Nyhedsbrev for LM-Vestjylland
Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS)
blandt andet med for tiden?
Ved AS-mødet i maj konstituerede
afdelingsstyrelsen sig. Da Thomas
Beck er stoppet som formand, skulle
der vælges ny formand. AS valgte
Asger Mogensen (Herning) som ny
afdelingsformand, og Lars Brosbøl
(Videbæk) som ny næstformand.
Ved afdelingsmødet i marts blev
Thorkil Lundberg (Struer) valgt ind i
AS.
Nye formænd og forkyndere…
I disse spalter plejer vi også at
informere om, når der kommer nye
formænd.
Fire steder har man fået ny formand:
Esbjerg frimenighed: Henrik
Kristensen; Herning LM: Gunnar Riis
Jensen; Skjern LM: Anders
Mortensen, og i Sædding LM:
Thomas Christensen.
Vi kan desuden orientere om, at ved
afdelingsmødet i marts måned blev
Karsten Ambrosen (Holstebro)
kaldet som forkynder i afdelingen.
Ved samme møde blev Mads
Kofoed-Hessellunds (Sædding)
kaldelse som forkynder i
Sønderjyllands afdeling stadfæstet i
afdelingen. Ligeledes blev Leo
Poulsens (Spjald) kaldelse som
forkynder på Bornholm stadfæstet i
afdelingen ved afdelingsmødet i
efteråret.
Møderækker og lejre
Sammenhængende møder går mere
i dybden. Deadline for ønsker om
forkynder til en møderække i
efteråret 2019 er den 1. september.
Se mere her:
lm-vestjylland.dk/forkynderfond

Bibelcamping og lejre

Programmer
til sommerens
lejre på Hemmet Strand og bibelcamping på Virksund kan man finde
via lmlm-vestjylland.dk.
vestjylland.dk
Her finder
man også
informationer
om
EXODUS-møder
på Solgården til
september.
NB: Årsmøde 2019 er flyttet til sidst i
maj, den 25.-26. maj, pga. Kristi
Himmelfartsferie.
Hilsen fra afdelingsformanden
v/ Asger Mogensen
Allerførst vil jeg
gerne sige en stor
tak til Thomas
for dygtig ledelse af
afdelingen i 10 år.
Thomas har været en klar og tydelig
leder og med stor omsorg for den
åndelige linje i LM.
Præsentation: Jeg er opvokset i
Ådum ved Tarm, 59 år og gift med
Anne. Vi har 4 dejlige børn, 2 skønne
svigerbørn og venter i nær fremtid
det første barnebarn. Vi bor på en
gård i nærheden af Herning og har
vores daglige gang i Herning LM
kreds og i frimenighed.

maj 2018

I hverdagen arbejder jeg som
projektchef i et mellemstort
byggefirma i Holstebro.
Pt. er jeg med i LM’s landsstyrelse,
men har meddelt, at jeg ikke genopstiller ved generalforsamlingen til
oktober.
Da jeg ikke er prædikant, har jeg ikke
en naturlig anledning til at komme
rundt og besøge jer i kredsene.
Alligevel håber jeg, at I kunne have
lyst til at invitere mig på besøg evt. i
forlængelse af et møde, for jeg
ønsker at have så tæt kontakt som
muligt til jer i LM Vestjylland. I er
altid velkomne til at ringe eller skrive
til mig.
Jeg er dybt taknemmelig for den
omsorg og forbøn, jeg har oplevet
indtil nu i lands- og afdelingsstyrelse.
Det er noget, vi mærker som en
virkelighed og en stor velsignelse.
Tak om I fortsat vil være trofaste i
forbønnens tjeneste!
Jeg vil slutte med et godt bibelvers,
en sandhed som jeg ofte har erfaret:
”Vær ikke bekymrede for noget, men
bring i alle forhold jeres ønsker frem
for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al
forstand, vil bevare jeres hjerter og
tanker i Kristus Jesus.
Kærlig hilsen Asger
Tlf.: 2965 5999
Mail: asger(a)noevlingholm.dk

