, som låser os fast og hiner der dog også brug for lyttende ører,
drer det gode og sunde liv. Der kan
være sket noget, som for en tid stand- der befinder sig uden for familiekredsen
eller vennekredsen. Måske fordi proser os, så alt andet ses i lyset af det.
blemstillingerne er for tunge eller komHindringer for det gode og sunde liv plicerede at involvere dem i, eller man
har bare brug for at tale med et menneDet kan fx være tvivl, manglende frelsesvished eller tilbagevendende synd, ske, som ikke selv er personligt involveret. Her kan sjælesørgeren, psykolosom på den ene eller anden måde
kommer til at stå i vejen for at finde hvi- gen eller terapeuten komme ind i billedet.
len i evangeliet.
Måske er det problemer i ægteskabet
eller i forhold til mennesker, vi skal ar- Samtalepraksis på Bornholm
bejde sammen med. Depression, angst Baggrunden for denne artikel er, at jeg
eller andre psykiske problemer kan og- 1. august opretter samtalepraksis på
Bornholm. Jeg har de sidste 12 år væså hæmme vores livsudfoldelse. Eller
det kan være fysisk sygdom, der forår- ret lærer på LMH. Som en væsentlig
del af mit arbejde, har jeg stået til rådigsager, at vi ikke længere kan de samhed for samtaler af både åndelig og
me ting som før.
Sorg over at have mistet én eller noget, almenmenneskelig art. De sidste 2½ år
man holdt af, kan også for en tid sætte har jeg sideløbende været i gang med
en terapeutisk uddannelse, og nu ønvores liv i stå.
sker jeg så at oprette egen samtaleKingo udtrykker det, som vi alle gør
praksis i Hillerød og på Bornholm. Se
erfaring af, i salmen ”Sorrig og glæde
de vandre til hobe”: Hver mand har sit, annonce andet sted i bladet.

RUNDT PÅ ØEN
Manuels visuelle måde at forkynde på.
Fredag aften med pølser, snobrød
og lovsang ved de store griller - en aften hvor især børnene foreslår den ene
Interview med Tina & Ruben Elleby
sang efter den anden - pragtfuldt!
Især i sommertiden er der mange akti- Derudover glæder vi os utroligt meget
viteter på LM-lejren i Pedersker. En af til koncerten lørdag aften hvor Marie
lejrene er familielejr, der afholdes d. 15. Lind synger fra sin CD "Kongers Kon-17. juli. Målgruppen er primært familier ge". Vi synes, at det er utrolig gode
med små og store børn, men alle er
melodier og tekster som kommer frem
velkomne, pointerer Ruben og Tina,
der. Alle sangene på CD'en er på
der er med i planlægningsudvalget
dansk, så her kan alle være med. Har
man ikke mulighed for at være med på
Fortæl lidt om programmets indhold! lejren, skulle man prioritere lørdag afDet er Rikke og Manuel Vigilius fra
ten! Denne aften vil i øvrigt også blive
Nordsjælland, der kommer og forkynfyldt med fælles lovsang m.m.
der Guds ord for os. De vil holde bibelog emnetimer. Den ene vil være kønsopdelt. Ellers prøver vi også at have tid
til at nyde fællesskabet med hinanden
og forhåbentlig det gode vejr.

Familielejr

Hvad er jeres forventninger til at være på lejr med hele familien?
Her har vi mulighed for at være sammen på en uhøjtidelig og god måde.
Børnene finder hurtigt sammen med
jævnaldrende og vi ser dem næsten
kun igen, når vi skal hjem! De hygger
sig virkelig, og lejren er et af sommerens højdepunkter. Tænk, at vi både
kan høre Guds ord i løbet af weekenden og også samtale med hinanden om
det i pauserne. Forventningerne er at
Gud vil møde os! Det må være målet at Guds nærvær på lejren må flytte os!
Hvad vil I især fremhæve, hvis I skal
anbefale lejren over for andre?
Det er jo lidt svært at sige hvad folk
synes bedst om. Vi glæder os meget til

Programmet kan findes på LM-Lejrens
hjemmeside på www.lm-lejren.dk Her
kan man også online tilmelde sig
og evt. give en besked. Man kan også
kontakte Tina og Ruben på tlf.
56975045 eller på mail elleby@os.dk.
CD-en ”Kongers Konge” kan købes i
LM’s bogsalg eller på http://
www.logosmedia.dk. Pris kr. 149,95

RUNDT PÅ ØEN
Når missionshuset lukker
Interview med Bodil Thorsen
I har været med til at lukke to missionshuse - først Tejn, derefter Allinge. Hvordan var denne proces?
Især lukningen af huset i Tejn føltes
hårdt. Det havde været rammen om
vort åndelige hjem i mange år. Vi havde været med i mange aktiviteter for
både børn, unge og ældre. Men kredsen var blevet meget lille, og der kom
ikke nye til for at føre arbejdet videre.
Hvad valgte I selv at gøre, da LM lukkede ned?
Der havde været nogle fællesmøder
med ELM i Allinge, og vi fortsatte med
at komme der, hvor vi blev godt modtaget. Det samme gjaldt i kirken. Men vi
savnede alligevel LM-fællesskabet og
sluttede derfor op om kredsen i Hasle,
men kommer stadig de andre steder,
så langt kræfterne rækker. Vi kan ikke
undvære det tættere fællesskab i missionshuset med den solide forkyndelse.

den, der kan skabe troen på Jesus.
Endelig må vi selv være åbne for de
anledninger, Gud giver os til at vidne
om Jesus. Man bliver taknemlig, når
man får lov at række ordet om Jesus til
andre. Der er mange bønnesvar.
Hvordan ser du fremtiden for mission på Nordbornholm?
Umiddelbart ser det mørkt ud. Forståeligt nok har de unge mere lyst til at være med der, hvor andre unge er. Men
det ville være godt, hvis nogle fik syn
for at være med i et lokalt arbejde. Der
er mange på Nordbornholm, der har
brug for at høre om Jesus.
Bed for Nordbornholm
 Om vækkelse
 Om unge der vil drive mission der

Hvordan kan det lokale missionsarbejde fortsætte, når missionshuset
er lukket?
Vi har valgt at se fremad og må prøve
at bruge de kontakter, vi har fået i lokalsamfundet. Der er stadig muligheder
for gode samtaler, når man kender folk,
og de ved, at vi tror på Jesus. Vi må
fortsætte med at bede for dem, vi mø- Børnekredsen i Tejn - Bodil står bader på vores vej. Det er kun Helligångerst til venstre

RUNDT PÅ ØEN
Børnekreds i Lobbæk
V/ Lisbeth Laursen
Der blev lukket
Der har været børnearbejde i Lobbæk i
næsten 40 år – både med kredsens
egne børn og børn fra byen. På et tidspunkt var der så få børn, at vi flere gange mødte op, uden at der kom nogle
børn. Derfor valgte vi at lukke ned i en
periode, men besluttede at starte igen,
når vi havde haft teltet i august måned.
Kom i gang igen
Vi fik kontakt til en god flok børn i byen
ved vores børnetræf ved teltet. Derfor
kunne vi også starte børneklubben op
igen. Vi har haft børneklub siden, men
må se i øjnene, at det svinger meget,
når det udelukkende er børnene fra
byen, der skal fylde op.
Vi har kørt en fast rytme med bibeltime
med lille aktivitet den ene gang og en
andagt med større aktivitet den anden
gang. Dette har vi måttet ændre på, så
der er længere andagter hver gang og
noget kreativt bagefter. Vi begynder
med kage og saft. Det tager tid, da børnene har behov for at blive hørt og har
nydt selskabet. Dermed får vi bedre
kontakt med dem, og andagten tilpasses, så alle kan være med.
Svingende fremmøde
Fremmødet har været meget svingende. Efter fremstødet med teltet var det
rigtig godt, men det har taget af hen

over vinteren. Sidste år havde vi kontakt til 15 børn. Lige nu er vi nede på
to, som kommer trofast, og nogle kommer engang imellem. Børneboblen
kommer igen til september, hvor vi
håber at kunne få flere med igen.
Udfordringer for den lille kreds
Mit råd til andre er, at man ikke skal
have for store ambitioner. Børn har
meget brug for nærvær og kontakt
gennem leg og ikke så meget med
noget svært kreativt. Læg det frem for
hele kredsen, så de bærer med i bøn.
Der er en vilje til at ville i vores lille
kreds, hvilket giver mod til selv at gøre
et stykke arbejde. Vi kan ikke vente
på, at andre tager sig af det, men må
selv få det til at fungere. Samtidig er
der også fuld forståelse for, hvis der
ikke er kræfter til det. Vi må prioritere
ud fra de resurser, vi hver især har.

Spolebåndoptager efterlyses.
LUMI Radio har en række optagelser
liggende, men mangler en 4-sporet
båndoptager for at kunne afspille dem.
Hvis nogen kan hjælpe, må I gerne
kontakte Kenneth Gudbergsen på tlf.
5644 2224 eller på e-mail
kenneth@gudbergsen.dk

Ø-KALENDEREN
Juli
29.06-02.07. Juniorlejr
01-03.
Stand på Dyrskue v/Torben
Østermark
05.
Friluftsmøde Gudhjem Havn
m/ hornorkester
06.
Alsang Svaneke Havn kl. 20
m/ hornorkester
15.-17.
Familielejr
29.07.-04.08. Bondegårdslejr
31.07-03.08. Hakon Christensen på
Bornholm
August
10.-14.
18.-21.
18.
19.
21.

23.-25.
24.
28.

Teltmøder i Østerlars v/ Ejler
Nørager og Erik Nielsen
Hakon Christensen på
Bornholm
Afdelingsstyrelsesmøde
Ekstraordinært afdelingsmøde Rønne kl. 19
Missionsmøde i Arboretet
v/ Hakon Christensen - ved
dårligt vejr flyttes til
Østermarie missionshus
LMU-møderække v/ Lars
Fredriksen
Alsang Svaneke Havn kl. 19
m/ By Grace
Aftensang Gudhjem Kirke
kl. 20 m/ hornorkester

31.08.-14.09. Besøg af Boblen
31.08. Aarsballe v/ Else Wiwe
September
01.
Aarsballe v/ Else Wiwe
03.-05. Lobbæk v/ Dan Månsson
06.-07. Svaneke v. Dan Månsson
08.
Nexø v/ Dan Månson
09.-10. Aakirkeby v/ Dan Månsson
12.
Gudhjem v/ Erik Nielsen
13.
Rønne v/ Erik Nielsen
14.
Østermarie v/ Erik Nielsen
04.-08.
Besøg af Jørn Blohm Knudsen, Åbne Døre
04.
Bornholmerkirken kl. 10.00
04.
Aakirkeby kl. 19.00
05.
Ledig
06.
Rønne LM og IM kl.19.30
05.-10.
Besøg af missionær Birgitte
Elmkvist Madsen. Etiopien
06.
Østermarie/Østerlars/
Årsballe. Øvrige ikke fordelt
08.-10.
Hakon Christensen på
Bornholm
09.-10.
Kvindelejr
09.-13.
Besøg af missionær Hanna
Rasmussen, Jinka, Etiopien
09.-10. Kvindelejr
11.
Østermarie
12.-13. Rønne

Efterlysning
LUMI Radio er i gang med at gøre optagelserne fra LM’s bibelkurser helt fra 1976 tilgængelige. Desværre mangler man følgende 4 optagelser:
15-01-1988 14:00

Carl Frederik Wisløff

Den skønne skat (2. Tim. 1)

15-01-1988 16:00

Jens Ole Christensen

Et folk, som er anderledes (Dan. 1)

15-01-1988 19:30

Carl Frederik Wisløff

Bibeltroskab i dag I

21-01-1990 16:00

Hans Erik Nissen

Herren nøler ikke (2. Pet. 3)

Hvis nogle har disse optagelser på bånd, vil Kenneth Gudbergsen gerne kontaktes på tlf.
56442224 eller på mail: kenneth@gudbergsen.dk

ADRESSER
Luthersk Mission Bornholm
Formand: Jørn Bech
Årsdalevej 61, 3740 Svaneke
T 5649 6111
E formand@lm-bornholm.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.

Afdelingssekretær
Hakon Christensen
Jespervej 64, 3400 Hillerød
T 4050 9175. E hc@dlm.dk
Kasserer: Thorkil Lund
Engløkken 1 B, 3730 Nexø
T 5649 4175 - Giro: 522 2842
E th.sonnelund@mail.dk
Missionssekretær: Helmer Olsen
Østerled 18, 3700 Rønne
T 5695 7370 - Udlån af projektor
E helmer.olsen@hotmail.com
LMU: Kenneth Gudbergsen
Vinkelvej 6, Østerlars, 3760 Gudhjem
T 5644 2224
E kenneth@gudbergsen.dk
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/ Hans Ole Kofoed
T 5697 4856
E mail@lm-lejren.dk
H www.lm-lejren.dk
LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55,
3730 Nexø. T 5649 3211
Merete & Vilmer Riis
T 56492082
H www.lumigenbrug.dk

Luthersk Mission Danmark
Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T 74 74 51 05.
E jpr@dlm.dk
Næstformand Henrik P. Jensen, Højvang
Nord 21, 6580 Vamdrup. T 75 58 38 16.
E hpj@hotmail.dk
Sekretariat:
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
T 48 20 76 60. F 48 20 76 69
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
LM-Kids
Erik Nielsen, Frederiksborgvej 179, 2400
København NV.
T 38 28 95 37 / 61 69 95 37.
E ejn@dlm.dk

LUMI RADIO
JULI
Fredag d. 1.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 4.
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. 5.
09.00 Sommermusik
09.30 LUMI-magasinet
(se 1.7.)
Fredag d. 8.
17.00 Musik i juli
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 20,45-47)
Mandag d. 11.
17.00 Fra seniorlejren (1)
21.00 Små ord om store ord
21.30 Fokus på Israel
(se 4.7.)
Tirsdag d. 12.
09.00 Musik i juli (se 8.7.)
09.30 Over en åben bibel
(se 8.7.)
Fredag d. 15.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 17.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 18.
17.00 Musikmosaik
17.30 Apropos
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 19.
09.00 Sommermusik
(se 5.7.)
09.30 Gæstebogen
(se 15.7.)
Fredag d. 22.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 21,5-11)
Mandag d. 25.
17.00 Fra seniorlejren (2)
21.00 Musikmosaik
21.30 Apropos (se 18.7.)
Tirsdag d. 26.
09.00 Lidt af hvert (se 22.7.)
09.30 Over en åben bibel
(se 22.7.)
Fredag d. 29.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet

AUGUST
Mandag d. 1.
17.00 Små ord om store ord
17.30 Sommermusik
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 2.
09.00 Fredagshjørnet
09.30 LUMI-magasinet
(se 29.7.)
Fredag d. 5.
17.00 Musik i august
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 21,12-19)
Mandag d. 8.
17.00 Fra seniorlejren (3)
21.00 Små ord om store ord
21.30 Sommermusik
(se 1.8.)
Tirsdag d. 9.
09.00 Musik i august

09.30 Over en åben bibel
(se 5.8.)
Fredag d. 12.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Gideon
Søndag d. 14.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 15.
17.00 Fra seniorlejren (4)
21.00 Ønskeprogram
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske
Tirsdag d. 16.
09.00 Fredagshjørnet
(se 2.8)
09.30 Gideon (se 12.8)
Fredag d. 19.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 21,20-28)
Mandag d. 22.
17.00 Musikmosaik
17.30 Apropos
21.00 Fra seniorlejren
(se 15.8)
Tirsdag d. 23.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben
bibel (se 19.8)
Fredag d. 26.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 29.
17.00 Fra seniorlejren (5)
21.00 Musikmosaik
21.30 Apropos (se 22.8.)

LUMI RADIO
Tirsdag d. 30.
09.00 Sangprogram
09.30 LUMI-magasinet
(se 26.8.)

SEPTEMBER
Fredag d. 2.
17.00 Musik i september
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 21,29-33)
Mandag d. 5.
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. 6.
09.00 Musik i september
(se 2.9.)
09.30 Over en åben bibel
(se 2.9.)
Fredag d. 9.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu

Boghylden
Gæstebogen
Søndag d. 11.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 12.
17.00 Samuel
21.00 Små ord om store ord
21.30 Fokus på Israel
(se 5.9.)
Tirsdag d. 13.
09.00 Undertrykt
09.30 Gæstebogen
(se 9.9)
Fredag d. 16.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 21,34-38)
Mandag d. 19.
17.00 Musikmosaik
17.30 Apropos
21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 20.
09.00 Lidt af hvert
09.30 Over en åben bibel
(se 16.9.)
Fredag d. 23.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 26.
17.00 Samuel (se 12.9.)
21.00 Musikmosaik
(se 19.9.)
21.30 Apropos (se 19.9.)
Tirsdag d. 27.
09.00 Jakob
09.30 LUMI-magasinet
(se 23.9.)
Fredag d. 30 .
17.00 Når jeg prioriterer
forkert
17.30 Over en åben bibel
(Lukas 22,1-6)

———————————————————————————————————–
STILHED!
Både tekniske nedbrud og menneskelige
fejl kan forårsage, at der bliver uønsket
stilhed på vore frekvenser.
Det er ærgerligt både for lytterne, som ønsker at høre en udsendelse, og det gælder
også for os, der har lagt arbejdet i at få en
udsendelse ”i luften”.
Vores eneste ”alarmsystem” i disse tilfælde
er jer lyttere, så tak for en opringning hvis
en udsendelse ikke kommer, så fejlen kan
rettes hurtigst muligt.
EN FÆLLES SAG.
LUMI-radio er som bekendt en del af Bornholms Kristne nærradio (BKN), der nu i mere end 23 år har sendt kristne radioprogrammer til bornholmere.
Der er lagt rigtig mange timer i denne sag af

en stor medarbejderskare, men det er langt
fra gjort med det, for vi er ganske afhængige af trofaste forbedere, støtte ved økonomiske bidrag og ikke mindst ved at opfordre
familie, naboer og venner til at lytte.
Udover ovennævnte udsendelser sender vi
også serien ”Vejen gennem Bibelen” mandag - fredag kl. 7.45-8.00 og 18.00-18.15.
LUMI-radio har adressen Dr. Kabellsvej
12A, 3700 Rønne, tlf. 56 95 21 60 eller
mail studie@lumi-radio.dk.
Se også hjemmesiden www.lumi-radio.dk.
Herfra kan også sendes hilsener til ønskeprogrammet, eller brug adressen onskeprogram@lumi-radio.dk .
NY BANKKONTO.
Gaver kan indbetales på DIBA bank: reg.
6060 konto 0005 468 218. På forhånd tak.

TIL EFTERTANKE
Fuldkommen
glad
Af Hakon Christensen
“Dette skriver vi, for at vor glæde kan
være fuldkommen.” (1 Joh 1,4).
Glæde er et plusord. Vi søger den, og
når vi får fat i den, vil vi ikke af med
den. Glæden har vi nemlig brug for;
den giver os styrke og lyst til livet. Men
megen glæde her i verden er skrøbelig
og kortvarig, kun til låns.

om at ”han er trofast og retfærdig og
tilgiver os vore synder”.

I livet her i verden går glæde og sorg
hånd i hånd. Men midt i det hele er det
muligt at have fællesskab med Jesus
og dermed eje den glæde som ingen
Bibelen taler om fuldkommen glæde.
kan tage fra os. Min status i fællesskaDet lyder som en urealistisk drøm. Men bet med ham hviler på, hvad han har
den findes faktisk, og hele 1. Johannes’ gjort, og det er en klippe så urokkelig,
brev handler om denne glæde. Den
at hverken synd eller Djævel kan røre
kan ikke købes. Den kan heller ikke
den. For selv om min synd er stor, så
fortjenes. Den fuldkomne glæde er iføl- er det, som Gud har gjort, alligevel altid
ge Johannes snævert knyttet til fælles- større! Det er en glæde som er både
skabet med Jesus Kristus. I fællesska- langtidsholdbar og modstandsdygtig.
bet med Jesus er vi nemlig under løftet
LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen.
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.
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