Nyhedsbrev for LM-Vestjylland
Missions Event og EXODUS-møder
Skjern Missionshus myldrede af liv,
da det 13. september var rammen
om festdagen for International
Mission i Vestjylland.
Alle 260 stole var besat, da
Missionsgudstjenesten med
fællessang, børneindslag, nadver og
prædiken ved Anker
Nielsen gik i gang.
Signe og Brian
Nielsen, der senere
udsendes til
Kiabakari Bibelskole,
blev præsenteret for
de fremmødte.

Ved EXODUS-møderne d. 21. - 24.
september på Solgården havde vi
besøg af Lorents Nord-Varhaug:
”Vækkelse er, at Gud taler til dit
hjerte og til mit hjerte, og du og jeg
indrømmer, at jeg er problemet, og
så må vi hen på forsoningens grund.
Det er vækkelse!
Og den må troens folk leve i, bo i,
hele sit liv!” Se eller gense talerne
på: www.lm-vestjylland.dk
Forkyndere
John Nørlund er efter eget ønske
stoppet som forkynder i afdelingen i
dette efterår. Fra afdelingens side
vil vi gerne sig tak til John og
familien for den tid, som du har
virket som forkynder.

Cafe Kilden bygger til
Da vi havde "Kredskontakten",
havde Cafe Kilden med jævne
mellemrum en side til at skrive om
arbejdet på Cafeen. Det er nu muligt
at modtage nyheder fra Cafe Kilden
ved henvendelse til lederen
Christian Haahr Andersen: tlf.: 9722
1110, e-mail: cafekilden@snmail.dk

Cafe Kilden er i gang med en 44,5m2
tilbygning. Det giver mulighed for at
flytte det kreative værksted fra et
kælderlokale, til et nyt og lyst lokale
i stueplan. Der bygges også et
handicap toilet og en udendørs
rampe, så der bliver adgang for
kørestolsbrugere. Tilbygningen
afleveres af håndværkerne den 27.
november, og er klar til ibrugtagning
til julefesten den 16. december. Har
nogen lyst til at give en hånd med i
dette arbejde eller give økonomisk
støtte, er man velkommen til at
kontakte Christian H. Andersen.
Se mere på www.cafekilden.dk
Afdelingsmøde 2. november
Dagsordenen til
afdelingsmødet
kommer ud i en
pdf-fil sammen med
dette nyhedsbrev.
Vi skal godkende nye
vedtægter. Se udkast
til nye vedtægter på
www.lm-vestjyllland.dk
Vi får besøg af Birger Reuss Schmidt,
som vil sige noget om: ”Hvordan
fremmer vi den åndelige samtale?”

oktober 2015

Hilsen fra afdelingsstyrelsen
Lars Brosbøl,
Videbæk, skriver
om et af sine
yndlingsbibelvers.
Joh 1,1:
”I begyndelsen var Ordet og Ordet
var hos Gud, og Ordet var Gud.”
ALT er blevet til ved Ordet og uden
dette ville intet være! I Ordet
åbenbarer Gud sig for os, og taler til
os.
I en tid, hvor der hurtigt kan blive
diskuteret for og imod mange
synspunkter, og hvor uvenskaber
hurtigt kan opstå blandt søstre og
brødre ved ikke at søge svar i
Bibelen, Guds levende Ord; der er
det mit håb, at vi må opleve endnu
mere bibelglæde og opdage Ordets
virkelighed.
Jeg har selv erfaret, at når jeg
vender mig til Ordet, så vejleder Gud
mig virkelig.
I Ordet åbenbarer Gud sin kærlighed
til os syndere. Ordet er og bliver det
sted, hvor Guds møde med os finder
sted, og Ordet er, hvor al sand
Gudsdyrkelse skabes. Ordet er, hvor
vi bliver vakt og kaldt til mission.
Lad os læse Ordet dagligt! Og prise
Gud for, hvad han har gjort.
Forkynder-fond
Arbejdet med
møderækker
og lejre ved
ansatte
forkyndere
kan man fortsat støtte ved at give til
forkynder-fonden. Se mere på
www.lm-vestjylland.dk under
”Forkynder fond”.

