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FREM MOD AFDELINGSMØDET
Salige er de barmhjertige, siger Jesus i
bjergprædikenen.
Barmhjertighed er ikke et ord, som er kandidat til at blive årets ord. I Bibelen kan vi
rigtig mange steder læse om betydningen
af at vise barmhjertighed. Det er et centralt
ord. Gud er barmhjertig og nådig, sen til
vrede og rig på troskab, og han anklager
ikke for evigt.
Jesus siger til farisæerne: Ve jer, for I lægger
vægt på at overholde regler og love, men I
glemmer barmhjertigheden.
Jakob siger: »at barmhjertighed triumferer
over dom.«
Vi oplever en tiltagende ubarmhjertighed
i en verden, hvor ukærlighed og egoisme
er fremherskende. Det kommer til udtryk
i den politiske korrekthed, der forventes
mange steder. Falder man uden for normen,
så er man ude af det gode selskab. Mange
oplever angst for ikke at leve op til andres
forventninger.
Som kristne kender vi til fald, men vi kender også til oprejsning. Det er ydmygende
for vores natur at måtte bede Gud om barmhjertighed, altså at stå med tomme hænder
og alene være afhængige af Guds nåde og
barmhjertighed.
Det har også stor betydning i forhold til vores næste; til hvordan vi lever kristenlivet ud
i menigheden, på arbejdet, blandt naboer
og andre, vi har med at gøre. Når de møder
os, ser de så et menneske, der er præget af
at få en ubetalelig syndegæld slettet ud og
glemt? Møder de barmhjertighed?

LM har ansat flere missionærer på det seneste. Det er svar på bøn. Med flere missionærer er der også behov for flere penge. Indsamlingsbudgettet er derfor øget væsentligt.
Afdelingsstyrelsen (AS) bakker helt og fuldt
op om budgettet, fordi »mission« er en kernesag for LM. Men det forudsætter, at alle
givere til LMs arbejde vil være med til at øge
bidraget.
Til overvejelse: Hvordan får vi indsamlet
mindst 1 million ekstra?
AFDELINGSMØDET
AS er flere gange blevet udfordret til at
tænke lidt nyt omkring særlig forårets afdelingsmøde: »Økonomi fylder meget. Ofte er
der emner i beretningerne, der kunne være
relevante at drøfte.« - Andre har efterlyst
muligheden for også at inddrage de skriftlige beretninger i drøftelsen.
På den baggrund prøver vi i år at gøre det
lidt anderledes. De fleste beretninger bliver skriftlige. Der er tre beretninger, som
er inklusiv et regnskab, der skal godkendes
på afdelingsmødet. De regnskaber kommer
på www.lm-vestjylland.dk som ekstra bilag
senest 14 dage før - ligesom afdelingens
regnskab.
Vi håber, at disse tiltag kan være med til at
fremme en god og åben dialog om det fælles arbejde i afdelingen!
Med venlig hilsen
Asger Mogensen
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AFDELINGSMØDET – MARTS 2021
Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 1. marts kl. 19.00 i Skjern Missionshus.
1. Indledning - valg af ordstyrer
2. Beretning om arbejdet i afdelingen - v/ afdelingsformand Asger Mogensen.
3. Valg:
a. Valg til LM’s generalforsamling.
		i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår Asger
			 Mogensen (Herning), Knud W. Skov (Herning). Knud modtager ikke 		
			genvalg.				
		ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Henrik Jakobsen (Skjern).
b. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Jack Nørdam Pedersen (Holstebro).
c. Stubbekøbing Efterskole: Efter tur afgår Jens Birkmose (Tarm). Jens modtager
		ikke genvalg.
d. Virksund Kursuscenter - Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
e. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Torben Hvergel (Ringkøbing) 		
		 og Karsten Ambrosen (Holstebro). Torben modtager ikke genvalg.
f. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
		 Per modtager ikke genvalg.
g. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Tove Kristensen (Videbæk) og Lena
		 Storgaard Pedersen (Videbæk).
h. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Ilse Lauridsen (Videbæk).
		 Ilse modtager ikke genvalg.
i. Afdelingens Revisorer: Michael Pilgaard Hoffmann (Holstebro) og Torben
		Hvergel (Ringkøbing).
4. Afdelingens regnskab - v/ afdelingskasserer Jens Kragh (se regnskab på		
lm.vestjylland.dk 14 dage før).
5. Skriftlige beretninger fra Arken*, Café Kilden*, Den Kristne Boghandel, Efterskolen »Solgården«, Hemmet Strand, Løgumkloster Efterskole, LMH, LUMI Genbrug, Stubbekøbing Efterskole, Sædding Efterskole, Plejehjemmet Bakkely, Plejehjemmet Klokkebjerg, Det Tværkulturel Arbejde og Virksund Kursuscenter*.
* (Inkl. regnskaber til godkendelse. Regnskaber vil ligge på lm-vestjylland.dk ca. 14
dage før).
6. Eventuelt.
Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afdelingsformanden senest den 15. februar 2021 og være underskrevet af forslagsstilleren.
NB: Hold øje med eventuelle ændringer pga. Corona på www.lm-vestjylland.dk
Velkommen til afdelingsmøde.
Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen
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BERETNING FRA »ARKEN«
2020 blev et noget anderledes år, end vi havde forestillet os, ikke bare for Arken, men for
alle. Året begyndte, som det plejede. Vi havde nytårskur for alle frivillige, fredagstræf
med fælles spisning. Den 28. februar skulle
Mie Sundgaard fejre sin 60-års fødselsdag
for alle brugere og frivillige. Men en alvorlig
ulykke på cykel satte en stopper for det. Hun
væltede på cykel på vej til arbejde og slog
hovedet alvorligt. Det førte til en længere
sygemelding. Før sommerferien begyndte
hun langsomt igen på Arken og er siden gået
gradvis op i tid. Det er gået godt, og her i
januar 2021 er hun igen på fuld tid.
Midt i marts kom så coronaen, hvilket betød, at Arken måtte lukke ned i omkring to
måneder. Heldigvis havde vi Arkens Radio,
hvilket betød, at mange kunne holde ’kontakt’ med hinanden via radioen. Og det benyttede mange sig af. Der var mange, der
sendte hilsner til hinanden i vores direkte
morgenprogram, som vi mange gange måtte
udvide til en time for at kunne få plads til
alle hilsner. Tror det er rammende, som en
lytter skrev for nylig: »Jeg er nok særlig i 2020
blevet bevidst om, hvor meget kristent fællesskab betyder, også selvom det er igennem en
radio«.
Vi har modtaget ca. kr. 40.000 øremærket til
radioen, så det vidner jo om, at det betyder
meget, at vi er der.

Fredagstræf.

Jens Peter stopper efter mange år som formand.

Under nedlukningen havde vi også telefontid om formiddagen.
I sommerferien blev jeg ramt af hæshed. Til
tider var stemmen helt fraværende. Det var
ikke så let i det arbejde, jeg har. Jeg blev opereret på begge stemmebånd først i november, så nu virker stemmen igen.
Da vi lukkede ned, kunne vi mærke det på
gaveindtægterne, men her efter sommerferien er det blevet normalt igen. En stor tak til
vennerne for det. Uden jer kunne vi jo ikke
drive Arken.
Det er med taknemmelighed, at vi stadig må
have åben. Brugerne har taget godt imod det,
at de skal bære mundbind og spritte hænder,
og de er gode til det. Glemmer nogen det,
skal de nok blive mindet om det. Vi glæder
os også over, at ingen endnu er blevet smittet på Arken. Alle de større arrangementer,
vi plejer at have i løbet af året, har vi måttet
aflyse.
Bibelkredsen om tirsdagen er fortsat hele
2020, men den om torsdagen har været lukket ned, da en del af dem er ældre. Flere af
vores ældre brugere har holdt sig hjemme.
I stedet har vi haft en fælles andagt i kaffebaren. Boghandelen har også haft åbent indtil
for nylig. Mange gør et rigtig stort arbejde
der.
Med venlig hilsen
Bent Larsen, daglig leder på Arken
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BERETNING FRA CAFE KILDEN
I marts måned måtte vi lukke ned på grund
af Corona sygdommen, men jeg havde kontakt med vore besøgende via telefonen. Der
var én, der fik den gode idé, at vi kunne mødes i Mindeparken ved Fredens Kirke og
drikke kaffe og snakke med vores brugere.
Efter at jeg blev hjemsendt, fortsatte de frivillige med denne aktivitet. I slutningen af
maj måned kunne vi åbne Cafeen igen, og
efterhånden kom vi i gang igen. Også Det
kreative Værksted åbnede igen, og vi kunne
igen holde højskoleaftener, og tingene blev
delvist, som før Coronaen kom. Dog var
der en del restriktioner: Holde afstand, vaske og spritte hænderne og mere rengøring.
Serveringen af kaffe, kage og mad gav mere
arbejde til de frivillige. Vi måtte aflyse meget, men julefesten blev gennemført med
gudstjeneste og spisning, og det blev en rigtig god aften.
Der er fire ting, vi gerne vil. Vi er en cafe
med servering af kaffe og mad. Vi er også et
værested, der vil give hjælp til livet her og
nu. Sidst men ikke mindst ønsker vi at give
troshjælp. Vi forkynder Guds ord, og beder
om, at Gud vil skabe troen i hjerterne. For
det fjerde vil vi holde kontakt til dem, der
ikke længere kommer på Cafeen, eller kun
kommer af og til. Selvom »missionsmarken«
primært er i Cafeen, så ønsker vi at nå ud til
nye mennesker med vore indbydelser. Derfor er der delt mange indbydelser ud i 2020
i et boligkvarter, og senere uddelte jeg også
indbydelser i vores nærmiljø.
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Nu er Coronaen vendt tilbage, og landet er
lukket ned igen, men denne gang er vi ikke
omfattet af nedlukningen. Det betyder, at vi
kan samles i Cafeen, og vi kan holde andagt
og forkynde Guds ord. Det glæder jeg mig
over, men jeg er klar over, at smitten hurtigt
kan komme ind på Cafe Kilden, og da der er
udsatte blandt vore brugere og blandt vore
frivillige, gør vi meget for at forhindre, at
nogle bliver smittet.
Tak til jer, der beder og støtter arbejdet på
Cafe Kilden med gaver. Vi er glade for, at vi
ikke er alene om arbejdet, men at mange af
jer er med i bønnen om velsignelse og menneskers frelse. I januar måned er det planen,
at jeg skal begynde med et undervisningsforløb i kristendom. Tag også gerne dette
med i jeres forbøn. Tak for mange gode gavebidrag i årets løb, sådan at vi kan fortsætte
arbejdet på Cafe Kilden. En stor gave er det
også, at vi har fået tre nye medarbejdere på
Cafe Kilden.
Med venlig hilsen
Christian Andersen,
daglig leder på Cafe Kilden

BERETNING FRA DEN
KRISTNE BOGHANDEL
I SKJERN
Butikken betjenes af frivillige, der gør deres
bedste for at hjælpe kunderne. Vi er ca. 25
frivillige, hvor en stor del er medarbejdere
i butikkens åbningstid. Boghandlen ledes af
et udvalg på fem medlemmer.
Vi sælger Bibler, herunder også på fremmedsprog. Vi har mange bibelkommentarer, bøger om etik og oplæring. Derudover
et bredt udvalg af andagtsbøger, sangbøger,
biografier og romaner. Vi har CD’er, DVD’er,
skriftstedstavler med fine motiver og gode
bibelvers på. Vi forsøger at have øje for nyt
materiale, som kan være aktuelt for Den
Kristne Boghandel.
Vi findes på http://www.denkristneboghandel.dk/ og på Facebook, bl.a. ses opslag
om månedens bog eller særlige nye varer, vi
har fået i butikken. Like og del os gerne på
https://www.facebook.com/denkristneboghandel/.

Som en forudsætning for Den Kristnes Boghandels eksistens, er vi privilegerede med
gode forlag, der udgiver nye bøger eller
genoptrykker gamle bøger. Forlag, der ser
det som deres opgave, at Guds ord skal være
tilgængeligt og bredes ud gennem kristen
litteratur.
Medarbejderne er trofaste i deres opgave
og yder uge efter uge deres til, at vi kan
opretholde en åben butik. Det har været et
udfordrende år med coronaens indflydelse
på butikkens omsætning. Men økonomien
er stabil og Den Kristne Boghandel hviler i
egen økonomi.
Tak til jer, der omslutter med forbøn! Kom
endeligt forbi i butikken. Man er altid velkommen!
På udvalgets vegne
Christina Pedersen
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BERETNING OM DEN TVÆRKULTURELLE
ARBEJDSGREN I VESTJYLLANDS AFDELING
Corona førte til en pause fra midt marts til
midt juni, resten af året har Corona også udfordret meget. Det medførte, at de sårbare,
som vi har kontakt med, stod i fare for at
blive endnu mere sårbare og ensomme.
Godt at nogle samlinger/arrangementer blev
gennemført, og at mange har holdt kontakten varm med deres »kontakter« via telefon,
sms, Facebook eller lign. Herunder lidt fra
forskellige steder i stikord.
VIDEBÆK: 3 x Venskabs Café med mellem
40 og 70 deltagere. Der er venskabskontakter og nydanskere i børneklub/juniorklub,
voksenmøder, kirke.
HOLSTEBRO: 2 x LM Café. Der er en bibelgruppe med eritrerianere og en international bibelgruppe. Nydanskere i børne- og juniorklub og LM-kirke. Venskabskontakter.
STRUER: 6 x International bibelgruppe. Venskabskontakt.
ESBJERG: 5 x Kulturmødet med 40 - 50 deltagere. International Bibelgruppe med ca. 10
deltagere. Der er venskabskontakter. Nydanskere med i børne-, junior-, teenklub, LMU
og i Vesterhavskirken.
LEMVIG: 11 x International bibelgruppe. Der
er lektiehjælp, venskabskontakter.
SKJERN: 5 x Middag på Tværs + en sommerlejrdag på Hemmet Strand i august. Der
er lektiehjælp, venskabskontakter, Sport på
Tværs. Nydanskere i børnearbejdet, LMU
og LM-kirke.
HERNING: 3 x Venskabsmiddag med ca. 50
deltagere + skovtur i dec. Der er venskabskontakter og nydanskere i LM-kirken.
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RINGKØBING:
Der er venskabskontakter, bibelgruppen med nydanskere er sat i bero.
ØLGOD: 2 x International venskabs Café
med 30-40 deltagere + julefest sammen med
LM´s børnearbejde. Der er venskabskontakter.
SPJALD: 7 x international bibelgruppe. Der
er lektiehjælp og venskabskontakter. Dåbskursus med en familie. Nydanskere i juniorklub og frimenighed. Søren Eriksen blev fra
feb. 20 ansat af Spjald Frimenighed i en 30%
stilling for at støtte op om nydanskere, og
har bl.a. åbnet »Spjald aftner« med fællesspisning, lovsang og bibelundervisning.
DEN TVÆRKULTURELLE KRISTNE SOMMERLEJR: på Hestlund Efterskole blev aflyst,
men en minilejr for beboere på Kærshovedgård udrejsecenter og Asylcenteret i
Holstebro blev afholdt i juli på Midtjyllands
Kristne Friskole i Herning.
KÆRSHOVEDGAARD: Anna Lisbeth Sonne
blev fra august 2020 ansat af LM i en 50%
ansættelse i forbindelse med hendes tjeneste i asylkoret og bibelcafeen i Bording for
beboere på Kærshovedgaard. Asylkoret har
sunget ved 16 arrangementer i 2020.
Tak til Gud for det han lader ske og til alle jer,
som tjener med i tværkulturel mission.
Enok Sørensen

Se m
http://dlm ere her :
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BERETNING FRA
EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
SIKKE MULIGHEDER
For mange bliver efterskoletiden et af de vigtigste tidspunkter i livet. Solgården har i 20/21
74 elever. Et helt år, hvor fællesskab, oplevelser, Bibel, sport, kreativitet, musik og vigtige
snakke er noget af det, livet handler om. Fantastisk privilegeret at have de muligheder.
BIBELLINJE, ISRAEL OG INTERRAIL
Bibellinjen kan fejre 20-års jubilæum. Elever
har gennem årene fået et dybt kendskab til Bibelen, der har været med til at gøre dem klar
til tjeneste i en børneklub, juniorklub eller en
menighed efter efterskoletiden. Hertil kommer et særligt fokus på Israel gennem en rejse
til Bibelens land. Vi har fulgt med tiden, men
bevaret målet: at skabe kærlighed til Bibelen
og opmuntre eleverne til at tjene.
Som noget nyt har vi en interrailrejse for elever, der ikke vælger Bibellinjen. Eleverne er
med til at bestemme, hvordan rejsen skal foregå, og hvad vi skal se. Måske deler vi holdet i
grupper med forskellige veje til et fælles mål.
Solgården er blevet EU-godkendt til et europæisk udvekslingsprojekt om »unge og medier« de kommende to år, sammen med skoler
fra Tyskland, Tyrkiet, Portugal og Sverige.
FORSTANDER OG NYE MEDARBEJDERE
Viceforstander, Peter Jensen, har været konstitueret forstander frem til nytår, hvor Søren
Andersen er ansat. Han kommer fra en leder-

stilling i Blå Kors og har tidligere været efterskolelærer på Sædding Efterskole. Nu er han
klar til at stå i spidsen for Solgården. Sammen
med Peter bliver det et stærkt og passioneret
ledelsesteam.
Anette Kofoed-Pihl er blevet fastansat lærer,
Kristoffer Dahl er ansat som årsvikar, og vi
har igen tre friske volontører.
GÆSTER OG BESØG
Vi åbner flere gange årligt skolen for gæster,
og kommer også gerne ud. Vores Bibellinje
tager ud til børne- og juniormøder. Kontakt
os gerne, hvis I vil have besøg. I år har vi desuden lavet åbent hus-arrangementer på Sjælland og Bornholm. Se www.solgaarden.dk for
mere information.
TID TIL JESUS OG TID TIL DIG
Vi ønsker, at der er tid til det vigtigste. At hver
eneste elev må opleve, at der er rigtig tid til
dem. Tid til en snak, til omsorg, til at være
menneske, udvikle sig, tid til det, der interesserer.
Vi ønsker, at eleverne skal møde Jesus, som
deres frelser og herre. Flere gange dagligt åbnes Guds ord for dem ved andagter, lovsangsaftner og i fællestimer. Men troen kan vi ikke
skabe, den må Helligånden virke. Derfor vil
vi gerne opfordre baglandet til at bede for
Solgården og de øvrige efterskoler - at vi må
få lov til at pege på Jesus for den enkelte elev.
Heidi Hagelskjær og Henrik Jakobsen
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BERETNING FRA HEMMET STRAND
HEMMET STRAND 2020
Det er ingen hemmelighed, at året 2020 har
været et underligt og anderledes år for aktiviteterne på Hemmet Strand.
Da året startede, var kalenderen godt fyldt
ud med bookninger af både udlejninger
og lejre. Det glæder os meget, at Hemmet
Strand stadig er attraktiv for skoler, klubber og andre organisationer, og på den måde
kan være til glæde og gavn for mange mennesker.

Lederne på Pigelejr og Fælleslejr var bekymrede og utrygge over at skulle afholde lejr, og
det valgte vi naturligvis at bakke dem op i.
Vi mente, at ingen skulle være utrygge ved
at være leder på en lejr i denne coronatid. Så
da sommeren var ovre, var Drengelejr den
eneste lejr, som var blevet afholdt. De havde
en fantastisk god og hyggelig lejr med hjælp
fra lokale til rengøring af diverse overflader
- mange tak for det!

I forhold til de mange udlejninger, der skulle
være i 2020, kom det hurtigt til at se anderledes ud, da først coronaen for alvor tog fat
i Danmark. De blev mere eller mindre aflyst
alle sammen i takt med myndighedernes anbefalinger. Da udlejningen er en stor del af
Hemmet Strands indtægter, har det jo været
lidt slunkent i 2020.

Når det gælder sommerlejre 2021, så er der
fundet ledere til alle lejre, og det er vi meget
taknemmelige for - Tusind tak! Da coronaen
stadig er over os og bevirker, at mange klubber ligger stille, appellerer vi til, at I vil hjælpe med at gøre reklame for sommerens lejre
og minde forældre om, at der findes sommerlejre på Hemmet Strand, som de meget
gerne må sende deres børn afsted på og give
dem en fed oplevelse der.

I forhold til sommerlejrene var vores første
udfordring at finde ledere, som ville tage ansvar for de forskellige sommerlejre. Dernæst
kom en måske endnu større udfordring, som
omhandlede hvorvidt sommerlejrene i det
hele taget kunne afholdes. Det var svært at
navigere i og overholde de gældende restriktioner fra myndighederne. Derfor valgte vi
fra udvalgets side at aflyse Sandkasselejren.

Til slut vil vi sige tusind tak til alle de frivillige, som på den ene eller anden måde hjælper til på Hemmet Strand. Tak fordi I beder
for Hemmet Strand og det arbejde, der foregår der. Og tak om I forsat vil have Hemmet
Strand med i jeres forbøn.
Med venlig hilsen
På Lejrudvalgets vegne
Ulrik Mouridsen
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BERETNING FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE (LME)
ÅRET, DER ER GÅET
Løgumkloster Efterskole er en hektisk verden, hvor tiden på den ene side flyver af sted,
men hvor vi samtidig jævnligt kigger tilbage
og tænker: »Skete der virkelig så meget den
sidste måned?«. Vi vil her bare nævne to højdepunkter fra året, der er gået.
I det meste af Sønderjylland er vi efterhånden ret kendte for vores musical. I foråret
spillede vi Peter Pan for næsten 2500 tilskuere i løbet af tre dage. Det er selvfølgelig god
PR for skolen, og vi er ikke bange for at skilte
med, at vi faktisk er virkelig dygtige.
Men musicalen var også en kæmpe stor oplevelse for vores elever og ansatte. At se alle
de små bidrag gå op i en højere enhed, gav
både en stolthed hos den enkelte og et stort
boost til sammenholdet. Vi glæder os til at
gentage succesen til marts, hvor vi spiller Pinocchio.
I starten af 2020 var vi afsted på vores linje‐ture til Østrig, Barcelona og ikke mindst
missionsturen til Cambodja. Eleverne er
kommet glade hjem, fyldt med gode oplevelser, som de efterfølgende tager rundt og
fortæller om i børne‐ og juniorklubber.
Missionsturen lever op til sit navn. Der bliver tændt en brand for missionsarbejdet
hos eleverne, og vi begynder tydeligt at se,
at mange af de elever, der tidligere har væ-

ret med på disse ture, nu tager afsted som
volontører. Mon ikke der også bliver nogle
missionærer ud af det om få år?
ELEVFREMGANG
Det vigende elevtal har været et stort tema
på LME de senere år, så vi glæder os over
at have fået vendt skuden. 77 elever fylder
lige nu skolen med liv og glæde. Det er en
stor fremgang fra 50 elever for to år siden,
så vi oplever en stor optimisme, både blandt
de ansatte og i vores bagland. Elevtilgangen
betyder også, at vi har fået behov for flere
hænder. Kig endelig på vores spændende
hjemmeside lme.dk, og se de nye ansatte.
Vi har til dette skoleår valgt 5. Mos 31,8 som
årets bibelvers: »Herren selv går foran dig,
han vil være med dig, han vil ikke lade dig i
stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og
lad dig ikke skræmme!«
Det er et fantastisk løfte at kunne give videre
til vores elever, hvoraf mange på den ene eller anden måde kæmper med lavt selvværd,
brudte familierelationer, usikkerhed for
fremtiden og meget andet. Vi har i årets løb
mærket en stærk opbakning fra vores bagland, og vi beder med frimodighed om fortsat forbøn for os på Løgumkloster Efterskole
og for den kristne efterskolesag i Danmark i
det hele taget.
Knud Uhre Vestergaard og Lene Brosbøl
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BERETNING FRA LUTHERSK
MISSIONS HØJSKOLE (LMH)
Et ophold på LMH i 2020 har, som alt andet i
vort samfund, været præget af Coronaepidemiens restriktioner. I foråret blev skolen lukket helt ned og alle elever og de fleste lærere
sendt hjem. Det betød, at det værdifulde fællesskab ved at være på skolen, ikke blev det
samme. De få uger på skolen før og efter nedlukningen af Danmark, beskar mulighederne
væsentligt for dette. Under nedlukningen var
det muligt at tilbyde begrænset undervisning
via nettet til de hjemsendte elever.

Derfor blev det besluttet at aflyse Sommerhøjskolen og forlænge forårsholdet med to uger
ind i juni. Det gav elever og personale en god
afslutning på et vanskeligt forår. Økonomisk
blev skolen kompenseret for løn til hjemsendte lærere og for manglende elevbetaling.
Nedlukningen betød også, at det ene af bestyrelsens to årlige møder måtte afvikles via
nettet. De mest nødvendige punkter kunne
dermed drøftes, mens andre blev udskudt til
efterårets møde, hvor vi igen kunne mødes på
skolen.
Musiklærer Ulrich Buch har ønsket at gå ned
i tid til fordel for en deltidsstilling uden for
skolen. Derfor er Christian Sorth Mogensen
blevet ansat som musiklærer på skolen i en
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50% stilling. På den måde har de også mulighed for at supplere hinanden.
LMH har en stor bygningsmasse, som hele tiden kræver vedligeholdelse. Over de seneste
år har skolen gennemgået forskellige tiltrængte fornyelser, hvor også de energimæssige perspektiver er tænkt med ind. Det gælder vinduer i nordfløjen, nyt tag på hovedbygningen
m.m. Den næste del er mødesalen. Den er
slidt og pga. manglende isolation meget dyr at
varme op. Derfor påtænkes en større fornyelse/ renovering af denne, så den også kan tænkes med ind i skolens daglige brug. Samtidig
med dette er LMHs 100 års jubilæumsfejring i
2023 under planlægning.
Vi er taknemmelige for, at vi fortsat kan drive
LMH og være med til at vise mange unge hen
til Jesus gennem skolens virke. Det er ikke en
selvfølge med denne mulighed. Derfor er vi
også taknemmelige for skolens bagland og
mange tidligere elever, som er trofaste i forbøn for skolen.
Bed for, at personalet stadig må bevares og
undervise i troskab mod Guds Ord, og at
unge fortsat må gives mulighed for at vælge
et ophold på LMH i vort land. Bed også for
skolens integrationslinje. Flere af integrationseleverne møder ofte vanskeligheder mht.
deres ophold i DK og pga. deres kristne tro i
forholdet til deres etniske baggrund.
Bestyrelsesmedlemmer for Vestjylland er
Kristian Andersen og Preben Skov Jensen

BERETNING FRA LUMI
GENBRUG VESTJYLLAND
I 2020 havde vi den store glæde, at LUMI i
Videbæk kunne fejre 10-års jubilæum. Den
10. september var det 10 år siden, at butiksdøren blev åbnet første gang i de lejede lokaler på Nygade i Videbæk. Lokalerne var lidt
trange, og der manglede især mere plads til
lager og klargøring af effekter, så det var et
stort løft, da butikken kunne flytte til Midtgårdsvej 2 i 2014. Herfra er det kun gået én
vej, nemlig opad.
Så det var en glædelig begivenhed, da jubilæet kunne fejres med medarbejdere, ægtefæller og lidt gæster.
I marts måtte butikkerne lukke på grund af
corona. Det blev til knapt to måneders nedlukning. Herefter blev det igen muligt at holde åbent på en forsvarlig måde. I skrivende
stund er der så igen lukket.
Det har været en bekymring, hvordan butikkerne kunne drives, uden at nogen ville blive
syge af corona; men Gud har været god, og
der har næsten ikke været nogen, der blev
ramt.
BUTIKKERNE
I Videbæk bød året på et lederskifte, da Villy
Juul Mikkelsen, som har været butiksleder
helt fra starten, ønskede at stoppe i opgaven.
Han blev afløst af Ludvig Sønderby. Vi skylder Villy og hans trofaste Jonna en stor tak
for alt arbejdet og sliddet gennem de mange
år og en tak, fordi de fortsat er medarbejdere.
Der sker løbende lidt ombygning og forbedringer i butikkerne, det er godt for kundeoplevelsen.

Gode effekter til at sælge er en forudsætning, men ofte kommer der så rigelig ind, så
der må ske en sortering, og det er ikke altid
let at kassere noget, som er givet for at kunne
videresælges.
Der er en god stemning og god energi blandt
medarbejderne, så fællesskabet er godt, og
det betyder meget.
Indimellem er der medarbejdere, som må
stoppe, hvis kræfterne ikke er der længere,
eller der er sygdom. Så det er hele tiden nødvendigt med nye medarbejdere, men det er
også lykkedes med at finde nye.
ØKONOMI
2020

2019

3.248.577

2.941.638

Overført overskud 1.573.000
til landskassen

1.324.000

Omsætning

Overført overskud
til afdelingen

786.500

662.000

I løbet af året opnåede vi både at have en måned med den dårligste omsætning nogensinde og en måned med den bedste omsætning
nogensinde. Der var bekymring om, hvordan årets omsætning ville gå. I tiden med
nedlukning blev der solgt lidt ved udendørs
salg og Facebook. Men samlet set står vi med
en pæn fremgang på trods af nedlukningen,
så det er en stor opmuntring.
Stor tak til alle LUMI medarbejdere!
Med venlig hilsen
Genbrugsudvalget, Kjeld Tychsen,
Poul Erik Andersen, Asger Mogensen
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BERETNING FRA
STUBBEKØBING
EFTERSKOLE (STE)
MEDARBEJDERSITUATIONEN
2020 har været et år med store forandringer
i medarbejderstaben. I juni stoppede Marianne og Ivan Jacobsen som forstanderpar.
Cecilie og Martin Paulsen er begyndt som
forstanderpar i august måned. Der har desuden været lidt udskiftning i lærer- og den
øvrige medarbejderstab. I skrivende stund
er stillingen som viceforstander i genopslag,
idet man har ønsket at udvide ansøgerfeltet.
Ansættelsen af viceforstander forventes afsluttet inden afdelingsmødet.
ELEVER
Det tidligere elevhold som sluttede i juni
2020 talte 43 elever. I august tog skolen imod
52 elever. Pga. lukning af en anden specialefterskole er der begyndt yderligere 8 elever i
januar 2021. Eleverne er fordelt på 4 klasser
med meget forskelligt fagligt niveau. Det er
tredje år, hvor skolen tilbyder afgangsprøve
i dansk og matematik. Dette opleves som et
godt fagligt tilbud.
BYGGERI OG ØKONOMI
I efteråret 2020 blev byggeriet af værelsesbygningen færdig, og den blev taget i brug
i slutningen af november. Bygningen indeholder 13 dobbeltværelser og to enkeltværelser, alle med eget bad og toilet. Der ligger
desuden byggeplaner for
bygninger, der
skal rumme
multihal og
undervisningslokaler, som
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dog har lange udsigter pga. manglende finansiering.
På trods af et svingende elevtal er det
lykkedes
skolen
at præstere et flot
regnskabsresultat for 2019 med et overskud
på knap 1,2 mio. kroner. Regnskabet afspejler en drift, der er i god balance.
ÆNDRET DAGLIGDAG
Covid-19 har stor indflydelse på efterskolelivet. Det gælder socialt, hvor eleverne ikke
må blande sig på tværs af familiegrupperne.
Det gælder pædagogisk, hvor medarbejderne fx ikke kan sidde med og spise ved bordene, ligesom skolen heller ikke kan invitere
forældrene ind på skolen. Dagligdagen skal
hele tiden tilrettelægges på nye måder. Dog
oplever vi godt humør og stemning hos eleverne. Det øgede hygiejnekrav fra myndighederne stiller store krav til eleverne.
MEDLEVEN OG FORBØN
Stubbekøbing Efterskole er et socialpædagogisk sted, og det pædagogiske arbejde fylder
helt naturligt meget i det daglige arbejde.
Men skolen er også en platform for mission. Vi ønsker, at eleverne må høre om Jesus
Kristus gennem deres ophold på skolen. Det
kan kræve hårdt arbejde, fordre stor idérigdom og vedholdenhed fra medarbejdernes
side. Tak for jeres medleven og forbøn for
alle medarbejdere og elever på skolen.
Jens Birkmose og Torben Larsen

BERETNING FRA
SÆDDING EFTERSKOLE

I juni måned afsluttede vi et elevhold med 85
elever, som vi tænker tilbage på med glæde
og taknemmelighed. Året blev mærket af
Corona udfordringen, og hjemsendelsen af
eleverne var ikke sjov. Heldigvis fik vi lov til
at få eleverne tilbage, og vi fik sluttet godt af
med elevholdet. Til afslutningssamværet vidner flere om, at deres ophold på Sædding har
bragt dem tættere på Jesus, og det er en stor
opmuntring at se, hvordan Ordet virker i en
elevflok.
Hen over sommeren er der sket lidt udskiftning i lærerkollegiet. Som ny sproglærer har
vi ansat Mads Dahl Mølgaard Madsen til at
varetage undervisningen i engelsk, tysk og
kristendom. Han har en bachelor i Lingvistik
og en kandidat i Medievidenskab. Han har
tidligere læst ét semester på Menighedsfakultetet, hvorfor der er en interesse for forkyndelse og teologi.

Til dette skoleår har vi igen kunnet fylde skolen op - vi har indskrevet 84 elever, og glæder
os meget over det.
I år skulle vi prøve kræfter med et nyt fag - Ski
Extra. Det er et fag for de elever, der gerne vil
udvikle skiløb, men også prøve kræfter med
at undervise de andre. Vi havde planer om en
lille tur til Østrig, men Coronaen fik aflyst den
tur. Vi satser på at gennemføre den til næste
år.
»Elsk Rækker Mølle« er et andet nyt fag, som
sigter efter at hjælpe de mennesker, som er i
nærområdet. Vi kan ikke renovere et helt hus,
men vi kan godt hjælpe med at få pudset vinduer eller tømt skraldespande ved den lokale
badesø.
Af hensyn til Corona smitten, så har vi alle
eleverne i enheder, og vi forsøger at holde god
afstand - men det er svært! Midt i alt virakken
om Corona er det vigtigt for os, at vi ikke fanges i en misforstået overforsigtighed, hvorfor
vi også forsøger at komme så tæt på en normal efterskole virkelighed som overhovedet
muligt. Det er en balancegang, som ikke altid
er helt nem.
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige
tak for forbøn og tak for medleven i skolens
liv.
Frank Madsen formand for bestyrelsen og
forstander Mads Koefoed-Hessellund
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BERETNING FRA
PLEJEHJEMMET »BAKKELY«
»Som din dag er, skal din styrke være«. Dette
skriftsted har vi fået Kaj Birkmose til at brodere for os, og det hænger nu fint indrammet
i Bakkelys dagligstue. Flot og nyrenoveret står
dagligstuen og venter på, at vi igen kan få lov
at tage den rigtigt i brug, samle beboerne på
Bakkely og invitere gæster indenfor.
Nogle lempelser er der da sket, siden vi d. 11.
marts blev lukket stramt ned. »Ved lov taget
til fange« netop for at passe rigtig godt på de
ældre mennesker, som bor på og i tilknytning
til Bakkely. Det kræver Gudgiven styrke og
god viden at finde vej igennem lovgivning og
retningslinjer for, hvordan alt må foregå på
forsvarlig sundhedsmæssig vis og så stadig
kunne imødekomme behov fra både beboerne, pårørende og personalet. Men vi kan
heldigvis være taknemmelige over, at Corona
ikke har fundet vej ind på Bakkely.
FOKUS PÅ MENNESKET - OPTAGET AF
PERSONALETS TRIVSEL OG DYGTIGHED
- ET TRYGT OG GODT OG FLOT HJEM
I 2020 har vi - udover Corona - været optaget af faglig og bygningsmæssig opgradering.
Administrationsafdelingen står nu gennemrenoveret med lækre lyse kontor-, møde- og
konferencerum, som imødekommer GDPRlovgivning og giver bedre mulighed for koncentreret arbejdsfokus.
Personalet har fulgt Demensrejseholdet her i
efteråret, og til foråret er Bakkely blevet udvalgt som et ud af tre plejehjem i RKSK til at
følge projekt »i sikre hænder«.
Et trygt hjem, hvor der er godt at være, hvor
beboerne er holdt af for dem, de er, og hvor
personalet kan lide at være, dygtiggøre sig og
gør hinanden gode… sådan et plejehjem vil
Bakkely gerne være…. Og Gud hjælper og
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velsigner os til at
være det.
Dog er vores store
udfordring at generere nye kristne
medarbejdere. Og
vi mærker, at det
kan være udfordrende at finde nye
bestyrelseskandidater.
Vær med i en refleksion omkring
hvordan du, som
menigt medlem
af LM´s afdeling
kan tage del i
denne udfordring,
bære med i dette
arbejde.
Bakkely er nu
kommet på
Facebook, og på
YOUTUBE har vi to
små film liggende. Søg på »Bakkely«.
VÆR MED TIL AT TAKKE FOR OG BEDE OM
At Gud har beskyttet os fra at få Corona ind
på Bakkely, og at Han fortsat vil holde sin
hånd over Bakkely.
At Gud vil velsigne og give beboerne og personalet trivsel i deres liv på Bakkely.
At vi fortsat har huset fyldt op af beboere.
Bed Gud indtrængende om, at Han vil sende
gode troende mennesker, som ønsker at arbejde på Bakkely.
På vegne af Bakkelys bestyrelse
Tove Kristensen

BERETNING FRA
PLEJEHJEMMET »KLOKKEBJERG«
VI TROR PÅ ET LIV FØR OG EFTER DØDEN!
Som i hele landet blev året også usædvanligt på Klokkebjerg. I foråret måtte vi lukke
ned, og da der blev vist et samtalerum i TV,
spurgte jeg, om det var noget, vi skulle have.
Og tre dage efter var et samtalerum i funktion. Flot klaret! Men det giver ekstra arbejde
med at styre tider til samtale og få beboere
til rummet. Det har kostet beboere afsavn og
ensomhedsfølelse med nedlukningen. Der
har været lukket ned, så kun et par pårørende har måttet besøge beboere gennem havedøren. Beboerne føler sig meget ensomme
og isolerede.
Medarbejdere har ekstra travlt med værnemidler og med at føre lister over de »tilladte«
pårørende.
Klokkebjerg havde 50 års jubilæum i sommer, men et større jubilæum er udskudt til
2021. Det blev blandt andet til en historisk
artikel på en hel side i Kristeligt Dagblad
med overskriften: »Vi tror på et liv før og
efter døden«.
I bestyrelsen er vi opmærksomme på et stort
antal demente og de udfordringer, det giver.
Man skal være uddannet for at begå sig i
de etiske grænsesituationer, der opstår, når
man tager tøjet af et andet menneske, eller
taler om blødninger, smerter og afføring.
Hos udadreagerende demente må man undertiden foreslå en kop kaffe i stedet for at
presse på for at gennemføre et bad.

og åndelige værdier. Desuden skal beboerne
have kontakt med dyr. Man kan undertiden
spare en sovepille ved at hente katten, og det
styrker kontakten til evt. børnebørn og oldebørn med dyr på hjemmet. Man har kunnet
spare over halvdelen af medicinudgifterne
på et plejehjem! Det er gode ideer, som vi vil
prøve at tage med ind på Klokkebjerg.
Sidste år var der i årsberetningen et opråb
om at stille sig til rådighed, når der spørges
om at gå ind i bestyrelsesarbejdet, og det vil
jeg gerne gentage. Har vi i LM sat flere skibe
i vandet, end vi kan føre?
Vi har også haft problemer med at finde kvalificerede ansøgere til ledige
stillinger på hjemmet. Og
i dag 1.1.2021 er der fire
ledige stillinger eller vikariater. Vi må opfordre
mennesker, vi kender, til
at gå ind i arbejdet både
i bestyrelsen og som ansat på hjemmet. Lad os
opfordre vore unge til at
søge uddannelse inden
for området. Det er der hårdt brug for. Bed
om, at det må lykkes.
Bestyrelsesformand
Vagn Juhl Jensen

Der er defineret, hvad der kaldes »Livsglædehjem«, hvor der er fokus på musik, kultur
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BERETNING FRA VIRKSUND
KURSUSCENTER
Virksund Kursuscenter blev som alle andre
massivt påvirket af Corona-krisen i 2020.

Det er lykkedes at afholde aktiviteter, kurser, lejre og bibelcamping fra midt juni til
tidligt i oktober, og desuden fik vi afholdt
Inspirations- og Stilleweekend samt Senior
og Pensionistkursus inden den første nedlukning. Der skal lyde en stor tak til og påskønnelse af de mange frivillige ledere, som
har gjort afholdelsen af disse arrangementer
mulige. Sommerens bibelcamping blev afviklet under meget anderledes former end
først planlagt, men vi tror alligevel, Guds
Ords forkyndelse og fællesskabet på pladsen og centret har været til stor velsignelse
for mange. Et højdepunkt var sommerlejren
for de unge i et ekstra stort telt med ca. 480
deltagere!
Også mange praktiske og vedligeholdelsesmæssige opgaver er løst i årets løb af frivillige kræfter. Vi er velsignet med et stort og
stærkt team af frivillige, som er en helt afgørende faktor for Virksund Kursuscenter.
Renovering og udskiftning af taget på centret og lederboligen har givet et tiltrængt løft
til bygningerne, og vi tror, alle besøgende
nyder synet af både nyt tag og nye ovenlysvinduer. De yngste besøgende har nu
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forståeligt nok haft større fokus på den nye
legeplads, som også blev færdig i foråret - et
meget populært samlingssted.
Økonomisk har det været et svært år at
drive kursuscentret. Vi har haft et stort omsætningstab pga. Coronakrisen. Stram udgiftsstyring suppleret med regeringens hjælpepakker til lønkompensation og dækning
af faste omkostninger har kompenseret for
noget af dette - men den helt store årsag til,
at vi kan præsentere et regnskab uden underskud i 2020, er vennernes mange små og
store bidrag. Her har vi et meget konkret og
håndfast bevis på Guds trofasthed og vennernes kærlighed, som vi er meget taknemmelige for.
Personalemæssigt har vi hele året haft Connie Kjærgaard som køkkenleder og Henriette Friis som køkkenassistent. Ole Malmgaard startede 1. maj som ny bestyrer. De
arbejder godt sammen indbyrdes og trives
også i samarbejdet med de mange frivillige.
Bestyrelsesarbejdet har fokuseret på ansættelsen og introduktionen af den nye bestyrer og det langsigtede fokus på at tiltrække
nye kundegrupper. Her er der forhåbninger
til fremadrettet at kunne tilbyde kurser til
kristne grupper og menigheder fra det sydvestlige Norge.
Det er vores håb og bøn, at vi i 2021 fortsat
må kunne lægge rammer til Ordets forkyndelse til omvendelse, fornyelse og formaning.
På vegne af Virksund Kursuscenter,
Ole Malmgaard

HILSEN FRA AFDELINGSSTYRELSEN
CORONA-UDFORDRINGEN KAN FØRE TIL KONFLIKT. CORONA-ØVELSEN MÅ VÆRE AT HANDLE MED VISDOM!
Vi reagerer forskelligt, når vi står overfor
farlige ting. Det gælder også i forhold til Coronaen!
Derfor har vi også forskellige holdninger
til, hvordan handler vi med VISDOM i LMarbejdet?!
En del formænd - og ledere i forskellige arbejdsgrene - er til tider frustrerede over de
skiftende vejledninger, vi skal forholde os
til. Den frustration forstærkes, når man som
beslutningstager møder forskellige reaktioner fra brødre og søstre i menigheden. Broderkærligheden bliver udfordret! Det kan
føre til konflikter og falske beskyldninger.
Jeg vil gerne opmuntre til, at vi lader det
blive en Corona-øvelse i at være uenige på en
god måde!

Hvordan handler vi med VISDOM i mødet med Coronaen?
Nogle er frimodige og siger: »Hvis reglerne
giver os lov, skal vi holde møder! - og således vise samfundssind og holde mest muligt
i gang!«
Andre er forsigtige og siger: »Vi må vise
samfundssind og lukke ned, så længe andre
også lukker ned!«

Samtidig ligger der en fristelse på begge sider, som djævelen også bruger til at skabe
konflikt: De »frimodige« bliver overmodige,
og de »forsigtige« kalder dem fjolser! – Og
modsat, de »forsigtige« bliver overforsigtige,
og de »frimodige« kalder dem frygtsomme!
VISDOMMEN erkender, at vi grundlæggende er selvretfærdige! Derfor må vi bekende vores egen overmod eller frygt. Og
vi må bekende, når vi hurtigere ser fejlen
hos vores bror, og tænker: »Sådan et fjols!«
- »Ahr… han er så bange!«
VISDOMMEN sætter pris på, at der er nogen, der ser anderledes på tingene end dig.
Vi har brug for hinandens uenighed, så vi
sammen kan finde vejen frem.
VISDOM er at takke for at Kristus Jesus,
VISDOMMEN fra Gud, er vores - og de andres(!) - retfærdighed og hellighed, jf. 1 Kor
1,30.
Hvem er vís? - spørger Jakob, og svarer: »Han
skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med
den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerte
rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så
lad være med at prale og lyve sandheden noget
på. Den visdom kommer ikke fra oven, den er
jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er
misundelse og selvhævdelse, dér hersker der
uorden og alt muligt ondt. Men visdommen
fra oven er først og fremmest ren, og desuden
er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld
af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og
oprigtig.« (Jak 3,13ff)
(Efter inspiration af en »SundayDriveHome«
af Bryan Wolfmueller: kortlink.dk/2a2rs)
Dan Hessellund
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VIGTIGE DATOER 2021
•
•
•
•
•

1. marts: Afdelingsmøde.
2. maj: Online Landsmøde.
6. juni: Årsmøde.
12. september: Missions Event.
1. november: Afdelingsmøde.
Se mere på: www.lm-vestjylland.dk

LEJRE OG ARRANGEMENTER
PÅ HEMMET STRAND 2020
• Sandkasselejr: 12. - 13. juni
• Seniordag: 15. juni
• Pigelejr: 26. - 28. juni
• Drengelejr: 29. juni - 1. juli
• Fælleslejr: 2. - 5. juli
Se mere på: www.hemmet-lejr.dk

PRÆSENTATIONSVIDEOER
På lm-vestjylland.dk ligger
der to præsentationsvideoer
af LM’s arbejde. De er lavet
af Dorthe fra Videbæk
og Henrik fra Skjern. De
er begge engageret i LM’s
arbejde på landsplan.
Se, lyt og blive inspireret!

PRÆDIKANTKURSUS
Den 16. januar medvirkede Peter Olsen (Hillerød) ved årets prædikantkursus. På grund af
Corona-restriktioner blev det afholdt online.
Under overskriften: »Katekismen til erkendelse
og liv« gjorde Peter os blandt andet opmærksom på værdien af Katekismen til troshjælp og
i bønslivet.
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Videbæk Bogtrykkeri A·S

Det kan varmt anbefales at lytte til timerne,
også selvom man ikke er prædikant.
Se mere på www.lm-vestjylland.dk

