
Uddrag fra formandsberetning – marts 2014 

”At fuldføre tjenesten!” 
Ef. 6, 18-20. 

”Hvad skal vi bede om i menigheden / LM?” 

 

Ofte beskæftiger vi os med vore egne personlige problemer og udfordringer. De 

nævnes i bønnen og fylder i vidnesbyrdene, når vi samles. Vel taler bibelen om, at vi 

må komme til Gud med alle ting. ”Kom til mig” siger Jesus i Matt. 11,28. 

 

Så taler bibelen også om historiens timeglas. Tingene sker ikke bare vilkårligt. 

Begivenheder er ikke tilfældige. Gud ser alt fra begyndelsen til enden, han kender ”tid 

og time”. Han ved, hvornår han vil velsigne og forbande. I tidens fylde sendte han sin 

søn. Gud standser ikke op for at spørge os til råds.  

 

Vi har fået en tidsperiode at arbejde i, når det gælder vores verdensdel, som kan 

gribe en med mismod. Ser vi på den synlige og numeriske kirke, så kan vi ikke andet 

end tælle tilbagegang og notere teologiske synspunkter, som intet har med sand 

kristendom at gøre.  

Hvad skal vi gøre i denne situation?  

 

Vi skal simpelthen spørge os selv:  

Gud, hvad vil du med dette?   

Er det de sidste tider, vi er på vej ind i, hvor vi skal blive få? 

Hvad vil du lære mig Gud? 

Er der noget i mit liv, som hindrer dit riges fremgang! 

 

De spørgsmål kan vi godt stille os selv uden at komme i tvivl om Guds kærlighed til 

os. Den er ikke betinget af omgivelserne.  

 

LM’s generalforsamling 13 vedtog en udmeldelse, som sigtede mod at vende tilbage til 

tjenesten. At vi igen tager fat om det, som har været vores kald – at forkynde 

evangeliet om den uforskyldte nåde.  

 

Kender vi stadig den store gave, vi har fået? Så vi ved, hvad vi skal give videre.  

Ved du, hvad du skal sige til en fortabt sjæl, som vil frelses? Ved du, hvad du skal 

sige til en anfægtet synder, som ikke kan få fred i sin sjæl? 

Hvis ikke, er det fordi det ikke er frelste syndere, som samles længere!  

Er Evangeliet blevet til ”mere” end syndernes forladelse! 

Vi vil gerne en hel masse forskellige ting. Evangeliet er blevet en mangfoldighed af 

glædelige budskaber.  

Har vi mistet nådesindet? 

 

 

 

 



Hvad var Paulus optaget af i tjenesten med at fuldføre løbet?  

Da Paulus trådte ind i troens rige, da så han noget:  

Der er noget alle mennesker har: En forsonet Gud (2 Kor 5,19) 

Og der er noget, som ikke alle har: Taget imod denne forsoning. Hjertet er ikke forligt 

med Gud. De mennesker – de lever under Guds vrede! (Matt 25,41;Ef 2,3) 

 

Det bandt ham til en livslang tjeneste.  

Han havde fået det for intet – derfor gav han det videre for intet?  

 

Må Gud forny os i dette kald. 

Eller skal andre tage over med at fuldføre tjenesten? 

 

Tilbageblik og informationer! 
Akutpakke og GF 

På afdelings- og landsplan har LM og folkekirken fyldt en del. Ved akutpakken, som 

henvender sig til de ”kirkeløse” er der fundet en løsning i afdelingen. Hele dokumentet 

findes på LM-Vestjyllands hjemmeside.  

 

Efter længere tids drøftelse med flere løsningsmodeller på den fremtidige struktur, så 

oplevede flere en mæthed i strukturdebatten. Det blev særlig tydeligt på rådsmødet i 

august. Og igen bekræftet på GF13, som med en udtalelse, ønskede mere fokus på 

mission. 

Inden GF havde LS sendt et udkast om en fælles udtalelse til medlemmerne. Det blev 

også nævnt inden GF i T&M.  

På GF blev dokumentet drøftet og justeret (hele dokumentet findes på LM’s 

hjemmeside). 

 

Landsprædikanterne! 

2013 blev også året, hvor aftalen om, at Landsprædikanter overgik til afdelingerne 

den 1. januar 2014. Dan Hessellund til LM-V og Peter Olsen i LM-S/F.  

Afdelingerne overtog ikke kun den økonomiske forpligtelse, men også hyrde- og 

personaleansvaret for de pågældende prædikanter. Det betyder i praksis, at er der 

forhold omkring de nævnte prædikanter man gerne vil vende, så er det 

afdelingsstyrelserne man skal kontakte. 

 

EXODUS MØDER:  

Sidst i september afholdtes EXODUS møder. 

Kort forinden meldte Carsten Christensen fra. Det gav et sug i maven. I stedet trådte 

Dan Hessellund og Svend Åge Jacobsen til. Til begge skal der lyde en stor tak, fordi I 

tog denne opgave på jer.  

Udvalget havde gjort et stort stykke arbejde forinden. Der var spænding om antal, 

hvem ville komme – kun ældre.  

Sjælden har jeg glædet mig og været så taknemmelig over et arrangement. En ting 

var antallet, men den blanding af unge og ældre løftede hele arrangementet.  

Nåede Gud menneskehjerter med sit ord? Blev mennesker frelst eller fornyet i troen? 

Det var vor bøn og vi tror at Gud svarede. Vi forventer at afholde EXODUS møder igen 

i 2015.  



Årsmøde 

Den 31. maj – 1. juni afholdes der så årsmøde igen. Det sker på Sædding Efterskole, 

hvor vi får besøg af Henrik Nymann Eriksen og Birger Reuss Schmidt. 

 

Ægteskabskursus: Der var 35 par i 2012 – 23 par i 2013. Udvalget har besluttet at 

der forsøges igen i 2014. Og det glæder jeg mig over.   

 

Virksund.  

40 års jubilæum blev fejret på dette års Bibelcamping. En festlig dag med god 

tilslutning og fantastisk betjening dagen igennem.  

 

Det kom som en overraskelse at Karin og Leif ville forlade Virksund i oktober.  

Det har så betydet, at Virksund har fyldt en del i den sidste tid. Også flere af jer har 

været engageret – både skriftlig og mundtlig. 

Virksundstyrelsen bad afdelingerne i Østjylland og Vestjylland om at være behjælpelig 

med, at se på løsningsmuligheder for Virksunds fremtid.  

Den 3. februar afholdes der et fællesmøde for begge afdelingsstyrelser samt udvalget. 

På mødet vil deres analyse og vurdering blive drøftet for i fællesskab at nå frem til en 

holdbar løsning.  

På afdelingsmødet vil der være en grundig information og drøftelse af sagen.  

 

Prædikantpleje! 

Prædikantpleje er vort hovedansvar. Det gælder ikke bare de jævnlige samtaler med 

vore prædikanter og at arrangere prædikantkurser. Vi har brug for at flere unge 

mænd får nåde og kald til at prædike. Bed om at unge må blive omvendt, nå frem til 

evangelisk klarhed og få kald til at tjene med forkyndelsen.  

 

Temadrøftelse i AS 

Jeg vil gerne tage emner og temaer op, som er aktuelle.  

 

Vi har bl.a. drøftet emnet ”At give stafetten videre” 

Hvordan får næste generation ejeransvar for det arbejde, som nu er i gang i 

afdelingen? 

Hvordan får vi næste generation engageret i styrelsesopgaver?  

Hvordan får vi flere til at sige ja til en opgave i f.eks. kredsstyrelser, valg til 

repræsentantmødet, valg på afdelingsmødet og til afdelingsstyrelsen? 

 

For at komme så tæt på svarene, så tager vi fra AS på skift rundt og besøger 

kredsstyrelser.   

 

Vi har drøftet emnet: ”Hvad vil vi (LM) kendetegnes på?” – en drøftelse om LM, som 

vækkelsesbevægelse, og om vores arbejdsformer er med til at ændre vort 

gudsbillede. Intet er mere vigtigt for os som kristen menighed end at besinde os på 

det budskab, som vi møder igennem sang, prædiken og bøger! 

 

 

 



Besøg i AS  

Der er mange forskellige arbejdsgrene i afdelingen. Der er brug for mange frivillige 

hænder. For at der ikke bliver for stor afstand mellem os, så inviterer vi på skift 

relevante bestyrelser og ansatte.  

Vi ønsker bl.a. at finde ud af: Hvilke spor sætter disse arbejdsgrene blandt 

mennesker? Hvor er der behov for hjælp? Er der svære ting i opgaven? Skal der ske 

ændringer? 

Vi har i 2013 inviteret:  

Missionskonsulenter (Ruth Bach-Svendsen, Bjarne Mogensen og mødeplanlægger Per 

Lauridsen). 

Virksundstyrelsen (Hans Pedersen, Jacob Muldbjerg og Peter Mostrup). 

Cafe Kilden (Christian H. Andersen, Alice Andersen og Hanne Klit) 

Kasserer i afdelingen Tommy Lindgreen.  

 

Tak til … 

Kaj Birkmose, som ønsker at stoppe i AS til april.  

Karin og Leif for den tid og det engagement I brugte på Virksund, som lederpar. 

I forlængelse af dette, vil jeg også gerne sige tak til Edit og Bent Larsen, som har 

taget opgaven som midlertidig lederpar på jer. En stor opgave.  

 

 

TAK 


