Nyhedsbrev for LM-Vestjylland
Ny missionsmissions- og
prædikantkonsulent
samt bibelcampingbibelcampingkoordinator
Mads Hansen begyndte
den 1. september i
stillingen efter Philip
Bach-Svendsen. Mads er 31 år og
cand.theol. fra Aarhus universitet.
Velkommen til Mads!
Samtidig vil vi sige tak til Philip for de
godt 4 år som ansat i afdelingen; og
også tak til Ruth, der i nogle år har
været en af afdelingens to afdelingsmissionskonsulenter. I har begge vist
en kærlighed til arbejdet, som vi vil
komme til at savne. Vi vil ønske jer
Guds velsignelse i Tanzania (NB:
Udsendelsesfest bliver den 11. juni
2017 i forbindelse med årsmødet).
Bjarne Breum Mogensen, den anden
afdelingsmissionskonsulent, ønsker
også at stoppe i opgaven efter tyve
år i opgaven. En stor tak Bjarne for
din tålmodighed og det fortsatte
engagement i opgaven gennem
årene.
Nye lokaler
”Den røde snor”
blev den 29. juni
klippet til de nye
lokaler for Den
Kristne Boghandel i Skjern, nu: Østergade 3.
Åbningstiderne er:
Mandag-fredag: 14.00 – 17.30
Lørdag: 10.00 – 12.00
Café Kildens
nye tilbygning er
blevet
malet, og
fremstår nu som en flot helhed.

Missions Event
Søndag den 11. september blev en
festdag for
International
Mission. Om
formiddagen stod
gudstjenesten i
missionens tegn.
Eftermiddagens
møde blev en fin
buket med
information om arbejdet i Etiopien,
Cambodja og Tanzania.

Afdelingsmøde den 7. november
Ved afdelingsmødet får vi
besøg af Finn
Aasebø Rønne.
Emnet for
Finn’s oplæg:
”Carl Olof
Rosenius –
Still going
strong?”
Se dagsorden og beretninger på
www.lm-vestjylland.dk
Ny formand, mødeplads og ansat…
I disse spalter plejer vi også at
informere om, når der kommer en
ny formand; og i Sædding er Anders
Kronborg blevet valgt til den opgave.
Desuden kan vi orientere om, at der
er oprettet en ny mødeplads,
”Herning Vest”, som holdt
opstartsmøde den 18. september.
I LM-kirken i Herning har man pr. 1.
oktober ansat Flemming Stidsen som
præst i en 75 procent stilling.

oktober 2016

Hilsen fra afdelingsstyrelsen
v/ Bjarne Thorlund
Matt 14. 30-31:
”Herre, frels mig!
Straks rakte Jesus
hånden ud”
Det var nat, stormen var stærk, og
Peter var ved at synke.
Hvor var det godt, at Jesus var der så
tæt på. Men Jesus er også nær dig.
Han er ikke langt borte fra en eneste
af os. Om du er sunket til havets
bund, begravet under tusinde
synder, spærret inde i nød og
fortvivlelse. Råb til ham, din Jesus:
Herre Frels mig! - og du skal erfare
det, som Peter erfarede: Straks rakte
Jesus hånden ud. Jesus er den
samme i dag, som han var den nat,
hvor han greb fat i Peter og trak ham
op af vandet. Ja endnu mere kender
vi, at han gik i døden med vore
synder, og opstod af graven til vor
frelse, og sidder ved Faderens højre
hånd. Jesus kan række sin hånd ud,
også til dig. Han er den eneste, der
kan, og der kommer ikke andre! Ja,
hans nød er at redde os, ikke fra at
drukne i en sø, men fra evig
undergang, fra pine ild og svovl, fra
Guds vrede i evighedernes
evigheder. Hans nød er at redde os
til at stå hos ham, Lammet, på Zions
bjerg.
Som Peter, vil jeg råbe: Herre frels
mig!
Tak kære Jesus, at du for dit blods
skyld har givet mig, hvad jeg bad om;
at du rakte din hånd ud og frelste en
synder som mig.

