Formandens hilsen
En tid der vækker minder om sorg, glæde og håb.
Vi går nu ind i årets sidste måneder med dage, der på en særlig måde
berører os alle. Bibelen og kristne sange og salmer hjælper os med at sætte
ord på de følelser, vi bærer i vore hjerter.

LM NYT
Oktober – November – December
2021

1. Alle Helgens søndag, hvor vi mindes dem, vi har mistet. Vi har vist
alle nogle af vore kære, som vi takker Gud for, selv om takken blandes med
tårer. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes, siger Jesus.
Løfter vi blikket opover ser vi ”en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle
folkeslag og stammer, folk og tungemål.” Jesus har lovet at gå med os alle
dage, så vi kan frimodigt syng med på salmen
Ja, engang mine øjne skal
se Kongen i hans pragt.
2. Advent. Ventetid, en tid i forventning om det store og herlige, som vi er
blevet lovet. En verdensbegivenhed. Det er noget godt, vi venter på. Noget,
som er blevet forberedt gennem meget lang tid, så der er god grund til at se
fremad. ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner
for dem, der bor i mørkets land.” Lad os synge med på disse ord:
Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud.
--- eller Han os bebuder glædens år, vor nød ved
ham en ende får; derfor af stemmer uden tal en
frydesang ham møde skal.
3. Jul. December er en hektisk tid for mange os af med risiko for at have så
travlt med alle forberedelserne, at trætheden gør, at man mister glæden.
Derfor må vi sætte hinanden stævne på Betlehems marker og opleve den
åbne himmel, Herrens herlighed, vingesuset og lovsangen.
En stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren.
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag.
I taknemlighed og med glæde og forventning

lm-gilleleje.dk

Svend Bernhard

Vor kornhøst er til ende
Melodi: Nu blomster tiden kommer
Tekst: sognepræst Peter Aage Bak 1993

Program for oktober måned 2021
Søndag d. 3. oktober – Missionsstævne på LMH
- se særskilt program

Mandag d. 4. oktober kl. 14 Strikkecafé
Tirsdag d. 5. oktober

Kl. 19:00 Bedemøde – mødeleder Svend Bernhard

Vor kornhøst er til ende, og rapsen er i hus.
Vort år sig snart vil vende mod barske stormes sus
i efterårets nætter med hagl og rusk og regn.
Gud Herren sådan sætter til hver tid sine tegn.
Så mindes vi med glæde vort forårs skarpe vind,
den milde sommervæde og solens klare skin.
Der var i påskens lilje og mælkebøttens sol
et glimt af Herrens vilje og fra hans nådestol.
De milde sommerlufte drev rugens dræ (støv) af sted
og førte fine dufte fra grøftens blomster med,
mens byggen ydmygt nejer for hvedens stive strå.
alt det vor Fader ejer, som her vort øje så.
Med grønne marker blegner mod høstens rige tid,
hvor tunge kornaks segner som løn for bondens flid.
En mejetærsker larmer og skærer dybe skår.
Således Gud forbarmer sig også dette år.
Vor kære Gud og Fader, som skabte alt så smukt,
og nådig endnu lader os leve af den frugt,
som mark og have giver, dig være tak og pris
så at vor lovsang bliver et glimt af Paradis!
Vi takker dig for livet, for brød og gode kår,
for alt, hvad du har givet os indtil dette år!
Og tak for gyldenhøsten, som venter os engang,
når vi med lovsangsrøsten skal prise dig i sang!

Søndag d. 10. oktober

Kl. 15:30 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 16:00 Prædikant: Torben Frederiksen
Mødeleder: Jørn Henrik Olsen

Mandag d. 11. oktober kl. 14 Strikkecafé
Onsdag d. 13. oktober Eftermiddagsmøde

Kl. 14:30 foredrag ved Karin Skov Thomsen, Græsted
Emne: ”Stemmer fra livet i krigens slutfase”

Søndag d. 17. oktober

Kl. 15:30 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 16:00 Prædikant: Birger D. Pedersen
Mødeleder: Svend Bernhard

Mandag d. 18. oktober kl. 14 Strikkecafé
Søndag d. 24. oktober – Bibelsøndag i LM Græsted
- se særskilt program

Mandag d. 25. oktober kl. 14 Strikkecafé
Fredag d. 29. oktober

Kl. 19:00 Foredrag v. sygeplejerske Ulla Karin Laursen, Hillerød ”Enke i en al for ung alder”.

Program for november måned 2021

Program for december måned 2021

Mandag d. 1. november kl. 14 Strikkecafé

Søndag d. 5. december

Tirsdag d. 2. november

Kl. 19:00 Bedemøde – mødeleder Kaj Nielsen

Kl. 15:30 Der serveres en kop kaffe/the
Kl. 16:00 Prædikant: Peter Karlskov
Mødeleder: Torben Jensen

Søndag d. 7. november

Mandag d. 6. december kl. 14 Strikkecafé

Kl. 15:30 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 16:00 Prædikant: Thomas Højgaard
Mødeleder: Henrik Sørensen

Kl. 19:00 Bedemøde – mødeleder Gunnar Sørensen

Mandag d. 8. november kl. 14 Strikkecafé

Onsdag d. 8. december Eftermiddagsmøde

Onsdag d. 10. november Eftermiddagsmøde

Kl. 14:30 foredrag ved Ivan L. Jacobsen
Emne: ” Han var både Kristusbekender og – fornægter”
- om apostlen Peters livsrejse.

Søndag d. 14. november

Gudstjenestefælleskabet sammen med LM-kredsen
Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/the
Kl. 10:30 Prædikant: Bent Olsen

Mandag d. 15. november kl. 14 Strikkecafé
Søndag d. 21. november

Kl. 15:30 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 16:00 Prædikant: Ingolf Munch, Hillerød
Mødeleder: Gunnar Sørensen

Mandag d. 22. og 29. november kl. 14 Strikkecafé
Fredag d. 26. november

Kl. 19:00 Peder Toft, Hillerød, leder en sangaften om
”Adventstidens sange” -med udblik til bl.a. den norske
Salmedigter Trygve Bjerkrheim

Tirsdag d. 7. december

Kl. 14:30 Juleafslutning i missionshuset –
Oplæg v/ Jette Larsen om ”Forventningens glæde” m.m.

Søndag d. 12. december

Gudstjenestefælleskabet sammen med LM-kredsen
Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/the
Kl. 10:30 Julesange og juletekster

Mandag d. 13. december kl. 14 Strikkecafé
Søndag d. 19. december

Kl. 14:30 Der serveres en kop kaffe/the
Kl. 15:00 Adventssamling v/ Kaj Nielsen

Gudstjenestefællesskabet
Oktober - December 2021
Gudstjenesterne holdes i missionshuset på Vesterbrogade 22,
Gilleleje

Søndag d. 24. oktober

Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 10:30 Net-prædiken

Søndag d. 14. november

Gudstjenestefælleskabet sammen med LM-kredsen
Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/the
Kl. 10:30 Prædikant: Bent Olsen, Hillerød

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
- Anju og Mika Bak-Skovenborg
- Højskolen (LMH)
- Johannesskolen
- Alme Skole
- HvideKilde
- LUMI Genbrug

Søndag d. 28. november

Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 10:30 Net-prædiken

Søndag d. 12. december

Kl. 10:00 Der serveres en kop kaffe/te
Kl. 10:30 Julesange og juletekster

”Der er magt i de foldede hænder, i sig selv er de svage og små, men
mod almagtens Gud du dem vender, han har lovet, at svar skal du
få”.
(Sange og salmer 589) Trygve Bjerkrheim 1955

Om LM Nyt

Om Luthersk Mission i Gilleleje:

LM-Nyt er et program- og informationsblad, som løbende
informerer om aktiviteterne i Luthersk Mission i Gilleleje.
Herudover bringes forskellige andre oplysninger.

Luthersk Mission (LM) i Gilleleje holder til i missionshuset på
Vesterbrogade 22.

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.

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

