
 

Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) 
blandt andet med for tiden? 
AS er rykket på plejehjem! 😊😊  
I mange år har vi afholdt AS-møder 
på efterskolen Solgården. Nye 
medlemmer i AS gør, at ”Bakkely” 
ligger nærmere for de fleste. 
 
Efter sommerferien plejer AS at 
begynde en ny sæson med at have 
et opbyggeligt emne på dags-
ordenen. I år tog vi udgangspunkt i 
www.Bed2018.dk. Det blev 
anledning til, at flere havde brugt 
ferien på at læse nogle bøger om 
bøn. Bøn kan ikke snakkes frem! Bøn 
skabes og formes i mødet med Guds 
ord og Guds nåde. Nådens ånd er 
nemlig bønnens ånd (Zak 12,10).  
 
AS ønsker at følge og stå til rådighed 
for de mange frivillige, som er 
engageret i forskellige udvalg og 
bestyrelser i afdelingen. Derfor 
arbejder man lidt med struktur og 
organisation, herunder også 
fordeling af ansvarsområder i AS. 
 
Mandag den 5. november er der 
igen afdelingsmøde i Skjern.  
Alle, der er medlem i en lokal kreds 
eller frimenighed, er velkommen!  
Vi drøfter de arbejdsgrene, vi er 
fælles om, og som kun kan bestå, så 
længe vi står sammen om det! 
 
Vi får også besøg af Søren  
Skovgaard Sørensen,  
generalsekretær i LM.  
Søren vil holde et oplæg  
ud fra emnet:  
”LM, nu og i fremtiden”. 
Se dagsorden på  
www.lm-vestjylland.dk  

Bibelcamping og lejre 
Igen i år har der været afholdt 
bibelcamping på Virksund og lejre på 
Hemmet Strand.  
Et par glimt fra bibelcamping på 
Virksund, hvor der blev gået til den 
ved sponsorløbet… 

 
 

 
Bibeltimer fra bibelcamping kan 
høres her: www.lysetoglivet.dk – 
under ”bibelcamping” – ”Virksund 
Bibelcamping”. 
 
Sidst i september måned var der 
EXODUS-møder på Solgården, hvor 
vi glæder os over stort fremmøde 
alle aftner. 

 
Det er et privilegium, at vi har 
mulighed for sådanne afdelings-
arrangementer på vores efterskoler! 
 
Timerne fra EXODUS-møderne bliver 
tilgængelige via lm-vestjylland.dk 
 

     
       
       

  
      

    

Hilsen fra afdelingsstyrelsen 
v/ Henning Andersen 
 
1. Kor 15,20a: ”Men  
nu er Kristus opstået  
fra de døde.” 
 
Dette vers er for mig helt centralt i 
bibelens budskab. Paulus slår det 
fast flere gange, hvis ikke Kristus er 
opstået, ja så er vi fortabte, ja ikke 
kun fortabte, men de ynkværdigste 
af alle mennesker, for vi har sat 
vores lid til en løgn. 
Men nu er det en velbevidnet 
kendsgerning, Jesus levede her på 
jorden, Han døde på et kors og 
opstod som skriften forud havde 
sagt. 
Paulus skriver i Rom 15,4: ”Alt, hvad 
der tidligere er skrevet, er jo skrevet, 
for at vi skal lære af det, så vi med 
udholdenhed og med den trøst, som 
Skrifterne giver os, kan fastholde 
håbet.” 
Det er grunden, jeg bygger mit liv på, 
at jeg er frelst ved troen på Jesus 
alene, at jeg kan se frem til en 
opstandelse og et liv i evighed med 
Ham.  Alt dette har vi alene i Kristus 
og på grund af Ham alene.  
Derfor er påskedag den vigtigste dag 
i året. Her fejrer vi, at Jesus opstod 
fra de døde som sejrherren, som den 
der vandt frelse for dig og mig.  
Det er på det grundlag, vi rækker 
evangeliet videre ud til mennesker, 
at de må høre og fatte med hjertet 
at Kristus Jesus er den, Han siger, 
Han er. Evig Gud og var i den tid han 
levede på jorden sandt menneske. 
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