
Hvad arbejder afdelingsstyrelsen 
(AS) blandt andet med for tiden?

AS er blevet udfordret til at ”ryste 
posen”, når det gælder afvikling 
af afdelingsmøderne. Det betyder 
blandt andet, at vi prøver at gøre 
alle beretninger om foråret skriftlige. 
Og de to skriftlige beretninger fra 
plejehjemmene om efteråret, bliver 
flyttet til Årsskriftet frem mod forårets 
afdelingsmøde. Relevante regnskaber 
bliver offentliggjort på lm-vestjylland.
dk. Det giver bedre tid til at stille 
spørgsmål til beretningerne, udvæl-
ge cases eller problemstillinger fra 
beretningerne, som kan drøftes af de 
fremmødte.

Mandag den 2. november er 
der afdelings-
møde i Skjern 
kl. 19.00. 
Alle, der er 
medlem i en 
lokal LM-kreds, 
LM frimenighed 
eller medlem på 
afdelingsplan,  
er velkommen!

Se dagsorden på lm-vestjylland.dk

Vi får besøg af Lars Jensen, der vil sige 
noget om emnet: ”Troværdig Bibel - og 
tidsaktuelle spørgsmål.”

Vi drøfter de arbejdsgrene, vi er fælles 
om, og som kun består, så længe vi 
står sammen om det!

Afdelingsstyrelsen har stadfæstet 
Filip Eriksens kaldelse som prædikant 
i Østjylland, og Ejnar Landkildehus’ 
kaldelse som prædikant i Sønderjyl-
land. De er begge flyttet til afdelingen. 
Desuden har AS kaldet Martin Haahr, 
Mathias Richard Jefsen-Hansen og 

Bjarke Nørholm Pihl som prædikanter.
Der vil være en forbønshandling for 
dem ved afdelingsmødet.

Bibelcamping, lejre og Corona
Der var længe usikkerhed omkring 
årets bibelcamping og lejre. Drenge-
lejren blev gennemført. De to første 
uger var der åbent for camping på 
Virksund med mulighed for bibeltimer 
og møder på centret ved tilmelding.

Den sidste uge blev en lejr for unge 
med behørig afstand og i ”familiegrup-
per” i det ekstraordinære store telt.

Bibeltimer og
prædikener
fra dette års
camping på 
Virksund
kan nu høres
eller genhøres på 
facebook.com/virksundkursuscenter.

Sidst i september måned blev der 
afholdt EXODUS-møder på utraditio-
nel vis. På grund af Corona blev det 
henlagt til fire forskellige missionshuse 
i afdelingen, hvorfra det blev streamet 
på nettet.  
 
Prædikenerne er tilgængelige via 
lm-vestjylland.dk - se under ”resour-
ser” - ”Lyd og video”.

Nåede du ikke at købe et eksemplar af 
bogen: ”Troslære for teenagere” 
kan du nå det endnu! - se mere på 
exodus-møder.dk om bestilling.

Hvad enten du er  
teenager eller har travlt  
med så meget andet,  
skulle du unde dig selv  
at bruge nogle timer med denne
ærlige og konkrete bog, hvis mål
er at gøre dig glad for tre ord:  
Jesus på korset!Jesus på korset!

Hilsen fra afdelingsstyrelsen
v/ Jacob Muldbjerg

Hvordan opnår du  Hvordan opnår du  
kundskab om Gud?kundskab om Gud?
 
Det spørgsmål får vi 
blandt andet svar på i Ordsp. kap. 
2. Det gør den, som tager imod det 
budskab, Gud har givet os gennem sit 
ord, Biblen. I den er gemt skatte, som 
vi må grave efter. I den er der ord til 
visdom og ord til indsigt. I den er der 
givet løfter til os. Vi har fået Guds Ord 
for at gøre brug af det, og Guds løfter 
for at gøre brug af dem.
 
Det er ikke nok kun at søge kundskab 
om Gud, eller kun at søge viden om 
hans løfter. Nej, vi må gøre brug af de 
ord, som Gud åbenbarer, gøre brug af 
de løfter, som Gud giver os. 

Paulus skriver i Efeserbrevet, at Gud 
har vist os sin overstrømmende rige 
nåde og sin godhed imod os i Kristus 
Jesus. For af nåde er I frelst ved tro. 

Gud har ikke kun givet os kundskab, 
han har også været aktiv. Gud har 
banet en vej til himlen for os, uanset 
hvor stor kundskab vi kan opnå om 
Gud, kan vi ikke ved egen hjælp nå 
himlen. Vi kan ikke selv løfte os op af 
syndens dynd, som vi ved fødslen er 
besmittet med. Vi har behov for Guds 
løfter. Jesu blod renser fra al synd. Det 
må vi tage imod for intet.

Nyhedsbrev for LM-Vestjylland       oktober 2020


