
 

Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) 
blandt andet blandt andet blandt andet blandt andet med for tiden?med for tiden?med for tiden?med for tiden?    
AS har besluttet at arbejde videre 
med spørgsmålet vedrørende 
ressourceforbrug i vort arbejde, som 
blev drøftet ved afdelingsmødet. 
 
AS har løbende fokus på kaldelsen af 
nye forkyndere. Vi arbejder også på 
at gøre arbejdsgangen omkring 
prøvekaldelsen lidt mere smidig.  
 
Ved AS-mødet i maj måned blev der 
sagt en stor tak til Anne og Erik 
Mostrup. Efter endt missionær-
tjeneste i Tanzania, blev de ansat 
som lederpar på Virksund. Og Erik 
har i mange år virket som forkynder i 
afdelingen. 
Endelig kan vi oplyse om udskiftning 
i AS. Allan Bærentsen (Holstebro), 
Henning Andersen (Herning) og 
Knud W. Skov (Herning) er trådt ind i 
AS. Tak for forbøn for det arbejde! 
 
ÅÅÅÅrsrsrsrsmøde og udsendelsesfestmøde og udsendelsesfestmøde og udsendelsesfestmøde og udsendelsesfest    
Lørdag og søndag 
den 10.-11. juni er 
der årsmøde på  
Efterskolen  
Solgården. 
Søndagen vil stå i  
udsendelsesfestens 
tegn, da Ruth og  
Philip B.-Svendsen 
skal genudsendes til Tanzania. 

      Søndag er der 
      gratis middag til  
      alle. Vi håber, at 
      mange vil være 

med til at gøre det til en festlig dag, 
hvor vi står sammen om missionens 
sag: At nå fortabte sjæle med 
evangeliet.  
Se program på lm-vestjylland.dk 
 

BibelcampingBibelcampingBibelcampingBibelcamping    og lejreog lejreog lejreog lejre    
    
    
    
    
 

 Programmer 
 til sommerens  

lejre på Hemmet Strand og bibel- 
camping på Virksund kan findes via  
lm-vestjylland.dk. 
 
Renovering på VirksundRenovering på VirksundRenovering på VirksundRenovering på Virksund    
Et ”glimt” fra renovering af sidste 
værelsesfløj på Virksund 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyt loungeområde og tekøkken 

 
NyNyNyNyeeee    formænd og forkyndere…formænd og forkyndere…formænd og forkyndere…formænd og forkyndere…    
I disse spalter plejer vi også at 
informere om, når der kommer en 
ny formand.  
I Vorgod er Ole Bækgaard blevet 
formand. John Nørlund er blevet 
formand i Ølgod. 
Desuden kan vi orientere om, at ved 
afdelingsmødet i efteråret blev 
Thorkil Lundberg (Struer) og Rasmus 
Houler (Sædding) kaldet som 
forkyndere. 
 
Møderækker og lejreMøderækker og lejreMøderækker og lejreMøderækker og lejre 
Sammenhængende møder går mere 
i dybden. Deadline for ønsker om 
forkynder til en møderække i 
efteråret 2018 er den 1. september. 
Se mere her:  
lm-vestjylland.dk/forkynderfond 

Hilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsen 
v/ David Mogensen 
 
Et af de bibelvers,  
jeg sætter stor pris 
på, er Es 43,25:  
”Det er mig,  

kun mig, der sletter  

dine overtrædelser, for min egen 

skyld husker jeg ikke på dine synder.” 
 
I den tidligere oversættelse, som jeg 
er vokset op med, stod der ”jeg, 
jeg.” En skrivemåde som ikke er 
normal for os, men som er blevet en 
påmindelse til mig: Fokus skal ikke 
være hos mig, men hos Gud.  
Gud ved, at jeg har så svært ved at 
fokusere på ham, i stedet for på mig 
selv, mine egne følelser eller mangel 
på samme, min egen præstation 
eller min egen utilstrækkelighed. 
 
Gud minder mig her om, at det er 
ham, der handler. Det er ham og 
ingen anden. Det er min trøst. Og 
det finder jeg hvile og fred i. 
 
Gud har slettet, og vil slette mine og 
dine overtrædelser. Ikke fordi jeg 
magter at leve op til nogle krav. Nej, 
han gør det for sin egen skyld. Fordi 
han vil have fællesskab med mig, sin 
egen skabning. 
 
Så kan det måske undre, at verset 
slutter med, at Gud glemmer mine 
synder. Men Gud glemmer dem kun, 
fordi de ikke findes mere. Er mine 
synder først blevet slettet ud, fordi 
Guds søn har sonet dem, så er de 
også glemt af Gud.  
 
Tak og lov for det! 
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