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Et årti er til ende. Et nyt er begyndt. Hvad 
vil det bringe? Ser vi på de ydre forhold, kan 
vi med god grund føle os pressede. Tilbage-
gang. Tiltagende verdslighed blandt kristne. 
Mangel på medarbejdere. Uenigheder og 
splittelser blandt kristne. Ydre pres fra sam-
fundet, som ikke tolererer, at Bibelen taler 
sandheden.

BØR VI VÆRE BEKYMREDE? 
»Nej!« siger Guds Ord i Fil. 4,6. Vi må i 
stedet for bringe alle vores ønsker frem for 
Gud i påkaldelse og bøn. Når bekymringer 
melder sig, må vi komme til Jesus med dem.

Gud tog sig af verden, før vi blev født. Han 
vil tage sig af den, når vi er væk! Vi kan trygt 
stole på Gud. Nok er vi svage, men vi har en 
stor Gud, som formår alt. Vi må sætte alt 
vores håb til Ham. 
Jesus siger: »Søg først Guds rige, så skal alt 
andet gives jer i tilgift«. Skal troen på Jesus 
vokse, må vi være i tæt kontakt med Ham.

Når andre ser os, læser de os som i en bog. 
Og da ser de det, vi er fyldt af. Er det Jesus? 
Vel har vi synd og mange brist, men brin-
ger vi det til Jesus, er vi tilgivne syndere. En 
tilgivet synder ejer også selv et tilgivende 
hjerte og et hjerte, som har trang til, at flere 
må høre om Ham.

Ved repræsentantmødet i oktober hørte vi 
en sætning, som har brændt sig fast: »Vi 
hørte, at de talte om mission ved alle møder, 

og så blev vi klar over, at det er vigtigt med 
mission«.
Hvis mission er vigtigt for os, vil vi tale om 
det hele tiden. Det vil sætte sig spor. Hvis 
Jesus er vigtig for os, vil vi tale om Ham, og 
det vil sætte sig spor.

Afdelingsstyrelsen har drøftet, hvad vi fin-
der vigtigt at arbejde med – ud over de faste 
opgaver. Der var mange vigtige emner. Det 
første emne vi skal arbejde med, blev mis-
sionsindsats for børn.
Der gøres en stor indsats for at nå børn med 
evangeliet om Jesus i hjemmene, i missions-
husene og på lejre. Det lykkes også stadig at 
få kontakt med børn fra hjem, der ikke er 
tilknyttet LM eller andet kirkeligt arbejde.
Men kan vi være tilfredse, når langt de fleste 
børn i vores samfund ikke hører om Jesus? 
Kan vi være tilfredse, når så mange børn 
bliver overladt til sig selv og oplever svigt?

Vi har ordet om Jesus. Det må vi give til 
dem i så stort omfang, som det er muligt for 
os. Vi må selv se vigtigheden af budskabet 
om, at der er en frelser, og at Gud elsker 
dem. Bliver vi grebet af det, og bliver det så 
stor en nød for os, at vi må bede uophørligt 
til Gud om hans indgriben, så vil Gud selv 
vise vejen og lukke døre op. Det er troen på 
vores korsfæstede frelser, der må drive alt 
arbejdet.

Med venlig hilsen
Asger Mogensen
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AFDELINGSMØDET – MARTS 2020
Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 2. marts kl. 19.00 i Skjern Missionshus.
1. Indledning - valg af ordstyrer
2. Beretning om arbejdet i afdelingen - v/ Afdelingsformand Asger Mogensen.
3. Valg:
 a. Valg til LM’s generalforsamling.
  i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår   
   Thorkil Lundberg (Struer).    
  ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Birthe Larsen (Videbæk).   
   Birthe modtager ikke genvalg.
 b. Løgumkloster Efterskole: Efter tur afgår Karl Haahr (Gårde).     
  Karl modtager ikke genvalg.
 c. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Frank Madsen (Ølgod).
 d. Solgården Efterskole: Efter tur afgår Mimi Kristensen (Henne).     
  Mimi modtager ikke genvalg.
 e. Stubbekøbing Efterskole: Efter tur afgår Torben Larsen (Skjern).
 f. Virksund Kursuscenter - Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 g. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Klaus Bredtoft (Sædding).   
  Klaus modtager ikke genvalg.
 h. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 i. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Rikke Slot Pedersen (Videbæk) og   
  Vagn Hoffmann Hansen (Holstebro). Rikke og Vagn modtager ikke genvalg.
 j. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Ilse Lauridsen (Videbæk).
 k. Afdelingens Revisorer: Rosa Tobiasen (Spjald) og Torben Hvergel (Ringkø- 
  bing). Rosa modtager ikke genvalg
4. Afdelingens regnskab - v/ Afdelingskasserer Jens Kragh.
5. Beretning inkl. regnskab fra:
 a. Sommerlejren Hemmet Strand 
 b. Café Kilden i Herning
 c. Arken i Esbjerg 
 d. Virksund Kursuscenter
6. Skriftlige beretninger fra LMH, Løgumkloster Efterskole, Sædding Efterskole,  
 Efterskolen »Solgården«, Stubbekøbing Efterskole, LUMI Genbrug,    
 Det Tværkulturel Arbejde og Den Kristne Boghandel.
7. Eventuelt.
Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afde-
lingsformanden senest den 17. februar 2020 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmøde.                                          Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen
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BERETNING FOR 
LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLE 
Kan en næsten 100-årig få unge mennesker 
af i dag i tale? Har en næsten 100-årig noget 
at sige til unge mennesker anno 2019 og vil 
de lytte? - Det enkle svar på disse spørgsmål 
er: ja. - I 2019 har mere end 100 unge men-
nesker haft et ophold på et halvt eller helt år 
på Luthersk Missions Højskole i Hillerød 
(LMH), som i 2022 kan fejre sit 100 års ju-
bilæum.

Mange af disse unge har gennem opholdet 
på LMH fået en ny retning for deres liv. De-
res liv er blevet flettet sammen med Guds 
ord, og Guds evige rige er blevet målet for 
deres liv. Det viser sig på mange måder med 
forskellige nedslag i deres liv. For nogle har 
det betydet et kald til tjeneste i Guds rige, for 
andre nye prioriteringer i forhold til arbejde, 
uddannelse, venner m.m. 

Det sker ikke gennem at lægge pres på ele-
verne, men ved at Guds ord gør sin gerning, 
når de unge møder det gennem undervis-
ning, selvstudie og forskellige samvær. Flere 
elever fortæller også om, hvordan opholdet 
på LMH har udrustet eller genudrustet dem 
til at være de mennesker, Gud har skabt dem 
til at være.

I beretningen sidste år blev det nævnt, at 
regeringen ville beskære tilskuddet til høj-

skoler, hvilket førte til et omfattende arbejde 
for både bestyrelse og medarbejdere med at 
finde besparelser. Denne reduktion er dog 
indtil videre afblæst, hvilket vi må være tak-
nemmelige over.

Som nævnt kan LMH, om Gud vil, i 2022 
fejre 100-års jubilæum. Planlægningen af 
dette er i gang, og det er forventet, at det bli-
ver fejret med en jubilæumsfest i både øst og 
vest. Det vil I uden tvivl komme til at høre 
nærmere om.

I efteråret blev Kristian Andersen valgt ind i 
bestyrelsen for Vestjyllands afdeling, så vi nu 
igen er repræsenteret med to medlemmer. 
Bestyrelsen har to årlige møder på skolen, 
hvoraf den ene ofte er kombineret med et 
samvær med ansatte og et lille foredrag el-
ler oplæg til samtale i tilknytning til skolens 
virke.

Vi har, efter næsten 100 år, stadig grund til at 
drive en skole som LMH. Mange unge bliver 
velsignet og rodfæstet i troen gennem et op-
hold på skolen. Bed derfor fortsat for skolen 
og dens virke. Bed om, at mange unge må 
gøre brug af den mulighed LMH er, og at an-
satte, elever og bestyrelse bevarer troskaben 
mod Guds Ord og vores åndelige arv gen-
nem Luther og Rosenius

 Preben Skov Jensen
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BERETNING FRA 
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE
Det går godt på Løgumkloster Efterskole - 
optimismen blomstrer!

Der er i år 65 elever på skolen, og det tegner 
til en pæn fremgang til næste skoleår.

Efter en periode med vigende søgning til 
skolen, er vi taknemlige for, at det går den 
rigtige vej.

Det skyldes en stor og dygtig indsats fra sko-
lens ledelse og personale, samt stor opbak-
ning og forbøn fra skolens bagland.

Skolen er et omdrejningspunkt for LM Søn-
derjylland, og det er vennernes klare tilken-
degivelse, at det skal skolen fortsat være. 
Men vi ønsker, at skolens elever fortsat kom-
mer fra hele landet, med den mangfoldig-
hed og dynamik det giver. Et nyt tiltag for at 
styrke dette er, at vi tilbyder kristne friskoler 
i Østdanmark at bruge skolen som gratis 
lejrskolebase for elever i 6.-7. klasse - det er 
blevet godt modtaget.

Skolens energiske forstander, Jørn Nørga-
ard, kommer gerne over hele landet, og hol-
der møde, og orienterer om skolen.

Ellers forgår der et løbende arbejde med at 
tilbyde nye aktiviteter og fag. E-sport fylder 
en del, som det også gør på andre skoler.

Focuskristendomsholdet har endnu engang 
været i Cambodja, og mødt unge kristne der, 
og stiftet bekendtskab med LMs missionsar-
bejde i landet. 

Der har også været nyansættelser på skolen, 
bl.a. en tidligere unglærer, der er vendt til-
bage. Vi oplever en pæn interesse for ansæt-
telse på skolen.

Vi har her pr. 1 jan. solgt lærerboligen på 
den anden side af Tønder Landevej. Det 
skyldes ikke økonomi, men at vi er rigeligt 
dækket ind med boliger til ansatte.

Skolen har fået nyt logo, grafisk design, og 
ikke mindst en ny og bedre hjemmeside. Vi 
ønsker at fortælle om skolen med tre hoved-
overskrifter:

•  Virkelighedsnær kristendom

•  Virkelighedsnær undervisning

•  Virkelighedsnært fællesskab

At drive efterskole er at ruste unge men-
nesker til livet. At drive kristen efterskole 
er langt mere - nemlig også at række dem 
evangeliet om Jesus som frelser og Herre, og 
håbet om en evig herlighed. Det er fortsat 
muligt og utrolig meningsfyldt. Men det er 
ikke nogen selvfølge, at det sker, selvom det 
er skolens formål. Skolens medarbejdere må 
hver dag i ord og liv pege på ham, der er ve-
jen, sandheden og livet.

Tak om I vil huske at bede for Løgumkloster 
Efterskole.

Knud Uhre Vestergaard, Esbjerg
Karl Vestergaard Haahr, Gårde
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BERETNING FRA 
SÆDDING EFTERSKOLE
I juni måned afsluttede vi et elevhold med 83 
elever, som vi tænker tilbage på med glæde 
og taknemmelighed. Til afslutningssamvæ-
ret vidner flere om, at deres ophold på Sæd-
ding har bragt dem tættere på Jesus, og det 
er en stor opmuntring at se, hvordan Ordet 
virker i en elevflok. Vi beder dagligt om, at 
eleverne må få et møde med Jesus, og at det 
må føre til omvendelse, forløsning og tro.
Hen over sommeren er der sket lidt udskift-
ning i lærerkollegiet. Mette Nørremark har 
søgt orlov fra efterskolejobbet i ét år, da hun 
ønskede at prøve kræfter med noget andet 
end lærergerningen. Som erstatning har vi 
ansat Enok Breum Mogensen i et årsvika-
riat. Enok er vokset op ikke langt fra skolen, 
men studerer for tiden til lærer i Århus. Han 
dækker noget af den tyskundervisning der 
blev ledig efter Mette.
Ud over Mettes orlov har vi taget afsked med 
Anders Kronborg, som søgte nye udfordrin-
ger på Videbæk Kristne Friskole, hvorfor vi 
har ansat Christian Michael Villadsen til at 
dække den sidste del af tyskundervisningen. 
Udover tysk underviser Christian også i en-
gelsk og musik. Han er uddannet lingvist fra 
Århus Universitet, og har beskæftiget sig en 
lille smule med undervisning på en efter-
skole. Han er også dirigent for gospelkoret 
Mosaik, som er hjemhørende i Århus.

Til dette skoleår opererer vi med fuld skole 
- vi har indskrevet 85 elever, og glæder os 
meget over at rammerne er fyldte. Det er en 
dejlig gruppe elever, vi har fået, som lang-
somt, men sikkert er ved at danne relationer 
og venskaber. Vi fornemmer også, at der til 
vores andagter og fredagslovsang er en god 
lydhørhed, og et ønske om at lære Jesus at 
kende. Det er skønt at bevidne.
Sidste år gennemførte vi for første gang ma-
ratonundervisning, og det gik virkelig godt. 
Alle de elever, som startede ud til Copen-
hagen Maraton, gennemførte, og de blev en 
stor oplevelse rigere. Til skoleåret 20/21 vil 
vi udvide paletten af valgfag en lille smule 
ved at starte et nyt fag, der hedder »Ski Ex-
tra«. Vi tager alle sammen på skitur, men 
vi vil gerne give noget til dem, som ønsker 
at udvikle deres skiløb, og samtidig prøve 
kræfter med at undervise. Til dem er vi ved 
at lave valgfaget »Ski Extra«, og glæder os til 
at se det i søen. 
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige 
tak for forbøn og tak for medleven i skolens 
liv.

Frank Madsen, formand for bestyrelsen, og 
forstander Mads Koefoed-Hessellund
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BERETNING FRA 
EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
TID TIL DIG!
At være på efterskole er en vigtig tid i et ungt 
menneskes liv, og vi ønsker på Solgården at 
give os god tid til den enkelte elev, så de op-
lever:
•  Tid til at være menneske
•  Tid til det, der interesserer dem 
•  Tid til at møde Jesus

NYT FORSTANDERPAR
I juni holdt vi afskedsreception for Ebba & 
Kristian Andersen, som i 20 år har stået i 
spidsen for Solgården.
I september havde vi en dejlig velkomstre-
ception for Mai-Britt & Claus Pihl, som nyt 
forstanderpar.
Det er dejligt at opleve Mai-Britt og Claus i 
hverdagen, sammen med eleverne, kollega-
erne og i de nye ting, som hele tiden sker på 
skolen. 

LIDT OM ELEVFORDELINGEN
I skoleåret 19/20 begyndte 88 elever fordelt 
på en 9. klasse og tre 10. klasser. Igen i år 
har vi en stor spredning på elever fra alle 
egne af Danmark, og dertil kommer to ele-
ver fra henholdsvis Grønland og Færøerne. 
Eleverne giver ofte udtryk for at være meget 
glade for at gå på Solgården, og ingen elever 
er stoppet i år, hvilket vidner om, at de har et 
rigtig godt fællesskab. 

ET MØDE MED JESUS
Lige fra Solgården blev grundlagt har et af 
formålene med Solgården været, at eleverne 
må få et afgørende møde med Jesus som de-
res frelser. Det er noget, vi ofte beder om må 
ske med hver eneste elev. I dagligdagen skin-
ner det mål tydeligt igennem:

•  Der er andagter både morgen og aften,  
 hvor eleverne hører fra Bibelen, synger,  
 beder og får koblet hverdagens liv  
 sammen med Bibelens beretninger. 
•  Stort set hver fredag er der en lovsangs 
 aften, hvor skolens elever sammen med  
 nogle af vores volontører står for aftenen.
•  Som noget nyt de seneste to skoleår har  
 volontørerne ligeledes arrangeret en  
 såkaldt »Jesus-cafe«, hvor der har været  
 mange forskellige ting på programmet -  
 fx bønnevandring, forbøn, svar på ud- 
 fordrende tros-spørgsmål og tid til at  
 tage emner op.
•  På skolens Bibellinje er det hvert år  
 spændende at opleve, hvad en studietur  
 til Israel gør ved eleverne. De bliver så  
 glade for deres Bibel og kan lige pludselig  
 koble steder og begivenheder sammen  
 med det, de har oplevet. I foråret er  
 Bibellinjen rundt i mange børne- og  
 juniorklubber - skriv gerne til os, hvis vi  
 skal kigge forbi!
•  For langt de fleste af vores elever går de  
 ikke upåvirkede igennem et skoleår. For  
 nogle vokser troen langsomt indeni, og  
 for andre bliver det til et møde med Jesus  
 for første gang. Vi kan sætte mange ting i  
 søen, men Helligånden må gøre sit arbej- 
 de, hvis det skal blive til et livsændrende  
 møde! Vær med til at bede om det.
Tak om I vil være med til at bede for skolen 
- eleverne, lærerne og ledelsen. 

Mimi Kristensen og Henrik Jakobsen
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BERETNING FRA 
STUBBEKØBING 
EFTERSKOLE (STE) 
Det nuværende hold består af 43 elever. En-
kelte elever har forladt skolen, mens nogle 
nye er kommet til. Det kan være krævende 
for både elever og personale at modtage 
nye elever i løbet af skoleåret. Derfor mod-
tager man helst ikke nye elever efter nytår. 
Siden skoleåret 2018-19 tilbydes 9. klasses 
afgangsprøve i dansk og matematik og be-
nyttes af nogle elever. 
I 2019 har der været talt meget om byggeri. 
I begyndelsen af januar gik et værelsesbyg-
geri til godt 10 mio. kr. endeligt i gang, som 
skolen selv er i stand til at finansiere. På øn-
skesedlen er også nye undervisningslokaler 
og en hal. Når disse ønsker skal realiseres, 
bliver det nødvendigt med fundraising, men 
det er lettere at søge støtte til disse lokaler 
end elevværelser.
2019 har været et godt år, dog ikke med helt 
det ønskede antal elever. Skolens sekretær 
gennem 19 år har søgt nye udfordringer og 
indkøringen af en ny går rigtig godt. Efter-
skolen har deltaget i et ph.d.-projekt (God 
Uddannelse Til Alle), som nu er afsluttet og 
har foreslået, at man fortsætter med en kon-
kretisering af forskningen med mere fokus 
på, hvilken uddannelse eleverne opnår sam-
menholdt med den enkeltes sagsbehandling 
i kommunerne. Skolen har været på minitur 
til Vestjylland med en enkelt overnatning på 
Hemmet Strand Lejren, ligesom forstande-
ren har været på prædike- og informations-
tur til Sønderjylland. 
Skolen modtager elever med særlige be-
hov, fx indlæringsvanskeligheder, indenfor 
autismespektrumforstyrrelser, lettere hjer-

WWW.STUBBEKOEBINGEFTERSKOLE.DK

neskader, andre diagnoser samt vanskelige 
hjemmeforhold. Det kræver særlige kom-
petencer at arbejde med unge, hvor disse 
behov i hverdagen kan vise sig i voldsom 
udadreagerende adfærd, har specielle måder 
at kommunikere på eller ikke er i stand til 
at efterleve en besked, der indeholder krav. 
Dertil kommer, at nogle af disse elever heller 
ikke kan få meget støtte hjemmefra i forhold 
til deres vanskeligheder. Slutteligt opleves 
det også frustrerende, at kommunerne tyde-
ligt går efter at vælge de billigste tilbud for 
eleverne, når de skal videre fra efterskolen, 
selvom det er åbenbart, at støttebehovet er 
større. Set fra elevperspektiv er det også 
krævende i fællesskabet, idet de jo ofte selv 
skal tage hensyn til de andre elevers særlige 
behov.
I 2020 forventes det nye værelsesbyggeri at 
stå færdigt i oktober. Inden da er der brug 
for en ny forstander, idet forstanderparret 
har opsagt deres stillinger med udgangen 
af dette skoleår. Skolens bagland opfordres 
hermed til at interessere sig for dette konkret 
i handling og forbøn for skolen.

Jens Birkmose  
og Torben Larsen
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BERETNING FRA 
LUMI GENBRUG VESTJYLLAND
En dame kom ind i LUMI og spurgte, om vi 
var interesseret i at overtage hendes samling 
af tekander. Hun havde ca. 400 tekander.
Vi plejer ikke at sige nej til et godt tilbud, 
selv om vi var lidt betænkelige ved, om vi 
kunne sælge så mange tekander i en lille by 
i Vestjylland.
Vi fyldte et helt vindue med kander og pla-
cerede en del i butikken, hvor vi kunne finde 
plads til dem.
Salget gik virkelig trægt. Indtil der en dag 
kom et tysk ægtepar ind i butikken.
De tog en kurv hver og fyldte den godt op 
med kander fra vinduet. De blev spurgt, om 
de var interesseret i flere. Det var de. De kom 
med ud bagved og fik et par store papkasser. 
Da de var færdige med at fylde i, havde de 
samlet 150 kander. Resten var de ikke inte-
resseret i. Men så fik de et godt tilbud og tog 
alligevel resten med, og sådan kom vi af med 
rigtig mange kander i samme handel.
Et andet tysk ægtepar kom ind i butikken. 
De var interesserede i genstande fra 50- og 
60’erne.
De fortalte, at de havde en retro butik i Ber-
lin, som de fandt genstande til i Danmark. 
Butikken er ikke så stor, derfor køber de 
mindre ting som sengeborde i teak og spejle 
i teak, små borde med runde ben og små 
skabe og lignende.
De kommer med jævne mellemrum i LU-
MI-butikkerne og andre genbrugsbutikker. 
De fylder en kassevogn hver gang.

En dag kom de med ud på lageret, og der 
stod et lille ramponeret skab, som ikke var 
klargjort. Vi tænkte, at når den var pudset 
og smurt kunne den koste 300 kr. De blev 
spurgt om, hvad de ville give? De svarede: 
500 kr. De har aldrig forsøgt at få afslag på 
varer. Så de er en fornøjelse at handle med.

BUTIKKERNE
Der er to ting, der går igen, når ledergruppen 
for butikkerne skal fortælle fra dagligdagen. 
Det ene er den øgede omsætning. Det er en 
stor tilfredsstillelse for medarbejderne, når 
salget stiger, og der kan sendes flere penge til 
LMs missionsarbejde.
Det andet er den glæde, som medarbejderne 
oplever ved at arbejde i LUMI. Det er godt 
at være der, og man får ny energi efter en ar-
bejdsdag, hvor der også er tid til hygge og 
sjov.
Det er også en god oplevelse, når kunderne 
giver sig tid til at få en kop kaffe og en snak.

ØKONOMI
Omsætningen for de 2 butikker er i 2019 ste-
get med 150.341 kr. til i alt 2.941.638 kr.
I alt er der videresendt 662.000 kr. til afde-
lingskassen og 1.324.000 kr. til landskassen. 
Det er en samlet stigning på hele 249.000 kr. 
Stor tak til alle LUMI-medarbejdere! I er 
trofaste og gør en stor indsats.

Med venlig hilsen 
genbrugsudvalget, Kjeld Tychsen, Poul Erik 

Andersen, Asger Mogensen

10



11

BERETNING OM DEN TVÆRKULTURELLE 
ARBEJDSGREN I VESTJYLLANDS 

AFDELING I 2019
Herunder et overblik over, hvad der sker for-
skellige steder i afdelingen: 
VIDEBÆK: Venskabs Café med 40 til 80 del-
tagere, hvoraf nogle er fra Spjald. Der er ven-
skabskontakter og nydanskere i børneklub.
HOLSTEBRO: LM Café med ca. 70-90 del-
tagere, hvoraf en del er fra asylcenteret. 
Der netværkes på kryds og tværs, og der er 
venskabskontakter. Studiegruppen for eri-
trerianere, som begyndte i 2017, fortsætter, 
ligeledes den internationale bibelgruppe. I 
forlængelse af dåbene i LM-kirken i 2018 af 
2 voksne og 3 børn, fortsættes der med en 
bibelgruppe i Struer. Nydanskere i børne-, 
juniorklub og LM-kirke.
ESBJERG: Kulturmødet med ca. 50 deltagere. 
International Bibelgruppe med ca. 10 delta-
gere. Kristendomskurser med 6-7 deltagere. 
Der er venskabskontakter. Nydanskere med 
i børne-, junior-, teenklub, LMU og i Vester-
havskirken. 
LEMVIG: International bibelgruppe med ca. 
10 deltagere. Der er lektiehjælp og venskabs-
kontakter.
SKJERN: Middag på Tværs med ca. 80 delta-
gere. Der er lektiehjælp, venskabskontakter, 
Sport på Tværs. Afsluttet et kristendomskur-
sus for arabisk talende i juni. Nydanskere i 
børne-, juniorklub, LMU og LM-kirke.
HERNING: Venskabsmiddag med 40 til 60 
deltagere. Der er venskabskontakter, lektie-
hjælp of nydanskere i børne-, juniorklub, 
LMU og LM-kirke.

Se mere her: http://dlm.dk/integration/integrationstilbud

DEN TVÆRKULTURELLE KRISTNE SOMMER-
LEJR på Hestlund Efterskole talte 150 delta-
gere. 45 af deltagere var fra Kærshovedgård 
Udrejsecenter. Mange menigheder støttede 
lejren økonomisk i år, mange tak for det. 
RINGKØBING: Der er venskabskontakter, og i 
samarbejde med IM afholdes der bibelkreds 
for nydanskere.
ØLGOD: International Venskabs Café med 
20-40 deltagere. Der er venskabskontakter.
SPJALD: International bibelgruppe. Der er 
lektiehjælp og venskabskontakter. Dåbskur-
sus med en familie. Nydanskere i juniorklub 
og frimenighed.
»ASYLKORET«: Anna Lisbeth Sonne blev i 
2019 ansat af LM i en 20% ansættelse i for-
bindelse med hendes tjeneste i bibelcafeen 
i Bording for beboere på Kærshovedgaard, 
og asylkoret som består af 12 beboere fra 
Kærshovedgaard ud over Anna Lisbeth selv 
og Niels Simonsen. Anna Lisbeth, Niels Si-
monsen og hele asylkoret blev i september 
tildelt Kristeligt Dagblads pris for »årets bed-
ste kirkelige initiativ«. »De synger af hjertet 
om Jesus, der har givet dem liv og håb«.

Tak til Gud for det han lader ske, og til alle 
jer som tjener med i tværkulturel mission. 

Enok Sørensen



12

BERETNING FRA DEN 
KRISTNE BOGHANDEL 
I SKJERN
Vi vil fra Den Kristne Boghandel gerne for-
tælle lidt om det arbejde, der gøres fra vores 
spændende butik. 
Butikken har eksisteret siden 1981 og hører 
under LM Vestjyllands afdeling. Adressen 
er Østergade 3. Butikkens åbningstider er 
mandag til fredag kl. 14.00 - 17.30 og lørdag 
kl. 10.00 - 12.00.
Butikken betjenes af frivillige, der gør deres 
bedste for at hjælpe kunderne. Nogle kom-
mer efter noget bestemt, mens andre gerne 
vil vejledes. Vi er ca. 25 frivillige, hvor en 
stor del er medarbejdere i butikkens åb-
ningstid. Boghandlen ledes af et udvalg på 
5 medlemmer. 
Vi sælger Bibler, herunder også på frem-
medsprog. Vi har mange bibelkommenta-
rer, bøger om etik og oplæring. Derudover 
et bredt udvalg af andagtsbøger, sangbøger, 
biografier og romaner. Vi har CD’er, DVD’er, 
skriftstedstavler med fine motiver og gode 
bibelvers på. Der er også mulighed for at 
købe forskellige glas- og pynteting og fine 
kort. Vi forsøger at have øje for nyt mate-
riale, som kan være aktuelt for Den Kristne 
Boghandel.
Den Kristne Boghandel pyntes af frivillige 
»kunstnere«. Nogle udstiller kortere tid, an-
dre en længere periode. 

Vi findes på www.denkristneboghandel.dk/ 
og på Facebook, bl.a. ses opslag om måne-
dens bog eller særlige nye varer, vi har fået i 
butikken. Like og del os gerne på www.face-
book.com/denkristneboghandel 
Kunderne kommer fra et større område. 
Mange sætter pris på at kunne komme ind 
i en fysisk butik, hvor man kan få bogen i 
hånden. Vi er meget taknemmelige for, at 
det stadig er muligt at drive Den Kristne 
Boghandel. 
Som en forudsætning for Den Kristnes Bog-
handels eksistens, er vi privilegerede med 
gode forlag, der udgiver nye bøger eller gen-
optrykker gamle bøger. Forlag, der ser det 
som deres opgave, at Guds ord skal være 
tilgængelig og bredes ud gennem kristen lit-
teratur. 
Medarbejderne er trofaste i deres opgave og 
yder uge efter uge deres til, at vi kan opret-
holde en åben butik. Vi har desværre måt-
tet konstatere, at det ikke længere er nemt 
at få nye medarbejdere, og den nuværende 
medarbejderstab er oppe i alderen. Der er 
løbende brug for nye kræfter og derfor en 
opfordring til at henvende sig, hvis man ser 
det som en opgave at påtage sig. 
Den Kristne Boghandel hviler i egen øko-
nomi.
Tak til jer, der omslutter med forbøn! Kom 
endelige forbi i butikken. Man er altid vel-
kommen!

På udvalgets vegne
Christina Pedersen 
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DET ÅNDELIGE PRÆSTESKAB
Sommerferien er en god anledning til at få 
læst noget af det, man ikke når til hverdag; 
eller også fordybe sig mere koncentreret i et 
emne, som man kun har haft tid til kort at 
berøre. Derfor har afdelingsstyrelsen (AS) 
som regel et kristeligt, opbyggeligt emne på 
ved AS-mødet i august.

Sidste gang var »Åndelig leder - anno 2019«. 
Det er et emne, der berører alle troende. 
Derfor vil vi på disse sider gengive og cite-
re fra artiklen af C. O. Rosenius, som lå til 
grund for drøftelsen.

………

Emnet »Det åndelige præsteskab« henvender 
sig kun til de kristne. Vi udsættes altid for 
falske røster, og behøver derfor altid at blive 
oplyst af Guds ord. Desuden har vi alle kø-
dets uvillighed i os og præges af menneske-
frygt. Derfor har vi brug for at blive vækket 
op. Og vi har brug opmuntring til at leve et 
helligt liv, som »Guds præster«.

Emnet kan let blive fortiet eller glemt! Føl-
gen heraf bliver at Kristus og Bibelen bliver 
sat til side og erstattet af menneskelige regler (fortsættes næste side)

og bud. Det har altid været et sikkert tegn på 
åndeligt frafald og død; også selvom man te-
oretisk bekender Jesus som frelser og Herre. 
Det var en frafalden discipel, der hilste og 
forrådte sin herre med et kys!

Jesus har løskøbt os fra vores synder med 
sit blod! Han har købt os til Gud (jf. Åb 1,5-
6). Dette budskab gør Han kendt for alle på 
jorden gennem Bibelen, og gennem menne-
skers vidnesbyrd om dette himmelske bud-
skab! Disse mennesker er Jesu disciple. I al 
deres svaghed og synd er de af nåde Guds 
børn. De er klædt i Hans retfærdighed og 
udrustet med Guds ånd. Ja, de er et konge-
ligt præsteskab! (jf. 1 Pet 2,9). 

Alle troende er præster. Det indebærer tre 
ting:

1.  At forkynde - dvs. tugte, trøste  
 og formane.

2. At ofre - nemlig sig selv, hele sit liv,  
 og dermed være til eksempel for andre.

3. At bede for folket.

13
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(fortsat fra forrige side)

AT FORKYNDE

Martin Luther har sagt det sådan: 

»Præster er alle troende kristne. Deres tro 
skænker dem alt godt og al visdom, så at de 
ved det gode, de har, er rige konger, og ved 
deres visdom store præster, der kan dømme, 
bedømme og lære hele verden«.

»En præst i den nye pagt uddannes ikke, men 
fødes. Han indvies ikke, men skabes. Han fø-
des dog ikke ved den legemlige, men ved den 
åndelige fødsel - af vand og Ånd i badet til 
genfødelse. Derfor er de kristne allesammen 
præster. Forbandet være den taIe, at en præst 
skulle være noget andet og mere end en kri-
sten. Det er en påstand, som intet holdepunkt 
har i Guds ord«.

»Det særlige for en præst er dette, at han er 
Guds budbærer og af Gud har fået befaling 
til at forkynde hans ord. (…) Men nu vil du 
sige: Hvis det er sandt, at vi alle er præster og 
bør prædike, hvilken forvirring vil der da ikke 
blive! Skal der da ingen forskel være på men-
nesker, og skal kvinderne også være præster?«

Svar: »I den nye pagt burde der egentlig ikke 
skelnes imellem præst og en almindelig kri-
sten. De, der kaldes præster, skulle være som 
de andre, men blot af menigheden valgt til at 
prædike. Forskellen ligger altså kun i embe-
det, hvortil én af menighedens midte er blevet 
kaldet. For Gud er der ingen forskel«.

Når et menneske har erkendt hvilken evig 
fare, han selv har været i, og nu ser sine ven-
ner, sin familie, ja hele den uomvendte ver-
den under samme fordømmelse, da vækkes 
der en glødende omsorg for disse ugudelige 
sjæles frelse! Den nød forstærkes, når han 
selv ved evangeliet har fundet lys, fred og 
frelse i Jesus Kristus! Han kan ikke beholde 
det for sig selv. Han håber at få anledning til 
at dele det med andre.

»De børn, evangeliet føder«, siger Luther, »er 
ikke sådanne, som ligger uvirksomme i vug-
gen, men raske ynglinge, som er duelige til 
også at lære andre«.

Nådegaverne og tjenesterne er forskellige. 
Vi er ikke alle kaldet til det samme, ligesom 
alle legemets lemmer ikke har samme funk-
tion. En har fået evne til at tale Guds ord. 
En anden har ligesom Moses »svært ved at 
udtrykke sig«, men har på den anden side en 
særlig evne til at udvælge og oplæse vigtige 
og vækkende afsnit af opbyggelige bøger. En 
tredje taler, tydeligt og klart, ved sit gudfryg-
tige liv. Det er for øvrigt en måde enhver kri-
sten bestræber sig at prædike på, med mere 
eller mindre held. Selv verdens børn erken-
der, at de kristne ved det gudfrygtige liv vir-
kelig »dømmer verden«. Det er selvom, de 
ikke har udtalt et eneste dømmende ord. En 
fjerde virker i det stille ved sin utrættelige 
forbøn. En femte er særlig virksom for op-
rettelsen af kristelige institutioner osv.
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AT OFRE

Kristi efterfølgere ofrer Ham al egen ære, 
al fred, ro og magelighed, alt venskab med 
verden. Man ofrer sig selv ved at tage imod 
forhånelse for Kristi skyld i stedet for ære, 
fjendskab og strid i stedet for venskab og 
fred. Jesus sagde: »I skal hades af alle på 
grund af mit navn« (Matt 10,22). 

Dit kald indebærer, at du ofrer alt, Gud til 
ære og mennesker til gavn. Rom 12,1: »Så 
formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjer-
tighed, til at bringe jeres legemer som et leven-
de og helligt offer, der er Gud til behag - det 
skal være jeres åndelige gudstjeneste«.

Må Gud i sin nåde bevare enhver kristen fra 
at bryde det ned med sine gerninger, som 
man har forsøgt at bygge op med sine ord! 
Andre mennesker holder øje med, om du 
lever, som du taler og lærer. Mennesker ser 
som regel mere på, hvad vi gør, end hvad vi 
siger. Vores ord virker derfor langt stærkere, 
når de bekræftes af vores liv. »De troendes 
ord er som søm. Deres eksempel som ham-
merslagene derpå«.

AT BEDE

At vidne om Gud med sit liv er fælles for 
alle. Således også med forbønnens tjeneste. 
Jesus opfordrede selv sine disciple til forbøn 
for Guds riges arbejde: »Høsten er stor, men 
arbejderne er få; bed derfor Høstens Herre 
om at sende arbejdere ud til sin høst« (Matt 
9,37f).

Der fortælles også, at da Monika, Augustins 
moder, engang under tårer talte med en from 
biskop om sønnen, som dengang endnu var 
hedning. Biskoppen svarede hende: »Der er 
umuligt, at en sådan tåresøn kan gå fortabt«. 
Hans ord gik i opfyldelse, idet Augustin ikke 
blot blev en kristen, men endog en betydelig 
sådan.

Vi har set lidt på de hellige pligter, vi har 
som et kongeligt præsteskab. Tilbage står 
at udføre det i praksis. En kristen, som dag-
ligt bekender sine synder og forsømmelser 
for Gud, og dagligt »vasker sine klæder« i 
Lammets blod, har en vedvarende forladel-
se, også i forhold til det han her har syndet 
og forsømt. Den, som har modtaget så stor 
nåde, vogter sig for ikke at misbruge den ved 
at forsømme sine hellige pligter. 

Tænk dig f.eks., at du sover i et brændende 
hus og bliver vækket. Kunne du da forsvare 
kun at redde dig selv og ikke gøre forsøg på 
også at vække dem, som endnu sover der-
inde?

Du som er en kristen, er ved Guds nåde red-
det ud af syndesøvnen og kødelig tryghed. 
Og nu har du mennesker omkring dig, der 
endnu lever dér. Hvad kan du gøre for at 
redde dem?

Det kan også være brødre og søstre i Herren, 
som er fanget i en fristelse eller vildfarelse, 
som de ikke selv ser faren ved. Og du ad-
varer dem ikke. De falder i synd og havner 
som følge deraf i trællesind, måske i fortviv-
lelse. Kommer du dem i møde for at trøste 
dem og hjælpe dem på fode igen? 

Var det din egen sjæls evige salighed, ville 
ingen kunne gøre noget større for dig, end 
hjælpe dig ud af faren! Skulle du da ikke gøre 
det samme mod din næste, som du gerne vil, 
han skal gøre mod dig?

»Lad jer selv som levende stene opbygge til 
et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der 
bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er 
velbehagelige for Gud«. (1 Pet 2,5).

(kilde: C. O. Rosenius, bind 13  
(årgang 1975), side 135ff)
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PRÆDIKANTKURSUS:

Den 11. januar medvirkede Christian Maymann (Hillerød) ved årets 
prædikantkursus. Under overskriften: »Skabelse - Skyld - Skam« tog 
Christian udgangspunkt i de tre første kapitler i 1. Mosebog. Her bli-
ver fundamentet for resten af Skriften lagt. Han trak interessante og 
lærerige linjer til resten af GT og NT og helt over i Åbenbaringsbo-
gen. Det kan derfor anbefales at lytte til timerne, også selvom man 
ikke er prædikant. Se mere på www.lm-vestjylland.dk 

VIGTIGE DATOER 2020

• 2. marts: Afdelingsmøde.
• 8.-10. maj: Landsmøde i Skjern.
• 13. september: Missions Event.
• 21.-24. september:  
 EXODUS-møder.
• 2. november: Afdelingsmøde.

Se mere på: www.lm-vestjylland.dk 

LEJRE OG ARRANGEMENTER 
PÅ HEMMET STRAND 2020
• 28. marts: Kvindedag.
• 3.-5. april: Påskelejr.
• 9. juni: Seniordag.
• 13. - 14. juni: Sandkasselejr.
• 27. - 29. juni: Pigelejr.
• 30. juni - 2. juli: Drengelejr.
• 3. - 6. juli: Fælleslejr

Se mere på: www.hemmet-lejr.dk 


