
 

”Dit ord holder mig i live” (Sl 119,50) 
 
Kære alle i LM Vestjylland. 
Det er en underlig tid, vi oplever lige 
nu. Store dele af samfundet er 
lukket ned. Grænser er lukkede, og 
nedlukningen omfatter det meste af 
verden. Mange steder er man hårdt 
ramt af den farlige virus. Det ryster 
os. 
 
Fællesskabet om Guds ord og med 
hinanden er det bærende element i 
vores kredse og frimenigheder. 
Derfor er det et stort savn, at vi ikke 
kan samles fysisk. Og vi mærker, 
hvor meget fællesskabet betyder for 
os, når vi ikke kan være sammen, og 
vi savner det. 
 
Dog! Vi har Guds Ord! Det er det 
samme som før Coronakrisen. Det er 
det samme i dag. Og det består til 
evig tid! Gud er god. Han har omsorg 
for sine under alle forhold. 
 
Vi lever i et trygt land og et trygt 
samfund. Vi er ikke kendt med 
kriseforhold, som det vi oplever nu. 
Vi bliver standset op. Det sætter sig i 
os. Det kan også være en prøvelse 
for vores kristne tro. Det er ikke alle, 
som har let ved at få holdt sin 
andagt, læst i Guds Ord og bedt. 
 
I dette nyhedsbrev vil vi gerne 
tilskynde til, at vi søger ind i Guds 
nærvær med bibellæsning og bøn. 
Det gælder personligt og i 
familierne. I familien er det 
fædrenes ansvar at sørge for, at 
familien samles om Guds ord. 
Det er meget forskelligt, hvordan 
man gør fra hjem til hjem. Læsning 
og bøn kan jo godt gå på skift 
mellem forældrene, og også  

inkludere børnene. Den familie, der 
oplever glæden ved Guds ord og bøn 
i hjemmet, vil også være parat til 
igen at samles om Guds ord i 
menigheden.  
I sådanne Corona-tider må man 
sørge for at have en eller anden 
form for mødefrekvens derhjemme. 
Her er det oplagt at følge de online 
gudstjenester. 
 
På lm-vestjylland.dk har vi samlet 
nogle links og idéer til, hvordan man 
kan gøre for både små og store.  
 
Kan vi mødes? 
Flere spørger afdelingsstyrelsen (AS) 
om man kan samles i mindre 
grupper og eventuelt bibel-
studiegrupper. AS anbefaler, at vi 
følger myndighedernes anbefalinger 
om at være med til at begrænse 
smittespredningen og i øvrigt følger 
myndighedernes anvisninger på bl.a. 
coronasmitte.dk. Hvis nogle mødes 
er det på eget, private initiativ. Husk 
at indtænke håndhygiejne og to 
meters afstand. 
 
Nogle menigheder mødes online ved 
hjælp af Skype eller lignende. Ved 
sådan et online møde, er der én, der 
holder en andagt, og så har man 
også ”Ordet frit”.  
Dette kan måske også bruges til at 
mødes i bibelstudiegruppen. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at man også 
får ringet til hinanden. Bestyrelserne 
kunne måske overveje at sætte det 
lidt i system. 
 
Giv en gave 
Lederne på vores væresteder Arken 
og Café Kilden samt missionærerne 
kommer ikke rundt og holder møder  

og orienterer om arbejdet. 
Prædikanterne holder ikke 
møderækker og bibelweekender.  
 
Tak om I alligevel vil påtænke 
arbejdet med en gave i denne tid: 
- Arken: 5958  -  1006299 
- Café Kilden: 5958  -  1008337 
- Forkynderfond: 7780  -  1952662 
- Hemmet Strand: 7800  -  762226 
- Virksund: 7780  -  2017325 
- Missionærer: www.dlm.dk/dankort 
 
Bibelcamping og lejre        

      Programmer til  
      sommerens lejre  
      på Hemmet  
      Strand og  
      bibelcamping på 
      Virksund kan man  
      finde via  
      lm-vestjylland.dk. 
      Her er også links 

til opdaterede informationer om 
lejre og bibelcamping. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nye formænd og prædikanter 
Vi plejer her at informere om, når 
der kommer nye formænd og 
forkyndere. 
Gårde LM har fået ny formand. Det 
er Torben Fredensborg. 
 
Desuden kan vi orientere om, at AS 
har kaldet Nikolaj Pedersen (Skjern) 
som prædikant i afdelingen. 
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