LUTHERSK MISSION 1868 - 2018

En anledning l besindelse, synlighed og inddragelse
Torsdag den 1. marts 2018 er det 150 år siden det blev beslu et at s
Det s

e Luthersk Missionsforening.

ende møde blev a#oldt ved et møde i Almindingen den 14. juni 1868.

Jubilæet er en anledning l besindelse om vores åndelige arv og kristne kerneværdien, der fortsat danner
grundlaget for forkyndelse, menighedsliv og den enkelte LM’ers personlige kristenliv.
Sam dig er det en god anledning l at gøre LM mere synlig udad l, l at åbne vore døre for naboer og
omgivelser og l at fortælle om hvad vi står for, det vi tror på og den betydning LM har ha på den lokale
og åndelige udvikling på Bornholm.
Jubilæet vil vi gennemføre som et fælles projekt, med inddragelse af vore kredse og forskellige arbejdsgrene.
Afdelingsstyrelsen

Sådan vil vi markere jubilæet
Bogudgivelse om hvordan det hele begyndte og med skildring af 9 bornholmske LM-personligheder, der
har sat sit præg på LM. På forskellig vis. Birger Pedersen har skrevet bogen, der udgives af Lohse/Logos
Media i februar 2018.
Jubilæumsarrangement den 1. marts 2018, der indledes med kransenedlæggelse, fortsæ er e ermiddag
og a en på missionshuset, Dr. Kebells Vej 12 A, Rønne. Deltagelse af generalsekretær Søren Skovgaard
Sørensen, dl. generalsekretær Leif Rasmussen og skoleleder Ebbe Kaas.
Lejrstævne på LM-lejren søndag 17. juni. Taler: vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard Holm
Almindingsmøde søndag 19. august. Tema: Arven fra Rosenius. Taler: Afdelingssekretær Hakon Christensen. Kort personskildring: Gunnar Svendsen ved Birger Pedersen.

Lokale arrangementer
I hvert af LM’s 9 missionshuse på Bornholm vil der, fordelt over jubilæumsåret, blive a#oldt et arrangement med særlig fokus på jubilæet. Disse møder vil blive placeret på normale møde dspunkter, men vil
være mere udadre ede og derfor også en god anledning l at invitere de lokale naboer med.
Åbent hus med velkomst og orientering om missionshuset og dets ak viteter, foredrag over udvalgt emne, personskildring, lovsang, kaﬀe og andagt.
Se oversigten på bagsiden.

LUTHERSK MISSION 1868—2018

Jubilæumsarrangementet torsdag 1. marts 2018
Kl. 14.30

Kransenedlæggelse på Chris an Møllers gravsted, Rønne Kirkegaard

Kl. 15.00

LM’s missionshus i Rønne, Dr. Kabells Vej 12A, velkomst og kaﬀebord

Kl. 15.30

Hvad var det, der skete for 150 år siden, og hvilken betydning? v/LM’s dl. generalsekretær
Leif Rasmussen
Lovsang ved Lovsangsbandet i Rønne LM
LM som formidler af Rosenius’ budskab l dansk kirkeliv v/skoleleder Ebbe Kaas
Mulighed for korte hilsner og afrunding ca. kl. 17.30
Mulighed for at bes lle en let anretning i pausen frem l festa enen.

Kl. 19.00

Festa en, indledes med LM’s Hornorkester og Ø-koret
LM’s historie som pejlemærke for frem den v/generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen
En samtale mellem to historiske personligheder
Kaﬀebord / By Grace - gamle sange på nye melodier
Quiz: Hvor godt kender du LM - dyst mellem udvalgte personer

Kl. 22.00

Afslutning ved afdelingsformand Jørn Bech

LOKALE ARRANGEMENTER
18. marts

Rønne

kort personskildring
Emne: LM’ forhold l Folkekirken
Taler: Birger Pedersen og panel med gæster

22. april

Østermarie

Emne: LM’s sangtradi on

Lorents Peter Elleby

Taler: Chris na Nissen
10. maj

Aakirkeby

Emne: LM og interna onal mission

Kaj Pedersen

Taler: Svend Aage Jacobsen, dl. missionær
3. juni

Østerlars

Emne: LM og kvinderne

Martha Vilhelmine Mortensen

Interview med Bodil Thorsen
2. september

Hasle

Emne: LMH og LM’s e erskoler

Andreas Rønne

Taler: Ivan Jakobsen, forstander, Stubbekøbing E erskole
16. september

Nexø

Emne: LM’s børne– og ungdomsarbejde

Vilhelm Munch

Taler: Egon Jensen, dl. landsjuniorsekretær
7. oktober

Lobbæk

Emne: LM’s friskoleengagement

Peder Kofoed

Taler: Lene Due Madsen, skoleleder
21. oktober

Svaneke

Emne: Forholdet LM - ELM

Chris an Wolﬀsen

Taler: Paul O o Kjøller, ELM
4. november

Årsballe

Emne: LM som lægmandsbevægelse
Taler: Carsten Skovgaard-Holm
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