
LM har altid prioriteret forkyndelsen højt: 

”forkyndelsen af Guds ord er 
det centrale og bærende.”*
Møderækker og kredslejre m.m. bliver ofte 
afholdt af landsansatte forkyndere. Deres 
ansættelser har skiftet i årenes løb, men 
de har altid sat sit præg på forkyndelsen 
og været samlende for LM. Det ønsker vi 
at fastholde.

Finansiering
De to afdelinger er garant for det økono-
miske grundlag for de afdelings-ansatte 
forkyndere. 
Til det formål er der oprettet en fond. Alle 
kan således støtte arbejdet ved indbetal-
ing til fonden. 
Et eventuelt overskud vil gå til flere ansæt-
telser, hvis der opstår behov for det, og til 
LM’s landskasse, jf. illustration.

           Fondens kontonummer: 
           7780 1952662

Man kan tegne gavebrev for et fast beløb til fonden igennem LM. 
Læs mere om det, og andre muligheder på http://www.dlm.dk/stoet-lm 
Du kan også læse om skattefradragsreglerne på www.dlm.dk/fradrag

Møderækker og kredslejre mm 
ved ansatte forkyndere i LM

* ”Arvesølv – eller slagger”, 
LM’s 125 års jubilæum).

Fra 2014 er Søren Pedersen 
ansat af LM på landsplan. 
Peter Olsen er ansat af 
Sønderjylland-Fyns afdeling. 
Dan Hessellund er ansat af 
Vestjyllands afdeling.

Budget

Personlige gaver 
og gaver fra 

LM afdelinger, 
LM kredse og 

LM frimenigheder

Overskud ved 
indsamling til 
prædikantløn 
videresendes til 
Landskassen

Overskud
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