Nyhedsbrev for LM-Vestjylland
Og da kan vi nævne, at tidligere
Peru-missionær, Flemming Stidsen,
er blevet kaldet som forkynder i
afdelingen. Flemming har også virket
som fritidsforkynder i LM på
Nordsjælland, og det er denne
kaldelse, der er blevet stadfæstet i
LM-Vestjylland.
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Hilsen fra afdelingsstyrelsen
Ni gange om året mødes tolv mænd
fra hele afdelingen. De har ansvaret
for de mange aktiviteter, der foregår
i afdelingen. De vil på skift blive
præsenteret i "Nyhedsbrevet".
Støder du på dem, er du velkommen
til at stille spørgsmål eller komme
med de kommentarer, du sidder
inde med.
På denne plads vil vi bede dem på
skift dele et af deres
yndlingsbibelvers med os andre.

Thomas Kristensen,
Spjald, sidder med
som LM-Kids'
repræsentant.

Nyhedsbrev LM-Vestjylland
"Kredskontakten" udkom i april
måned for sidste gang.
Beslutningen blev truffet efter
drøftelse på forårets repræsentantmøde og på baggrund af tilbagemeldinger til afdelingsstyrelsen.
Fremover vil "Nyhedsbrevet" komme
2-3 gange om året. Desuden vil der
komme et årsskrift forud for forårets
afdelingsmøde.
Flere har understreget vigtigheden
af, at der kommer informationer fra
afdelingen.
Vi håber således, at "Nyhedsbrevet"
kan nå ud til hele LM-Vestjylland.
Læs mere på www.lm-vestjylland.dk
Ny prædikant og kredsformand i
afdelingen
Med “Nyhedsbrevet” vil vi for
eksempel gerne orientere medlemmerne, når der kommer nye
kredsformænd eller prædikanter i
afdelingen.

Herning LM har fået ny formand:
Lennart Refslund-Nørgaard.
Virksund-indsamlingen
Hvordan går det?
Indsamlingen til Virksund er i gang,
og tilsagn om hvor mange gaver der
sendes i år, og hvor mange der
sendes næste år kan fortsat sendes
til Jacob Muldbjerg. Det første
delmål er, at der skal samles 1
million ind i år til at dække
underskuddet. Foreløbig går
indsamlingen desværre noget trægt.
Tak om I vil huske sagen.
Ved afdelingsmødet i Skjern d. 3.
november vil der også blive
orienteret lidt om indsamlingen.

Rom 10,9:
"For hvis du med din mund
bekender, at Jesus er Herre, og i dit
hjerte tror, at Gud har oprejst ham
fra de døde, skal du frelses."
Det er for mig et vers, som giver mig
fred i troen på Jesus, da jeg får lov at
være håndgribelig ved at bekende
Jesus i trosbekendelsen. Jeg får lov
at sige det til Jesus, at du er den,
som har al magt.
Det vil sige magt over alle ting, ja,
selv magt over døden og synden i
verden. Tror jeg så, at Jesus er
oprejst fra de døde? Ja, det gør jeg,
for jeg har fået troen igennem Guds
ord. Dagligt har jeg oplevet, at når
jeg bekender min synd for Jesus,
giver det fred og ro i sind.
At tro er at bekende sin synd for
Jesus.

