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LMU BORNHOLM
Nyt fra LMU
V/ Jeppe S. Rasmussen
Fællesskab
Vi er en god flok trofaste unge, som
samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe.
Der er en meget skæv spredning af
medlemmer, henholdsvis 16, 36 og 12
medlemmer de enkelte steder med ulige fordeling mellem helt unge og mere
modne LMU’ere. Dette giver forskellige
muligheder alt efter, om der er få eller
mange medlemmer, dog synes jeg at vi
har et fantastisk socialt fællesskab,
som giver stor trofasthed. En trofasthed, der ikke kun er til stede tirsdag
aften, men ligeså meget fredag aften til
sport eller til planlagte lejre.
Arbejdsudvalg
Den ulige fordeling af aldersgrupperne
giver os nogle udfordringer i forhold til
planlægning af diverse arrangementer.
Derfor bliver LMU lejrene fremover arrangeret i udvalg, så vi henter arbejdskraften, hvor den lige er at finde i stedet for som tidligere at have en turnusordning mellem LMU kredsene. Der vil
fremover blive arbejdet mere og mere i
udvalg, så opgaven er overskuelig, og
så det ikke er de samme personer, der
står med ansvaret hver gang.
Nye arrangementer
I samarbejde med IMU og ELU afholder vi en lejr på Bækkely, kaldet TMUlejr. Et samarbejde, der letter arbejdet
lidt, da alle tre foreninger kan bidrage til
et udvalg, som arrangerer lejren. Lejren
blev sidste år afholdt på LM-Lejren, og

var godt bakket op af LMU. Det sker
forhåbentlig igen i år. Programmet indeholder bibeltimer, lovsangsaften, og
en eftermiddag med alternativ indsamling til et gadebørnsprojekt i Tanzania.
I forlængelse af det med indsamlinger
har vi i AF lavet en fælles LMU aften i
april måned til indsamlingsaften. Det
blev afprøvet første gang i 2010 og er
på programmet igen i 2011. Der er blevet nedsat et udvalg, som vil arrangere
aftenen, så det ikke blot er for at få
samlet penge ind, men hvor det også
gerne må blive belyst, hvorfor vi samler
penge ind. Det skal gerne blive forståeligt for den enkelte LMU’er samtidig
med glæden ved at give. Pengene bliver sendt til LMU- landsindsamlingen,
som i år støtter radiomission i Tyrkiet.
Tak for støtte
Til sidst vil jeg sige TAK for forbøn for
LMU og de aktiviteter, der er på øen,
det har vi brug for.

LMU-erne satser også på det sociale

LMU BORNHOLM
Plejehjemslejr
V/ Jeppe S. Rasmussen
LMU på plejehjem?
Som nogle måske har bemærket, har
der været en lejr på programmet den
sidste weekend i oktober 2010 under
navnet ”Plejehjemslejr”. Titlen har ingenting med virkeligheden at gøre,
men drejer sig om en flok friske LMU’ere, der måske nogle gange føler sig
temmelig gamle. Lejren var for de ældste LMU’ere, hvilket vil sige en aldersgruppe fra ca. 16-25 år.
Ideen fødes
Ideen til lejren opstod til et AfdelingsForumsmøde i februar ’10, da vi droppede
efterårets LMU lejr, fordi Teenlejren
flyttede fra forår til efterår. Dette efterlod de ældste LMU’ere uden tilbud om
en lejr i løbet af efteråret. Derfor var
denne idé også oplagt at føre ud i livet.
Ideen viste sig at være en stor succes,
idet vi var 28 deltagere. Succeskriteriet
var ca. 20 deltagere, da vi i planlægningsudvalget havde de første tanker
og ideer.
Lejrens program
Bibeltimerne om lørdagen blev holdt af
Lars-Jep Elleby, der tog udgangspunkt
i mennesketyper – Isak som den tilbageholdende, og Jakob som den initiativrige. Fredag aften var vi opdelt i små
grupper til en indledende snak om bibeltimerne med dertil hørende spørgsmål. Søndag formiddag var vi i kirke i
Nexø.
Det øvrige program indeholdt blandt

andet stilletid, bønnevandring og lovsang. Dette gav mulighed for at fordybe
sig i bøn eller læse i en bog eller i biblen. En mulighed, som kan være svær
at tage sig tid til i hverdagen, men som
helt sikkert fører noget positivt med sig,
når vi giver hinanden mulighed for det i
LMU sammenhænge.
Lørdag eftermiddag havde vi en lille
aktivitet i form af ”Plejehjemsgrandprix”, så hele ”plejehjemmet” ikke faldt i
søvn. Denne aktivitet bestod i kørestols
og rollatorræs.
Alt i alt en lejr, som må betegnes som
en stor succes og vil derfor også blive
gentaget i 2011. Lejren giver de ældste
LMU’ere et pusterum fra en hverdag i
LMU, hvor de yder en stor indsats.

Det er godt, at der også gøres noget
for de ældste i LMU, siger Jeppe Rasmussen, der er LMU-formand i Årsballe.

LMU BORNHOLM
Ungdomsmøde
anno 2011
Interview med LMU-formand i Nexø,
Mathias Bech

Et af de nye tiltag har været: ”Tag en
ven med!” Man begynder med fællesspisning, hvorefter man har et tema om
det grundlæggende i kristendommen.
Der har været op til 5 nye med disse
aftener, fortæller Mathias.
Et ungdomsmiljø
Mathias understreger, at målet er at
skabe et miljø, hvor de unge tør åbne
sig og kan få lov at tale om de åndelige
spørgsmål ud fra den viden og forståelse, man selv er kommet til. Aldersspredningen kan gøre det svært, lige
som det ikke altid er let at finde egnet
materiale til bibelstudium.
Åbenheden betyder også, at man kan
være med i et fællesskab i bøn og stilhed samt til læsning og fordybelse.

For mange læseres vedkommende er
det længe siden, de sidst var til et møde i LMU. Derfor giver Mathias her et
lille indtryk af, hvordan ungdomsmøderLovsang
ne forløber nu.
Generelt er der stor glæde ved at synge og spille. Der er kommet gode og
Fælles og hver for sig
Én gang om måneden mødes alle LMU indholdsrige sange i den nye
”Fællessang.” Den har fået en fin moderne på øen til et fælles ungdomsmøtagelse, og der bruges tid på at lære de
de. I Nexø LMU har man desuden ét
nye sange, men også nye melodier til
månedligt møde fælles med LM-kredsen i Nexø. Til disse møder er der ger- gamle sange.
ne en prædiken / bibeltime, sang og
Socialt samvær
kaffe.
Når LMU i Nexø har møde for sig selv, LMU-erne er sammen på mange måder
er det typisk med bibelstudium, besøg i ud over møder og lejre. Man mødes til
hjemmene og aftener, hvor man prøver sport hver fredag og efterfølgende i
hjemmene. Man har endda prøvet med
at pleje de mere nære relationer.
en kollektiv uge, hvor LMU-erne bor
sammen nogle dage i missionshuset
Emner og temaer.
Der er behov for at sætte fokus på em- for at lære hinanden bedre at kende.
ner, der særlig berører de unge, f.eks. Uformelle samvær giver et større kendskab til hinanden, der igen betyder
om synd, forhold pige / dreng, ægtestørre åbenhed, understreger Mathias.
skab. Nogle gange har prædikanten
selv et forslag til emne.

RUNDT PÅ ØEN
Samlingsstedet i
Allinge
Interview med Hans Henrik Krak,
menighedsrådsformand i Allinge
LM’s aktiviteter på Nordbornholm er
meget begrænsede. Tidligere var der
LM-kredse i både Tejn og Allinge, men
efterhånden var medlemstallet dalet så
meget, at man begyndte at holde fællesmøder. I 2006 blev kredsene lagt
sammen. Herefter prøvede man at holde fællesmøder med IM og ELM, og
der var endda planer om at samle alle
aktiviteter i de tre missionsforeninger
på ét sted, men disse planer kuldsejlede. I 2008 blev LM i Tejn-Allinge lukket,
og medlemmerne sluttede sig til andre
steder. Huset i Tejn blev solgt, men LM
beholdt huset i Allinge.
Der er
stadig
aktiviteter
i LM’s
missionshus i Allinge

En gammel ide
Hans Henrik, der tidligere var formand
for LM i Allinge, fortæller, at der længe
havde været et ønske om at lave et
samlingssted for ældre og enlige i byen. Desuden havde IMU en teenklub,

der manglede lokaler. Også kirkens
legestue havde brug for nogle bedre
rammer til deres aktiviteter. Derfor fik
kirken en aftale med LM om at leje missionshuset. Huset er også blevet brugt
til andre aktiviteter i kirkens regi. Bortset fra at huset er meget dårligt isoleret, fungerer rammerne fint som menighedslokaler. Der drives altså stadig
mission ud fra LM’s hus i Allinge.
Samlingssted
Det er et alsidigt program, der er lagt
for aktiviteterne i samlingsstedet. Man
mødes hver torsdag eftermiddag til kaffe, foredrag, sang og andagt. Tilslutningen varierer, men der kommer typisk
ca. 20 til arrangementerne. Flere frivillige sørger for tilrettelæggelsen og giver
en hjælpende hånd ved møderne.
Legestue
Hver torsdag formiddager der legestue,
som et par dagplejemødre har fået i
gang. Ud over sang, leg og hyggeligt
samvær fortælles der bibelhistorie for
børnene. Sognemedhjælper Karen
Hvam Kofoed er koordinator for såvel
legestue som samlingssted.
Fremtiden
Det har været godt at se huset i funktion igen, fortæller Hans Henrik. Desværre udløber lejekontrakten i 2012.
Der er flere ideer på tegnebrættet, men
det afhænger af, om lejemålet kan fortsætte, eller om der kan findes andre
lokaler. Mulighederne er der, og missionsarbejdet har indtil nu kunnet videreføres. Man må ikke lade sig lamme af,
at nogle døre lukkes, når andre åbnes.

FRA AFDELINGEN
Formanden
takker af
Interview med Helmer Olsen
Hvor længe har du været aktiv i LM,
og hvilke opgaver har du haft?
Det begyndte vel som medhjælper i
bibelklassen og senere i LMU i Østermarie. Da vi flyttede til København, fortsatte det med bestyrelsesarbejde i LM
Nordvestkreds. I 1980 kom vi tilbage til
Bornholm. Her blev jeg formand i LMU i
Rønne, og fra 1994 til 2003 var jeg formand for LM kredsen i Rønne. Fra
2003 og til nu har jeg været afdelingsformand her på øen.
Desuden har jeg været engageret i
skolearbejde. Først i København med
etableringen af Filipskolen og Jakobskolen. Her på øen blev det til bestyrelsesarbejde på Peterskolen og på Solgården i Tarm.

Preben Gudbergsen tager afsked med Helmer Olsen som afdelingsformand

Hvilke forandringer har der været i
LM på Bornholm i formandstid?
Der har været nogle meget traditionsrige sommerarrangementer, som vi syntes, skulle gøres bedre. Især årsmødet
har gennemgået en større forandring.
De ydre rammer på sportspladsen i
Aakirkeby var ikke optimale, og det var
ikke altid enkelt at tage beslutning, om
det skulle være inden- eller udendørs.
Vi har fået mange positive meldinger
om, at årsmødet er flyttet til november
måned i Aakirkeby-hallerne.
Vi har nu kun et enkelt sommermøde i
Hvilken betydning har det organisaAlmindingen og finder, at rammerne i
toriske arbejde i LM?
Arboretet er betydelig bedre end på
Vi bruger mange kræfter på organisatoChristianshøj.
risk arbejde i LM. Måske for meget!
Vores bibelkursus i januar har stadig
Men det er nødvendigt med et velfunstor tilslutning, men rammerne i LM’s
gerende maskineri, især når der opstår
og ELM’s huse i Aakirkeby blev for små
problemer. Det har vi f.eks. set, når
om søndagen. Jeg tror, at alle er glade
vore missionærer har været udsat for
for, at vi i stedet er flyttet til Aakirkebyulykker eller sygdom.
hallerne.
En stor organisation kan dog også betyde, at afstanden fra den enkelte LM- Hvad ser du som LM’s kerneopgaer til ledelsen let kan blive stor. Genever?
relt er der i vor tid mere fokus på det
Det er vigtigt, at vi er parat til at ændre
lokale arbejde end på det, der sker på former og rammer uden at ændre på
afdelings– eller landsplan.
indholdet om Jesus Kristus som Herre

FRA AFDELINGEN
og frelser for syndere. Det skal ske både i det vidt forgrenede arbejde med de
mange frivillige medarbejdere og gennem prædiken, sang og musik.
Det er vigtigt, at tilliden til Bibelen som
Guds ord bevares. I mødet med det
budskab må vi erfare både Guds hellighed og barmhjertighed samt Helligåndens udrustning til tjeneste.
LM er en lægmandsbevægelse. I mange år har vi arbejdet inden for den folkekirkelige ramme, men måske kommer vi fremover i højere grad til at bryde med folkekirken pga. den læremæssige udglidning.
Hvordan har det været at finde frivillige til at løfte LM’s opgaver på øen?
Det er især blevet vanskeligere at finde
folk til lederposterne. Måske har vi signaleret, at det er for krævende og vanskeligt. Vel kan der være afsavn især i
forhold til familien, men velsignelsen er
langt større - også for dem derhjemme.
Gud giver langt ud over, hvad vi beder
om også til disse opgaver.
Hvad bliver din nye opgave i LM?
Jeg har lovet at afløse Lars-Jep Elleby
som afdelingens missionssekretær. Det
glæder jeg mig til. LM’s internationale
arbejde kan i år fejre 100 års jubilæum,
men der er stadig folkeslag, der ikke
har hørt evangeliet. Også her er der
brug for nye medarbejdere.
Jeg oplever Guds velsignelse, når

venner bakker op

venner opmuntrer

Gud lægger tingene til rette

Gud giver mere, end vi beder om

Tak til Helmer
V/ Preben Gudbergsen
En epoke er forbi for LM-Bornholm.
Afdelingsformand Helmer Olsen har
ønsket at stoppe efter afdelingsmødet
2011. Han har været formand i noget
længere tid, end han oprindeligt havde
tænkt, da han blev valgt ved et afdelingsstyremøde i 2003.
Helmer - din arbejdsindsats og ydmyghed i tjenesten har været stor. Uselvisk er du gået foran for at tilgodese
andres behov frem for dine egne med
en smittende glæde og positivitet. Altid
velforberedt og forbilledligt engageret
over for de mange forskellige opgaver,
der skulle løses - uanset om du skulle
organisere bibelkursus, årsmøde, tømme dødsboer, indkalde til afdelingsstyremøder, holde andagt, samtale med
folk, sælge missionshus, udleje bygninger, sige noget ved mærkedage
eller købe genbrugsbutik. Ordet ”problemer” er vist ukendt for dig, men udfordringer har der været nok af. Det
har krævet ”sin (for)mand” at holde
styr på alt det, som vi LM´ere gerne vil.
Nu trækker du dig tilbage, men har
dog lovet stadig at tage aktivt del i
LM´s arbejde, bare ikke længere som
tovholder.
Afdelingen vil gerne sige dig en stor
tak for alt det, du har gjort og virket
med i LM på Bornholm. Vi vil ønske
Guds velsignelse over dig og dine i dit
fremtidige virke. Også en stor tak til
Margit, som har stået bag og været til
stor støtte for dig gennem alle årene.

Ø-KALENDEREN
Pinsemorgen ved Svaneke røgeri / skanserne
søndag d. 12.06. kl. 08.00
LM i Svaneke viderefører traditionen efter LM i Nexø
Andagt ved Leo Poulsen
Hornorkesteret medvirker
Efterfølgende kaffe/the og rundstykker i missionshuset, Klippegade 2
I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet
APRIL
31.03.03.04.

Møderække i Pedersker
v/ Søren Pedersen

01.-03.

Kredslejr Aakirkeby
Lars Rømer Olsen

15.-17.

Påskelejr

MAJ
23.-26.

Seniorlejr

26.

Afdelingsstyrelsesmøde

28.

Puttelejr

JUNI
02.

100 års jubilæum for
International mission

10.-12.

Pinselejr

13.

LUMI-stævne

22.-25.

Teltmøder i Østermarie
v/ Henrik Hadberg

25.-28.
25.
26.
27.

Besøg af Agnes Rahbek
Aarsballe
Østerlars
Svaneke

26.-28.

Kids-lejr 1

29.06.02.07.

Kids-lejr 2

TAK
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.

Der skal lyde en stor tak fra Ø-koret for
den gode opbakning og det meget flotte økonomiske tilskud, vi fik i anledning
af vores 20-års fødselsdag.
Skulle nogen have fået lyst til at være
med i koret, er der plads til mange
flere.
Henvendelse: Lis Gudbergsen.
Tlf. 56 99 90 10

ADRESSER
Luthersk Mission Bornholm
Formand: Helmer Olsen
Østerled 18, 3700 Rønne
T 5695 7370
E helmer.olsen@hotmail.com

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
E th.sonnelund@mail.dk
Giro: 522 2842
Miss. sekretær: Helmer Olsen
Østerled 18, 3700 Rønne
T 5695 7370
E helmer.olsen@hotmail.com
Udlån af projektor
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.
Ekspeditionstid: mandag-torsdag 9.0016.00 og fredag 9.00-15.00
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
APRIL
Fredag d. 1.
17.00 Fredagshjørnet
(se 29.3.)

17.30 Over en åben bibel
(Luk. 19,45-48)
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 Musikmosaik
09.30 Over en åben bibel
(se 1.4.)

Fredag d. 8.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
Mandag d. 11.
17.00 Hvad er Evangelisk
Luthersk netværk?
17.30 Musikmosaik (se 5.4.)
21.00 Små ord om store
ord. (se 4.4.)
21.30 Fokus på Israel
(se 4.4.)

Tirsdag d. 12.
09.00 Hvad er ELN?
(se 11.4.)

09.30 LUMI-magasinet
(se 8.4.)

Fredag d. 15.
17.00 Tanker i tiden
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 20,1-8)
Mandag d. 18.
17.00 Musik i april
17.30 Apropos
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 19.
09.00 Tanker i tiden
(se 15.4.)

09.30 Over en åben
bibel (se 15.4.)
Fredag d. 22. (langfredag)
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Israelsbilleder (4)
Søndag d. 24. (påskedag)
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00.
Mandag d. 25. (2. påsked.)
17.00 Fra bibelkursus 2011
21.00 Musik i april (se 18.4.)
21.30 Apropos (se 18.4.)
Tirsdag d. 26.
09.00 Fra bibelkursus 2011
(se 25.4)

21.30 Fokus på Israel
(se 2.5.)

Tirsdag d. 10.
09.00 Lidt af hvert
(se 9.5.)

09.30 LUMI-magasinet
(se 6.5.)

Fredag d. 13.
17.00 Tanker i tiden
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 20,20-26)
Mandag d. 16.
17.00 Musik i maj
17.30 Andenviolisten
Andreas
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 17.
09.00 Tanker i tiden

(se 13.5.)
Fredag d. 29.
17.00 Israelsbilleder (se 22.4) 09.30 Over en åben
bibel (se 13.5.)
17.30 Over en åben bibel
Fredag d. 20. (st. bededag)
(Luk. 20,9-19)
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
MAJ
Netop nu
Mandag d. 2.
Boghylden
17.00 Små ord om store ord
Israelsbilleder (5)
17.30 Fokus på Israel
Søndag d. 22.
21.00 Ønskeprogram
17.00 Mødetransmission
Ring 56 95 21 60
21.00 Genuds. fra 17.00
med dit musikønske
Mandag d. 23.
Tirsdag d. 3.
17.00 Musikmosaik
09.00 Musik i maj
17.30 Apropos
09.30 Over en åben
21.00 De betroede
bibel (se 29.4.)
talenter (1)
Fredag d. 6.
Tirsdag d. 24.
17.00 LUMI-weekend
09.00 Lidelsens mening
Livsværdier
(se 9.5.)
Netop nu
09.30 Israelsbilleder
Udefra
(se 20.5.)
LUMI-magasinet
Fredag d. 27.
Mandag d. 9.
17.00 Fredagshjørnet
17.00 Lidt af hvert
(Hudson Taylor)
17.30 Lidelsens mening
17.30 Over en åben bibel
21.00 Små ord om store
(Luk. 20,27-40)
ord (se 2.5.)

LUMI RADIO
Mandag d. 30.
17.00 De betroede talenter
(se 23.5.)
21.00 Musikmosaik
(se 23.5.)
21.30 Apropos. (se 23.5.)
Tirsdag d. 31.
09.00 Fredagshjørnet
(se 27.5.)

09.30 Over en åben bibel
(se 27.5.)

JUNI
Fredag d. 3.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Udefra
LUMI-magasinet
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 Andenviolisten
Andreas (se 16.5.)
09.30 LUMI-magasinet
(se 3.6.)

Fredag d. 10.
17.00 Tanker i tiden
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 20,37-40)
Mandag d. 13. (2. pinsedag)
17.00 De betroede
talenter (2)
21.00 Små ord om store
ord (se 6.6.)
21.30 Fokus på Israel
(se 6.6.)

Tirsdag d. 14.
09.00 Tanker i tiden.
(se 10.6.)

09.30 Over en åben
bibel (se 10.6.)
Fredag d. 17.
17.00 LUMI-weekend
Livsværdier
Netop nu
Boghylden
Israelsbilleder (6)

Søndag d. 19.
17.00 Mødetransmission
21.00 Genuds. fra 17.00
Mandag d. 20.
17.00 Musik i juni
17.30 Apropos
21.00 Ønskeprogram
Tirsdag d. 21.
09.00 Musikmosaik
09.30 Israelsbilleder
(se 17.6.)

Fredag d. 24.
17.00 Lidt af hvert
17.30 Over en åben bibel
(Luk. 20,41-44)
Mandag d. 27.
17.00 De betroede
talenter (3)
21.00 Musik i juni
(se 20.6.)

21.30 Apropos. (se 20.6.)
Tirsdag d. 28.
09.00 Lidt af hvert (se 24.6.)
09.30 Over en åben bibel.
(se 24.6.)

———————————————————————————————————

Husk!

En opslagstavle er en god og praktisk ting,
for her sætter vi de ting op, vi skal huske så mon ikke denne programoversigt har sin
plads der?
Her følger endnu et par ”husketing”:
LUMI-radios pinse– og vennestævne afvikles i år i Aakirkeby Missionshus mandag d.
13. juni 2011, kl. 14.
I år medvirker Birger Pedersen som taler.
Hans stemme har vi også hørt i radioen.
Randaberg mannskor fra Norge medvirker
med korsang, og så vil et par af deltagerne
bringe en hilsen fra vort norske broderfolk.
Som tidligere år bliver der kaffebord.
Sæt X i kalenderen og velkommen til en
eftermiddag i godt selskab. Vi glæder os til
at være sammen med dig!

”Hvor kan jeg se, hvilke frekvenser I sender
på?” lød spørgsmålet. Her er de: Østerlars
92,8, Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne
104,4 og Olsker 104,9 MHz.
Oversigten står både på BKNs og LUMIradios hjemmesider. På disse sider kan du
også se programoversigten og mange gode
informationer.
LUMI-radios adresse er Dr. Kabellsvej 12A,
3700 Rønne, tlf. 56 95 21 60 eller mail: studie@lumi-radio.dk. Se også hjemmesiden
www.lumi-radio.dk. Herfra og på onskeprogram@lumi-radio.dk kan også sendes hilsener til ønskeprogrammet.
Gaver til LUMI-radio kan indbetales på DIBA-bank reg. 6060, konto 0005 468 218.
LUMI-radio har også brug for din forbøn.

TIL EFTERTANKE
Et Guds barn!
Af Helmer Olsen

Og fordi I er børn, har Gud sendt sin
søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke
længere træl, men barn. Og er du
barn, har Gud også gjort dig til arving.
(Galaterbrevet kap. 4 v. 6 og 7)

Jeg er ikke længere underlagt et krav
om at skulle leve et fejlfrit liv uden at
synde, hvad i øvrigt intet menneske
kan. Jeg er pga. det, som Jesus har
gjort for mig, sat fri til at leve et liv som
barn af Gud, - med de privilegier, der
følger med det, - bl.a. arveret til Himlen.

Disse vers giver mig som en kristen en
fred, glæde, tryghed og frihed. Et barn
har brug for trygge opvækstvilkår for at
blive ført frem til voksenlivet som et
”helstøbt og frit” menneske. På samme
måde også for en kristen. Et liv som en
kristen er netop et liv i frihed. Jeg er i
Kristus løskøbt fra ”lovens forbandelse”, (Gal. 4, v. 13).

En kristen kan og må altid komme til
sin Himmelske far med alt, - glæder,
sorger, ønsker og tak. Derfor er der
heller ikke noget i livet, der er for småt
eller for stort at komme med. Det er
barnekårets vilkår.
Måtte du og jeg leve og ånde i denne
frihed.
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.

Forsidefoto: Birger Bendtsen
Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på:
www.bjbendtsen.dk
Oplag: 600 eks.
Tryk: One Way Tryk, Stilling, 8660
Skanderborg

