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RUNDT PÅ ØEN
Hvad er M60+?
Interview med Birger Pedersen.
Fortæl lidt om den lidt kryptiske forkortelse M60+
Det er ganske enkelt. M står for mænd.
Og 60+ står for, at det er for mænd,
som har passeret de 60 år.
Hvordan kom du på ideen? Hvordan
kom I i gang?
Ideen opstod, fordi jeg lagde mærke til,
at damer selv kan finde ud af at arrangere sammenkomster. De inviterer til
strikkeklub og fødselsdage. Mens
mænd, der er gået på efterløn eller
pension, sidder hjemme og ser TV.
Når man har et godt netværk, som vi
har i missionsforeningen, er det ikke så
svært at komme i gang. Missionshuset
lægger lokale til. I første omgang ringede/mailede jeg til dem, der kom i missionshuset og tilhørte målgruppen. Men
nu er programmet kommet med i kredsens program i LM Bornholm. Derfor er
vi også nødt til at fastlægge datoerne
for vore møder for et kvartal af gangen.
Men ellers aftaler vi fra gang til gang,
hvem der skal sørge for lidt brød til kaffen, og hvem der skal holde en andagt.
Hvad har I haft på programmet?
Hvad er der planlagt for den kommende sæson?
De ret faste punkter på programmet
består af nogle fællessange, bøn og
andagt – og så selvfølgelig kaffe og
snak. De fleste gange er vi i missionshuset, og det er en af deltagerne, der
holder for. Det har ofte været billeder

fra en rejse, eller fra ”de gode gamle
dage”. Men det har også været: ”hvad
er dette?”, hvor vedkommende tog en
del ting med, som vi andre skulle gætte
navn på og anvendelse af.
Så har vi haft en del ”ud af huset arrangementer”. Vi har været på gåtur i Allinge, Nexø og sidst i Aakirkeby i det
spændende område syd for Natur
Bornholm. Vi har også fået en omvisning på Østkraft. Desuden har vi været
hjemme hos nogle af deltagerne. Nogle
få gange har vi inviteret en taler/
fortæller udefra. Næste gang får vi besøg af en, som har været på rejse i
Peru, og så har vi fundet en stak gamle
lysbilleder i et skab på missionshuset.
Dem skal vi have set på.
Hvordan kan det være en del af missionsforeningens opgave?
At nogle samles til andagt og bøn, er
naturligvis en del af missionsforeningens opgave. Hensigten er derudover
at vi på denne måde skulle få kontakt til
nogle, som ikke ellers har deres gang i
missionshuset. Vi tror jo også, at det
har betydning, at missionsforeningen
har omsorg for det hele menneske.

M60+ på tur i Aakirkeby

FRA AFDELINGEN
Afdelingsmøde
Af formand Helmer Olsen

Velkommen til LM-lejren
Vi indbyder igen i 2011 til afdelingsmøde på LM-lejren, lørdag d. 5. marts.
Afdelingsmødet er stedet, hvor venner
fra vore forskellige kredse har mulighed
for i fællesskab at høre, hvad der foregår i de andre kredse, i afdelingen, på
vore skoler - både her på øen og uden
for Bornholm.
Det er på afdelingsmødet man har mulighed for at være med til at bestemme,
hvem der skal sidde i de forskellige
bestyrelser, udvalg m.v. Det er også
her, man kan give sin mening til kende
om aktuelle emner, der tages op til
drøftelse m.v.
LM-Kids
Ved afdelingsmødet til marts har vi
planlagt at høre noget om LM-Kids, vores børnearbejde. Traditionelt har
det været sådan, lige siden LM.s første
år, at børnearbejdet har haft en høj
prioritet. Det er igennem vores børnearbejde, at mange nås med evangeliet
- også sådan, at det for mange bliver til

”liv” og til tro på Jesus Kristus livet
igennem.
Ofte indser vi måske ikke i kredsene
vigtigheden af børnearbejdet, ser ikke
vigtigheden i tilskyndelse og opmuntring til vores mange, trofaste medarbejdere i LM-Kids.
For at ”vække” dette syn - hvis det
skulle være blevet nedprioriteret - har
vi inviteret Else Wiwe, der er ansat som
LM-Kids konsulent, til at komme med et
oplæg. Det kan nok give et udgangspunkt for en drøftelse m.v.
Den kirkelige situation
Vi håber også, at vi kan få en drøftelse
af den kirkelige situation, der vel altid
er aktuel for os - men måske særligt i
denne tid.
Derfor kære venner - sæt dagen af til at
deltage i drøftelserne af den tjeneste,
der er vores fælles sag!
Såfremt det stadigvæk skulle være vinter med sne og frost først i marts, vil vi
antagelig flytte arrangementet til et af
vore større missionshuse.
Bedeemner
Jeg vil igen gerne minde om tre bedeemner:
- bed om en LM-Kids sekretær/
konsulent,
- bed om en ny afdelingssekretær, som afløser for Peter W. Jensen,
- bed om en afløser for afdelingsformanden.
Husk afdelingsmødet
Lørdag, d. 5. marts 2011 kl. 10.00
på LM-lejren

Ø-KORET
Udmeldingen var dengang, at repertoiret skulle være sange og salmer i
klassisk stil. Er det stadig sådan?
Interview med Ø-korets dirigent gen- I princippet er stilen stadig den samme.
Vi er ikke bange for at eksperimentere
nem alle 20 år, Lis Gudbergsen
lidt, alt efter korets sammensætning. Vi
prøver at skifte mellem både lettere og
Sang og musik har altid haft en vigtig
plads i den kristne menighed. Det gæl- sværere sange, men der må gerne være nogle udfordringer for koret.
der også i LM. I 1990 tog Bornholms
afdelingsstyrelse initiativ til at starte et
Ud over selve musikstilen har I vel
kor for hele øen. Deraf navnet. Lis
også nogle udvælgelseskriterier for
Gudbergsen sagde dengang ja til at
være dirigent og har varetaget opgaven sangene? Hvordan foregår det?
Jeg abonnerer på udgivelserne fra IM’s
lige siden.
og LM’s nodeforlag. Vi må dog erkende, at der ikke er mange kor tilbage,
Hvordan fik I samlet koret?
Efter at have tænkt lidt over opfordrin- der fastholder vores stil. Derfor er udbuddet heller ikke ret stort. Det sker
gen fra den daværende afdelingsformand Bent Bendix sendte jeg en invita- også, at et kormedlem finder en sang,
som man foreslår, skal være med i retion ud til alle LM-kredsene, hvor jeg
kort skitserede, hvilket kor vi gerne ville pertoiret.
Det er dirigenten, der udvælger sangei gang med. Det skulle være et 3-4
ne, men det er også sket, at kormedstemmigt kor med klaverledsagelse.
Det lykkedes at samle et kor på ca. 25 lemmerne har kasseret sange, som jeg
havde sat på programmet. Men det er
medlemmer, og vi begyndte på øvelklart, at sangerne også skal kunne finserne i efteråret 1990. Koret voksede
de sig til rette med de sange, de skal
senere til ca. 30 medlemmer. Vi øver
synge. Mere enevældigt er det ikke.
nu to onsdage om måneden.
Sangene skal have et klart og tydeligt
kristent budskab og gerne med en god
historie, som man kan følge. Sproget
skal være forståeligt og nutidigt . Vi har
ikke et ønske om kun at synge gamle
sange.

20 års fødselsdag

Ø-koret i 90-erne

Øvelserne er vel ikke et mål i sig
selv. I øver jo også for at synge for
andre. Hvilke arrangementer medvirker I ved?
Først og fremmest ved større LMarrangementer. Efter at koret By Grace

Ø-KORET
er kommet til, skiftes vi lidt med dem.
Det er sjældent, at vi synger ved kredsarrangementer, men da koret blev 10
år, var vi rundt i alle kredse og synge.
Nu er vi dog kun ca. 20 kormedlemmer,
så vi kan godt ind imellem synge i de
mindre missionshuse.
Ud over LM-arrangementer har vi holdt
koncerter især ved højtiderne. Det har
været i både kirker og missionshuse og
ofte sammen med hornorkesteret. Vi
har dog også sunget i andre sammenhænge, når vi er blevet spurgt og har
kunnet få det til at passe i programmet.

Ø-koret ved årsmødet 2010

Hvilke optagelsesbetingelser er der
for at komme med i Ø-koret?
Den vigtigste betingelse er, at man har
lyst til at synge i et kor med det repertoire, som vi har. Det er ikke et krav, at
man kan læse noder. Kormedlemmerne er gode til at hjælpe og støtte hinanden med at lære stemmer. Vi har ingen
optagelsesprøver til koret.
Antallet af kormedlemmer er faldet
noget på det seneste. Har I brug for
flere medlemmer?

Vi vil meget gerne have flere med i koret - både til at synge og spille. For øjeblikket mangler vi akut en pianist. Måske er der nogen af bladets læsere, der
har et godt forslag til os?
Vi tror, at der stadig er behov for et kor
med den stil, som vi har.
Har I udgivet nogen cd, eller er der
noget på vej i anledning af fødselsdagen?
Det er et stort arbejde at få udgivet noget. Det kræver ekstra mange øvelser.
Desuden vil det indebære meget administrativt og økonomisk, så det har vi
ikke planer om, selv om det kunne være en spændende udfordring.
Der er dog lavet en del liveoptagelser,
som LUMI Radio ligger inde med. De
bliver brugt i forbindelse med udsendelserne i radioen.
Hvordan skal 20 års fødselsdagen
fejres?
Lørdag, d. 5. februar inviterer vi til en
fødselsdagsfest på Davidskolen. Her vil
vi synge et udvalg af sange, som vi har
sunget i løbet af de 20 år. Om aftenen
fejrer vi os selv med korets medlemmer
og deres ægtefæller.

20 års fødselsdagsfest
Fejres i Davidskolens samlingssal
Lørdag, d. 5. februar kl. 15.00
Sange fra Ø-korets 20 årige virke.
Hør dem igen!
Andagt v/ Åge Madsen
Velkommen til alle

LUMI Genbrug
Rekord omsætning i butikken
Af Peter Krak

fundet logi i Nexø. Forretningen råder
over en varevogn, og for et mindre gebyr leveres varerne til døren.
Alle er velkomne til at kigge indenfor for
at se, hvordan det går i butikken. Der er
altid en kop kaffe og en småkage til
kunderne.

Finanskrisen mærkes ikke i LUMI Genbrugsforretning i Nexø. Eller måske er
det finanskrisen, der gør, at der er stor
aktivitet i butikken.
To bestyrelsesmedlemmer, Ruth Pedersen og Vera Pedersen samt de daglige ledere, Merete & Vilmer Riis har
taget en pause i arbejdet. Over en kop
kaffe i personalerummet fortæller de
med begejstring om arbejdet i LUMI
Genbrug, der har eksisteret i ca. 1½ år.

Bemanding
40 personer står på listen over medarbejdere, men man kan godt bruge flere,
der vil give en hånd med –også mænd!
Ingen i lokalet havde forestillet sig, at
de skulle arbejde i en genbrugsbutik,
men de er alle blevet grebet af det. Ikke
mindst pga. det gode sammenhold i
flokken. Her får Vilmer et ekstra klap på
skulderen for at skabe en god korpsånd, der giver alle mod på at give et
ekstra nap.
Rekord omsætning
Opfordringen lyder: Har man lidt tid til
Lige fra første åbningsdag, d. 4, april
overs en dag om ugen eller hver anden
2009 har der været godt gang i butikken. Allerede i begyndelsen af decem- uge, må man meget gerne melde sig.
ber har omsætningen i 2010 rundet de Måske kan man give andre en lille opfordring til at gå ind i arbejdet.
850.000 kr.
Vera er kasserer og har godt styr på de Medarbejderne har forskellige kompetencer, men alle er blevet glade for at
økonomiske forhold. Der fremlægges
være med i det meningsfulde arbejde.
økonomiske oversigter både i form af
tabeller og grafer, der beskriver udviklingen.
Bred kundekreds
Kunderne kommer først og fremmest
fra Østbornholm, men turisterne er også flittige kunder. Selv fiskere fra Litauen dukker op i butikken, når de ligger i
havn i Nexø.
Når et nyt hold studerende begynder
på Designskolen, kan det tydeligt mærkes på omsætningen. Der leveres mange møbler til de studerende, der har

Eva-Lene & Niels Peter Nielsen på besøg.

LUMI Genbrug
Formål
Overskuddet fra butikken fordeles med
1/3 til LM’s børne– og ungdomsarbejde
på Bornholm og 2/3 til et arbejde blandt
handicappede børn i Dar es Salam i
Tanzania. Missionærerne Eva-Lene &
Niels Peter Nielsen er udsendt af LM til
den opgave.
Butikken i sig selv er en missionsstation, konkluderes det. Man får ofte gode
samtaler, og der uddeles jævnligt materiale om, hvad overskuddet går til.

Sdr. Hammer 55, Nexø
telefon 56 49 32 11
Daglige ledere Merete & Vilmer Riis
Tlf. 56492082
Åben: ma-fr 13-17
lø 10-13.

Jens Mouridsen, der er formand for
bestyrelsen, står for planlægningen af
byggeriet.

Her skal der udvides.

Pladsmangel
Det har været nødvendigt at sætte en
container op til opbevaring af især
møbler. Man vil dog gerne have en mere permanent løsning, og der er godt
gang i byggeplanerne. For øjeblikket
venter man på en godkendelse fra
kommunen.
Bygningen skal forlænges med 6 meter, så man kan få nogle bedre arbejdsforhold. Denne ombygning vil beløbe
sig til over ½ mio. kr., men den er påkrævet.

Ønsker
Alle er enige om, at man ønsker sig
flere kolleger, og at der stadig afleveres
gode brugte ting til at sælge. Hvis man
ringer, afhentes tingene gerne.

Stort vareudbud i butikken

Ø-KALENDEREN
JANUAR
21.-23.

Bibelkursus v/ Egil Sjåstad og
H. Nymann Eriksen

25.

Fællesmøde om international
mission, Tyrkiet v/ Per Westh
Jensen kl. 19.00 i Aakirkeby

30.

24.

Ledermøde for alle medarbejdere i børne- juniorarbejdet.

27.

Tilkaldegudstjeneste i Aa Kirke

MARTS
04.-07.

Tilkaldegudstjeneste i Aa Kirke

04.
06.
07.

FEBRUAR
03.-06.

Møderække Østerlars v/ Leif
Bach Kofoed.

04.

Prædikantst. Indleder Jens
Kaltoft. Sdr.Lyngvej 33,
Aarsballe

05.

11.-12.

Besøg af Ingolf Henoch
Pedersen fra Evangelisk
Luthersk Netværk

Nexø
Aakirkeby
Svaneke.

05.

LM’s Afdelingsmøde

17.-20.

Møderække Nexø v/ Hakon
Christensen

”Hør det igen”. Ø-Korets 20-års
fødselsdag på Davidskolen,
Aakirkeby

18.

Prædikantst. Indleder Peter
Westh Jensen. Gudhjemvej 80,
Gudhjem

Fremtidsseminar v/ Jens Ole
Christensen på LM-Lejren.

27.

Tilkaldegudstjeneste i Aa Kirke

31.

Ledermøde for alle mandlige
medarbejdere i børne- juniorarbejdet.Tema: ”Mand dig op!”

31.03.03.04

Møderække Pedersker v/ Søren
Pedersen

17.-20.

Møderække Lobbæk v/
Flemming Bak Poulsen

18.-20.

Sanglejr. Lovsangskoncert i
Musikhuzet d. 20. februar. kl.
16.

Lovsangskoncert i
Musikhuzet
20. februar. kl. 16
Arrangementet er afslutning på
den årlige sanglejr for 4.-10- kl.
Entrë 40 kr. børn under 14 gratis

KRYDS I KALENDEREN
FAMILIELEJR
15.-17.07.2011
Rikke og Manuel
Vigilius medvirker
Vi glæder os til at se
dig!

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: Lars-Jep Elleby
Valmueløkken 2, 3700 Rønne
T 5691 0800 Træffetid ved bestilling af projektor: hverdage kl. 17-18 eller mail:
E ellebys@live.dk
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 ahpj@stofanet.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
JANUAR
Søndag d. 2.
17.00 Mødetransmission.
21.00 Genuds. fra 17.00.
Mandag d. 3.
17.00 Små ord om
store ord.
17.30 Fokus på Israel.
21.00 Ønskeprogram.
Tirsdag d. 4.
09.00 Min tid.
09.30 Gæstebogen.
(se 31.12.)
Fredag d. 7.
17.00 Min tid. (se 4.1.)
17.30 Over en åben bibel.
(Luk. 18,31-34)
Mandag d. 10.
17.00 Musik i januar.
17.30 Hvad er stress?
21.00 Små ord om store
ord. (se 3.1.)
21.30 Fokus på Israel.
(se 3.1.)
Tirsdag d. 11.
09.00 Musik i januar.
(se 10.1.)
09.30 Over en åben bibel.
(se 7.1.)
Fredag d. 14.
17.00 LUMI-weekend.
Livsværdier.
Netop nu.
Udefra.
LUMI-magasinet.
Mandag d. 17.
17.00 Lidt af hvert.
17.30 Lys i en
større verden.
21.00 Ønskeprogram.
Tirsdag d. 18.
09.00 Lidt af hvert.
(se 17.1.)
09.30 LUMI-magasinet.
(se 14.1.)

Fredag d. 21.
17.00 Tanker i tiden.
17.30 Over en åben bibel.
(Luk. 18,35-43)
Mandag d. 24.
17.00 Musikmosaik.
17.30 Apropos.
21.00 Lys i en større
verden (se 17.1.)
21.30 Hvad er stress?
(se 10.1.)
Tirsdag d. 25.
09.00 Tanker i tiden.
(se 21.1.)
09.30 Over en åben bibel.
(se 21.1.)
Fredag d. 28.
17.00 LUMI-weekend.
Livsværdier
Netop nu.
Boghylden.
Israelsbilleder. (!)
Søndag d. 30.
17.00 Mødetransmission.
21.00 Genuds. fra 17.00.
Mandag d. 31.
17.00 Stresshåndtering.
17.30 Musikprogram.
21.00 Musikmosaik.
(se 24.1.)
21.30 Apropos. (se 24.1.)

17.30 Fokus på Israel.
21.00 Ønskeprogram.
Tirsdag d. 8.
09.00 Fredagshjørnet.
(se 4.2.)
09.30 Over en åben
bibel (se 4.2.)
Fredag d. 11.
17.00 LUMI-weekend.
Livsværdier.
Netop nu.
Udefra.
LUMI-magasinet.
Mandag d. 14.
17.00 Lidt af hvert.
17.30 Musik.
(se 31.1.)
21.00 Små ord om store
ord. (se 7.2.)
21.30 Fokus på Israel.
(se 7.2.)
Tirsdag d. 15.
09.00 Lidt af hvert.
(se 14.2.)
09.30 LUMI-magasinet.
(se 11.2.)
Fredag d. 18.
17.00 Tanker i tiden.
17.30 Over en åben bibel.
(Luk. 19,11-27)
Mandag d. 21.
17.00 Musik i februar.
17.30 Apropos.
21.00 Ønskeprogram.
FEBRUAR
Ring 56 95 21 60
med dit musikønske.
Tirsdag d. 1.
Tirsdag
d. 22.
09.00 Stresshåndtering.
09.00 Tanker i tiden.
(se 31.1.)
(se 18.2.)
09.30 Israelsbilleder.
09.30
Over
en
åben
(se 28.1.)
bibel. (se 18.2.)
Fredag d. 4.
Fredag
d.
25.
17.00 Fredagshjørnet. 17.30
17.00 LUMI-weekend.
Over en åben bibel.
Livsværdier
(Luk. 19,1-10)
Netop nu.
Mandag d. 7.
Boghylden.
17.00 Små ord om
Israelsbilleder. (2)
store ord.

LUMI RADIO
Søndag d. 27.
17.00 Mødetransmission.
21.00 Genuds. fra 17.00.
Mandag d. 28.
17.00 Fra bibelkursus.
21.00 Musik i februar.
(se 21.2.)
21.30 Apropos. (se 21.2.)

MARTS
Tirsdag d. 1.
09.00 Musikmosaik.
09.30 Israelsbilleder.
(se 25.2.)
Fredag d. 4.
17.00 Fredagshjørnet.
17.30 Over en åben bibel.
(Luk. 19,28-40)
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 Fredagshjørnet.
(se 4.3.)
09.30 Over en åben bibel.
(se 4.3.)
Fredag d. 11.
17.00 LUMI-weekend.
Livsværdier.
Netop nu.
Udefra.
LUMI-magasinet.
Mandag d. 14.
17.00 Lidt af hvert.
17.30 Musikmosaik.
(se 1.3.)
21.00 Små ord om store
ord. (se 7.3.)
21.30 Fokus på Israel.
(se 7.3.)
Tirsdag d. 15.
09.00 Lidt af hvert.
(se 14.3.)
09.30 LUMI-magasinet.
(se 11.3.)
Fredag d. 18.
17.00 Tanker i tiden.
17.30 Over en åben bibel.
(Luk. 19,41-44)

Mandag d. 21.
17.00 Musik i marts.
17.30 Apropos.
21.00 Ønskeprogram.
Tirsdag d. 22.
09.00 Tanker i tiden.
(se 18.3.)
09.30 Over en åben bibel.
(se 18.3.)
Fredag d. 25.
17.00 LUMI-weekend.
Livsværdier.
Netop nu.
Boghylden.
Israelsbilleder. (3)
Søndag d. 27.
17.00 Mødetransmission.
21.00 Genuds. fra 17.00.
Mandag d. 28.
17.00 Fra bibelkursus.
21.00 Musik i marts.
(se 21.3.)
21.30 Apropos. (se 21.3.)
Tirsdag d. 29.
09.00 Fredagshjørnet.
09.30 Israelsbilleder.
(se 25.3.)

———————————————————————————————————
Bornholm af ægteparret Hsiang fra Taiwan,
Godt nytår
Vi skal til at skrive 2011 når denne udgave
af bladet LM Bornholm udkommer.
Alle medarbejdere i LUMI-radio vil derfor
sende vore lyttere og venner ønsket om et
godt og velsignet nyt år.
Vi siger tak for forbøn, for gode hilsener og
for den økonomiske støtte, som er en nødvendig forudsætning for denne virksomhed i
Guds riges arbejde.

som fortalte om radiomission til de 1.3 milliarder kinesere. Den kristne kirke i Kina er i
stor vækst, men der mangler oplæring, og
der er radioen et godt redskab.
Der er grund til at takke Gud for den vækkelsens ild, som brænder der - og til at bede
om, at troens brand også må fænge i gamle
Danmark!.

Radiomission i Kina

Vores girokonto er nedlagt, men 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.

Vi tænker tilbage på et år, hvor vi på ny fik
lov at erfare Guds omsorg for vort land og
havde muligheder for at sprede evangeliet
gennem radioen.
I forbindelse med Norea Radios 40 års fødselsdag fik vi i september besøg her på

Nytårsgave.

TIL EFTERTANKE
Kom til mig!
Af Eva Kousgaard Madsen

Et nyt år er begyndt, når disse linjer
læses. Vi har hørt så meget godt i julen
gennem salmer, vi har sunget, juleevangeliet med barnet i krybben og
englene på marken m.m. Og hvad har
vi så brug for at høre nu i den lidt triste
og mørke vinter? Julelysene er brændt
ned, og hverdagen er begyndt med de
gode og til tider slidsomme rutiner.
For mig er der nogle ord fra Bibelen,
som kan bæres med i hverdage for eksempel "Kom til mig, alle I, som slider
jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile." Matt. 11,28 Det er
havregryn med sukker og mælk, det er
solid hverdagsmad - brændstof for mit
kristenliv!

Verset er en opfordring til at komme til
Jesus. Komme til Jesus med alt i vores
liv inklusiv det vanskelige og tunge,
som tager vores opmærksomhed! Jesus ønsker at tage byrden af os, både
synden i vores liv og alle bekymringerne, som slider os trætte. Der er nåde
og hvile at få hos Jesus. Det er et fantastisk tilbud.
Vi står ikke alene i vores liv, Jesus går
med! Jesus ønsker nærkontakt til os
hver dag, så vores hverdage leves under nåden og under løftet: Og jeg vil
give jer hvile!

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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