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Formandens hilsen 
 

Sommertanker 
 
I et år, hvor vi har oplevet begrænsninger med at lukke ned og åbne 
op i flere omgange, er det fantastisk og en ekstra stor glæde at se, 
hvordan naturen omkring os viser sig fra sin smukkeste side. Solen, 
lyset, varmen, farverne, fuglesangen, nattens stilhed, er en daglig 
hilsen fra Skaberen. En bekræftelse på, at Gud ikke er ”lukket ned”. 
Himlen er åben og Guds magt er synlig i naturen. 
 
Vi glæder os over sommeren og de muligheder, vi nu igen har for at 
mødes med familie og venner, i menigheden og i andre fællesskaber. 
Det er en rigdom, som vi har lært at sætte pris på. 
 
Om sommeren ændres vores daglige rutiner, bl.a bliver vores 
måltider enklere, påklædningen lettere, vi opholder os mere ude i det 
fri, også i de lyse aftener. Min erfaring er, at det om sommeren kan 
være vanskeligere at finde tid til stilhed og fordybelse. For at denne 
vigtige side af hverdagen ikke skal blæse væk i sommerbrisen, kan 
det være en hjælp at have et specielt ”sommer-ord” til daglig brug. 
 
Det kunne være denne hilsen fra Herren Jesus, som er Guds 
kærlighedsgave til alle mennesker: Vær ikke forfærdet, tro på Gud og 
tro på mig. Den opmuntring har vi brug for hver dag, fordi corona-
pandemien stadig er virksom i verden omkring os. Lad os alle bruge 
dette sommer-ord til at give tryghed og fred. 
 
”Jeg vil ånde luften i fulde drag, 
synge Gud en sang for den lyse dag, 
takke ham, at morgnen mig end er sød, 
at mig dagen fryder, trods synd og død”. 
            
(Fra: Se, nu stiger solen... af Jakob Knudsen) 
 
 
God sommer! 
 
Svend Bernhard 
 



Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
i denne skønne sommertid 

Guds underfulde gaver! 
Se, hvor hvert lille blomsterpar 
sig yndefuldt nu smykket har 

på marker og i haver! 
 

Hvert træ nu pranger med sit løv, 
og jorden dækker til sit støv 
med sommergrønne klæde, 
og skønnere er liljens dragt 
end Salomon i al sin pragt 

på gyldne kongesæde. 
 

Højt svinger sig de lærker små, 
og duerne fra dunkle vrå 
i skov og mark sig fryder, 

og nattergalen, hør engang! 
nu synger glad sin vekselsang, 

så bjerg og dal genlyder. 
 

Hver hvedemark om gylden høst 
nu varsler til den gamles trøst 

og til de unges glæde; 
og Paradisets takkesang 
genlyder i en efterklang 

fra lave barnesæde. 
 

Ak, tænker jeg, er der så stor 
en skønhed på den faldne jord 

for syndere at finde, 
hvor skal vi da vel frydes ved 
al glansen af Guds herlighed, 

som er i Himlen inde! 
 

Velsign os med din Helligånd, 
og plej os med din egen hånd, 

så vi for dig må være 
som blomster små med liflig lugt, 
som træer fyldt med yndig frugt 

til Jesu Kristi ære! 
 

Og, Fader, når du ejegod 
oprykker blomsten med sin rod 

for bedre den at gemme, 
o, plant mig da, og giv mig læ 
ved livets væld, af livets træ 

i Paradis derhjemme! 
                                                               Nathan Söderblom 1916 

Program for juli måned 2021 
 
Søndag d. 4. juli – fælles med LM Græsted 
Kl. 19:00  Prædikant: Jørn Henrik Olsen   
                  Mødeleder: Svend Bernhard 
 
Søndag d. 11. juli – i LM Græsted 
Kl. 19:00  Prædikant: Christian Lund Pedersen   
                   
Søndag d. 18. juli – fælles med LM Græsted 
Kl. 19:00  Prædikant: Svend Bernhard  
                  Mødeleder: Torben Jensen 
 
Søndag d. 25. juli – i LM Græsted 
Kl. 19:00  Netprædiken   
 
 

 
Lise og Frederik Berggren’s hushjælp, Ana, som hjælper  
med at købe ind på markedet i Peru 

 
 



Program for august måned 2021 
 
Søndag d. 1. august fælles med LM Græsted  
Kl. 19:00  Prædikant: Birger Reuss Schmidt 
                   Mødeleder: Kaj Nielsen 
 
Tirsdag d. 3. august 
Kl. 19:00  Bedemøde – mødeleder Gunnar Sørensen 
 
Søndag d. 8. august i LM Græsted 
Kl. 19:00  Prædikant: Søren Skovgaard Sørensen  
 
Søndag d. 15. august fælles med LM Græsted 
Kl. 19:00   Prædikant: Christian Maymann 

Mødeleder: Gunnar Sørensen 
 
Mandag d. 16. august kl. 14 Strikkecafé  

 
Søndag d. 22. august i LM Græsted 
Kl. 19:00  Prædikant: Bent Olsen  
 
Mandag d. 23. august kl. 14 Strikkecafé 
 
Søndag d. 29. august fælles med LM Græsted 
Kl. 19:00   Prædikant: Leif Rasmussen 

Mødeleder: Jørn Henrik Olsen 
 
Mandag d. 30. august kl. 14 Strikkecafé 

 
 

 
 
 
 

Program for september måned 2021 
 
Søndag d. 5. september 
Kl. 15:30  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 16:00  Prædikant: Henrik Nymann Eriksen  
                   Mødeleder: Aase Leinum 
 
Mandag d. 6. september kl. 14 Strikkecafé 
 
Tirsdag d. 7. september 
Kl. 19:00  Bedemøde – mødeleder Kaj Nielsen 
 
Søndag d. 12. september 
Gudstjenestefælleskabet sammen med LM-kredsen 
Kl. 10:00  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 10:30  Prædikant: Stig Richard Hansen 
 
Mandag d. 13. september kl. 14 Strikkecafé 
 
Onsdag d. 15. september Eftermiddagsmøde 
Kl. 14:30 foredrag ved Hjørdis og Jørgen Bernhard  
Emne: ”Er alderdommen en dom eller en velsignelse?”.                                                                                                                                             
 
Søndag d. 19. september 
Kl. 15:30  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 16:00  Prædikant: Torben Frederiksen  
                   Mødeleder: Henrik Sørensen 
 
Mandag d. 20. september kl. 14 Strikkecafé 
 
Fredag d. 24. september 
Kl. 19:00 Foredrag ved sognepræst Ole Buchardt Olesen  
”Forfølgelse af kristne - Update fra den globale scene”. 
 
Mandag d. 27. september kl. 14 Strikkecafé 



Gudstjenestefællesskabet 
             August - September 2021 
 
Gudstjenesterne holdes i missionshuset på Vesterbrogade 
22 og begynder kl. 10:30. Fra kl. 10:00 serveres der en kop 
kaffe/the 
 
Søndag d. 29. august 
Kl. 10:00  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 10:30  Net-prædiken 
 
Søndag d. 12. september 
Gudstjenestefælleskabet sammen med LM-kredsen 
Kl. 10:00  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 10:30  Prædikant: Stig Richard Hansen 
 
Søndag d. 26. september 
Kl. 10:00  Der serveres en kop kaffe/the 
Kl. 10:30  Net-prædiken 
 

 
 
Meditationspladsen ved Ohs Kirke, Småland (foto: glg) 

Bedeemner: 
 
- LM’s ledelse, prædikanter og medarbejdere 
- Missionsarbejdet i Peru, Tanzania, Cambodia og 

tyrkiske folkegrupper  
- Signe og Brian Bjørn Nielsen med børnene Silas, 

Alma, Tabitha og Silje  
- Jette og Lyle Hall og deres børn Rachel, Acacia, 

Mikaela og Naomi 
- Frederik og Lise Berggren Smidt 
- Højskolen (LMH) 
- Johannesskolen 
- Alme Skole 
- HvideKilde  

LUMI Genbrug 

 
                                 

Lise og Frederik Berggren Smidt               Familien Jette og Lyle Hall, Tanzania 
Arequipa, Peru                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
                                    Familien Signe og Brian B. Nielsen,  
                                    Tanzania 



Om LM Nyt 
 
LM-Nyt er et program- og informationsblad, som løbende 
informerer om aktiviteterne i Luthersk Mission i Gilleleje. 
Herudover bringes forskellige andre oplysninger. 
 
Bladet udkommer 4 gange om året og sendes gratis på mail eller 
bringes til alle, som ønsker det. Rekvirer gerne bladet hos en af 
kontaktpersonerne. 
 
Fra tid til anden udsender vi også nyhedsmails til LM-Nyt’s 
abonnenter. Der kan være tale om eventuelle programændringer, 
nyheder om eller fra vore kontaktmissionærer eller andre 
meddelelser.  
 
Ønsker du at komme på vores mailliste, så skriv til 
lmgilleleje@gmail.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Om Luthersk Mission i Gilleleje: 
 
Luthersk Mission (LM) i Gilleleje holder til i missionshuset på 
Vesterbrogade 22. 
 
Ønsker du flere informationer, eller har du spørgsmål i forbindelse 
med LM’s arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden eller 
en af de øvrige kontaktpersoner. Se nedenfor! 
 
Følg os på vores hjemmeside: www.lm-gilleleje.dk 
 
 
LM’s kontaktpersoner 
 
Formand:  Svend Bernhard 
  Birkevang 101, 3250 Gilleleje.  
  27 29 39 04 
 
Eftermiddagsmøder: Gunnar Sørensen 
  Rosenvang 1, 3250 Gilleleje.  
                     48 30 06 41 
 
Strikkecafé:  Karen Schødt Jørgensen 
  Strågårdsvej 2, 3250 Gilleleje  
                     21 18 01 20 
 
Åbne bibelstudie: Eva Jensen 
  Langdraget 144, 3250 Gilleleje.   
                     48 30 00 36 
 
 
Missionshuset:                 Svend Bernhard 
  27 29 39 04                                                                                                                                                                                                                           


