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MISSIONSFORENING ELLER  
MISSIONSFORVIRRING - HVOR ER VI I DAG? 
Det at vurdere sin egen tid kan være svært. 
Hvad er vi præget af?
Paulus siger til de kristne i Rom: »I kender 
tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op 
af søvne« (Rom. 13, 11). I kender tiden, siger 
Paulus til de kristne i Rom. Gør vi også det? 

MISSIONSFORVIRRING
Når man er forvirret, så ved man ikke, hvad 
man skal gøre. Det præger ens beslutninger. 
Desuden er man usikker og tilbageholden, 
når man møder mennesker, som har sin 
»egen tro«. Kan vi være bekendt at fortælle 
dem, hvad de skal tro?
Missionens sag er vigtig. Hvis ikke menne-
sker hører evangeliet, så har Djævelen vun-
det dem for evigt.

MISSIONSFORENING -  
TIL EVANGELIETS FREMME
Hvad vil det sige at være missionsforening 
i dag?
Det, som optog LM’s stifter Christian Møl-
ler og folk omkring ham, var dette: At for-
eningen ville samle sig om det centrale - at 
udbrede evangeliet til vækkelse og opbyg-
gelse.

MISSIONSFOLKETS FRIMODIGHED
Missionsfolket kan bevare frimodigheden, 
når man fastholdes i kaldet; at bringe ikke-
kristne sammen med Guds ord. Vores kald 
og ansvar er at sprede Guds ord - at plante 
og at vande. Så vil Gud selv give vækst. Det 
giver frimodighed i opgaven.

MISSIONSFOLKETS BRUG AF  
BØNNEN OG PENGE  
Vi har aldrig haft større velstand og alligevel 
kan pengene ikke slå til! 
Er vi blevet for mætte og uafhængige af Gud 
i vort arbejde? Når man er overmæt, så bli-
ver man træt og har brug for at hvile sig. I 
Guds rige kan man ikke både sove og samti-
dig våge og bede. Hvor er vi i dag?
»Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så 
I altid i alle forhold har nok af alt« (2. Kor. 
9,8). I givertjenesten er det vigtigt at beva-
re nådesindet - den frivillige ånd. Så giver 
man ikke for at gøre gengæld, men for intet. 
Det sind kan alene skabes og fastholdes ved 
evangeliet. 

AFSLUTNING
Som det fremgår af dagsordenen i bladet, så 
genopstiller jeg ikke til en ny periode i af-
delingsstyrelsen. Det er underligt, vemodigt 
og alligevel er jeg afklaret i beslutningen. 
Det er med taknemmelighed til Gud, at jeg 
fik lov at være med i tjenesten som formand 
igennem de sidste 10 år, efter jeg blev valgt 
ind i afdelingsstyrelsen i 2003. Jeg vil gerne 
takke for forbøn, samtaler og opmuntring 
gennem disse år.

Med venlig hilsen
Thomas Beck, Afdelingsformand
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AFDELINGSMØDET – MARTS 2018
Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 5. marts kl. 19.00 i Skjern Missionshus.
1. Indledning - valg af ordstyrer
2. Beretning om arbejdet i afdelingen v/ Afdelingsformand Thomas Beck
3. Valg:
 a. Valg til LM’s generalforsamling:
  i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår Thomas  
   Beck (Esbjerg) Thomas modtager ikke genvalg
  ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Birthe Larsen (Videbæk)
 b. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Jens Kjærgård (Rækker Mølle)  
  Jens modtager ikke genvalg
 c. Efterskolen Solgården: Efter tur afgår Mimi Kristensen (Henne)
 d. Virksund Kursuscenter - Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern)
 e. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Torben Hvergel (Ringkøbing),   
  og Karsten Ambrosen (Holstebro)
 f. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern)
 g. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Tove Kristensen (Videbæk),   
  Lena Storgaard Pedersen (Videbæk) og Rikke Slot Pedersen (Videbæk)
 h. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Ilse Lauridsen (Videbæk)
 i. Afdelingens revisorer: Efter tur afgår Rosa Tobiasen (Spjald) og Torben   
  Hvergel (Ringkøbing)
4. Afdelingens regnskab – v/ Afdelingskasserer Jens Kragh
 (Regnskab findes på LM Vestjyllands hjemmeside 14 dage før:     
 www.lm-vestjylland.dk)
5. Beretning inkl. regnskab fra:
 a. Virksund Kursuscenter 
 b. Sommerlejren Hemmet Strand 
 c. Café Kilden i Herning
 d. Arken i Esbjerg
6. Skriftlige beretninger fra LMH, Løgumkloster Efterskole, Sædding Efterskole,  
 Efterskolen Solgården, Stubbekøbing Efterskole, LUMI Genbrug,     
 Tværkulturel Mission samt Den Kristne Boghandel.
7. Eventuelt
Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afde-
lingsformanden senest den 19. februar 2018 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmøde.

Venlig hilsen 
Afdelingsstyrelsen
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BERETNING FOR 
LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLE 
I 1923 begyndte Luthersk Missions Højskole 
(LMH) i Hillerød. Siden da har utallige, og 
især unge, i og udenfor Luthersk Missions 
rækker, haft et ophold på skolen, som har 
fået varig betydning for dem. Der er stadig 
søgning til skolen, og selvom bibeltro un-
dervisning i den kristne tro ikke er en ef-
tertragtet vare i vort samfund, var der også 
i 2017 unge, som valgte at bruge både tid og 
penge på et ophold på LMH.

På forårsholdet 2017 var der således 85 ele-
ver og på efterårsholdet godt 40. Ikke alle er 
danske. Fra både Norge og Sverige har sko-
len haft elever. Samtidig har der også været 
en lille flok elever på integrationslinjen. Det 
er elever, som er kommet til Danmark in-
den for de senere år fra andre områder i ver-
den. På LMH får de undervisning, der kan 
give dem redskaber til at forstå det danske 
samfund og i bibelske fag, så de kan vokse i 
troen og for andre lære Jesus at kende som 
Frelser. 

På skolen er det hele tiden vigtigt at have en 
lærer- og personalestab, der er afpasset med 
antallet af elever. På nogen måder er det en 
udfordring, da forårsholdet oftest er større 

end efterårsholdet. Kvotalærere er et godt 
redskab til at imødekomme dette behov på 
lærersiden, og her bruges ofte teologistude-
rende fra Dansk Bibel Institut. For de øvrige 
personalegrupper influerer elevholdets stør-
relse ikke altid direkte på arbejdsbyrden, 
hvorfor denne gruppe er mere konstant. 

I januar 2017 tiltrådte Lisbeth Buus Eriksen 
som køkkenleder på LMH, og der har væ-
ret gensidig glæde over samarbejdet. I maj 
2017 blev Mikkel Vigilius sygemeldt indtil 
efterårsferien, hvorefter han begyndte igen 
på nedsat tid. Fra årsskiftet er han igen på 
60%, som er hans ansættelsesgrad på LMH. 
I 2017/18 er der ansat to tidligere LMH ele-
ver (Mads Mølgaard Madsen og Chris Lin-
deskov Rasmussen) som forkyndere på 10%. 
Deres målgruppe er ungdomskredse, hvor 
de sammen med forkyndelsen skal formidle 
et kald til at tage på LMH. Med udgangen 
af 2017 stoppede Natasja Michael som lærer 
på LMH efter 3,5 år. Derfor søger skolen en 
ny kvindelig lærer med både menneskelig og 
åndelig modenhed. Det er et konkret bede-
emne.

På nettet har LMH en hjemmeside, hvor I 
kan læse mere om korte kurser og de mu-
ligheder, der er for at lytte til undervisning 
og forkyndelse fra stævner m.m. på skolen. 
Den vil vi opfordre jer til at gøre brug af. Her 
er meget at hente.

Husk fortsat skolens personale og de pt. godt 
60 elever i forbøn. Glem heller ikke de tid-
ligere elever i forbøn. Tak Gud, fordi vi har 
LMH. 

 Preben Skov Jensen



6

BERETNING FRA 
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE
Løgumkloster efterskole er i en vanskelig si-
tuation. Vi har desværre oplevet et faldende 
elevtal de senere år, og her først i januar ser 
det ud til, at det fortsætter i den forkerte ret-
ning.

Heldigvis har efterskolen en stærk likviditet, 
så skolen er ikke på vej til at lukke. Men der 
er brug for, at udviklingen snart vendes.

Skolen har dygtige medarbejdere, der yder 
en flot indsats for at uddanne og danne de 
67 elever, der er på skolen pt. Men på grund 
af elevtallet har vi desværre måttet opsige en 
medarbejder til sommeren 2018. Efterføl-
gende valgte et ægtepar at søge nye udfor-
dringer som forstander på Sædding Efter-
skole. Tillykke til Sædding!

Skolen har de senere år haft en tur til Tanza-
nia, hvor nogle af eleverne stiftede bekendt-
skab med LM’s missionsarbejde der. I år 
gik turen til Cambodja, hvor eleverne også 
mødte LM missionærer og unge kristne 
cambodjanere. 

I 2017 har vi renoveret 
skolens hal; blandt andet med nyt loft og 
belysning. Hallen benyttes flittigt i skolens 
hverdag, og herudover er den samlings-
sted for udsendelsesfester, halmøder m.m. 
for LM Sønderjylland-Fyn. Lærerboligen 
på Strømvej 9 har fået nyt tag og blev ved 
samme lejlighed efterisoleret.

Det særlige ved en kristen efterskole er, at 
der skal være et klart fokus på at formidle 
det kristne budskab. De unge mennesker er 
i en vigtig fase af deres liv, og de skal træffe 
mange afgørende valg. Her har efterskolen 
muligheden for at vejlede og hjælpe på vej, 
og vi oplever stadig, at unge kommer til per-
sonlig tro på Jesus i løbet af opholdet. Så er 
der ikke noget, der er større!

Løgumkloster Efterskole har brug for din 
forbøn:

• for eleverne, at de må møde Jesus

• for medarbejderne, at de må have  
 frimodighed og gejst

• for ledelse og bestyrelse, at de må træffe  
 de rigtige valg.

Kurt Knudsen, Esbjerg
Karl Haahr, Gårde
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BERETNING FRA 
SÆDDING EFTERSKOLE
Vi har hen over det sidste halve år været 
igennem et forstanderskifte. Det tager noget 
opmærksomhed, men gør også, at man bli-
ver fokuseret på det væsentlige. 
Fra 1. januar 2018 har bestyrelsen ansat 
Mads Koefoed-Hessellund som ny forstan-
der på Sædding Efterskole. Det ser vi som 
et stort aktiv, og vi glæder os til, at Mads for 
alvor kommer i gang med arbejdet.
I juni måned afsluttede vi med 72 elever. Vi 
havde en god afslutningsuge, hvor en del 
elever pegede på, at det kristne fællesskab 
og troen på Jesus, var blevet vigtig for dem 
her på Sædding Efterskole.
Desuden glæder det os at se, at vores elever 
opnår gode faglige resultater. Eleverne løftes 
markant i forhold til deres udgangspunkt, 
når de begynder hos os. Vi arbejder fortsat 
på at skabe et læringsmiljø, hvor den enkelte 
kan få mulighed for at udvikle sig og blive 
udfordret.
Det nuværende elevhold er på 61 dejlige ele-
ver. De er en god flok, der hver især bidrager 
positivt til fællesskabet, og som forpligter 
sig overfor hinanden. I en tid med et meget 
snævert normalbillede, har vi fokus på styr-
ken og glæden i forskellighed. Vi øver os på 
at skifte fokus, at løfte blikket, så vi ser, at der 
er andre mennesker omkring os. Mennesker 
vi kan skabe relationer med. Mennesker vi 
kan have fællesskab med.

I efteråret blev vores nye multibane med 
kunstgræs klar til brug. Vi håber og tror, at 
vores elever får stor glæde af den nye bane.
Vi har i år haft god søgning til vores valgfag 
eSport, og vil også i det kommende skoleår 
udbyde nye valgfag, blandt andet ridning og 
springgymnastik.

Vi glæder os også over en pæn indskrivning 
af elever til det kommende skoleår, og hvis 
der i foråret 2018 kommer lige så mange ele-
ver, som der har gjort de seneste år, tror vi 
på, at vi kan fylde skolen med elever i sko-
leåret 18/19.
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at 
sige tak for forbøn for Sædding Efterskole. 
Det mærker vi, og vi oplever, at Gud velsig-
ner os. Tak også for medleven i skolens liv. 
Vi vil gerne opfordre til fortsat at bede for 
skolen, for medarbejderne, for eleverne, for 
bestyrelsen, og for at Mads og hans familie 
må falde godt til på Sædding Efterskole.

Frank Madsen, Jens Kjærgaard
 og konstitueret forstander Ole Hauge
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BERETNING FRA 
EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
Når vi ser tilbage på skoleåret 16/17 er det 
med stor taknemlighed, idet året var kende-
tegnet ved en rigtig god stemning på skolen.
Henover sommeren deltog 96 på to ugers 
konfirmandkursus - et forløb med fordy-
belse, glæde, sjov og alvor. Endvidere er der 
afviklet en uge med LM’s musiklejr - også 
her med gode erfaringer og med et håb om 
60 deltagere næste år.
Hør lige begejstringen i forstander Kristian 
Andersens info-skrivelse forud for skolestart 
17-18: »Kære bestyrelse, så er talen klar til i 
morgen. 99 unge kommer til Solgården, heraf 
32 anden-årselever. Nye medarbejdere er klar. 
Skolen er klar. Jeg glæder mig til at tage imod 
mit 19. elevhold - skolens 39. elevhold«.
Dette udsagn illustrerer udmærket situa-
tionen på Solgården; det er den oplevelse 
bestyrelsen, den samlede ledelse og medar-
bejderflokken har. Taknemmelighed over ro 
og kontinuitet i dagligdagen til velsignelse 
for vore elever fagligt, socialt, personligt og 
åndeligt.
I år har vi budt VELKOMMEN til tre nye 
lærere på skolen, nemlig Rolf Leinum samt 
Hanna og Nikolai Lundsgård; hvis man vil 
gå mere i dybden vedrørende deres under-
visningsopgaver henvises til hjemmesiden. 
Ellers glæder vi os over stabilitet i medar-
bejderflokken med en passende fordeling 
af de faglige kompetencer, der er brug for i 
den daglige undervisning. Udover fokus på 
læring, dannelse og omsorg i dagligdagen 
er der blandt medarbejderne også et stort 
ønske om at gøre Jesus kendt for eleverne til 
fornyelse og omvendelse.
Den 8. september blev den nye hal indviet, 
en meget festlig dag med volleyball-kamp 

mellem Skjerns håndbolds ligaspillere mod 
Solgårdens sølvvindere fra sidste års DM 
i volley for efterskolerne og (selvfølgelig) 
vandt Solgården. På Solgården er vi super 
glade for resultatet og er overbevist om, at 
den nye hal vil blive til stor glæde for nuvæ-
rende og kommende elever.
Skolen fortsætter med to tilbud til dem, der 
skal have 10. klasse på Solgården. Endvidere 
er alle skolens linjer oprettet: Bibellinjen er 
med sine 60 tilmeldte elever større end no-
gensinde. Alle skolens 6 valgfagslinjer også 
oprettet: Musik, Motor og Teknik, Sport, 
Kreativ, Medie og Design samt en helt ny 
linje kaldet Psykologi og Retræte.
Slutteligt er der grund til at glæde sig over 
en dygtig og engageret medarbejderstab og 
en visionær ledelse med forstander Kristian 
Andersen i spidsen for Solgården. Tak for 
forbøn og medleven. Bed for personalet og 
om at vore skoler må blive bevaret som de 
værdibårne skoler, de er.

Mimi Kristensen og Rikke Brosbøl
Repræsentanter Vestjyllands afdeling
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BERETNING FRA 
STUBBEKØBING 
EFTERSKOLE 
Der kom 56 (heraf 25 gengangere) elever til 
dette elevhold, hvoraf der stadig er 53. 

Generelt er elevholdet velfungerende. Ele-
verne vil gerne gå i skole på trods af, at de 
har mange udfordringer hver især. Det bety-
der, at der er godt gang i undervisningen, og 
niveauet er højere i år end tidligere år.

Skolen oplever forskellige udfordringer i 
elevgruppen. Der arbejdes meget med, hvor-
dan vi får en lødig og ordentlig kommunika-
tion. De fleste elever får ikke afgangsprøve 
og er derfor henvist til Særligt Tilrettelagt 
Uddannelse efter opholdet på efterskolen. 
Det er hjemkommunerne, som bevilger 
dette, og det er vanskeligt at få det rigtige 
uddannelsestilbud efterfølgende. På skolen 
forkyndes der for eleverne gennem andagter, 
teenklub samt tilbud om kirkegang. Flere af 
eleverne bliver i løbet af skoleåret fortrolige 
med forkyndelse og bøn. Nogle elever bliver 
optaget af Bibelen. Dette er opmuntrende. 

Casper Bach Kofoed begyndte som vicefor-
stander i foråret 2017. I dette skoleår er der 
ansat 4 handicaphjælpere til fysisk handi-
cappede elever. Til næste skoleår får vi brug 
for at ansætte 2 uddannede lærere. 

WWW.STUBBEKOEBINGEFTERSKOLE.DK

Personalegruppen som helhed fungerer 
godt. Når der opleves harmoni og godt hu-
mør i elevflokken, er det med til at give med-
arbejderne ekstra overskud.

Efter vedtagelsen af en ny tilskudsbekendt-
gørelse er specialefterskoler som Stubbekø-
bing under pres økonomisk. Det betyder, at 
den økonomiske drift er sårbar i forhold til 
at miste elever i løbet af skoleåret. Det ser 
dog ud til, at vi har en god økonomisk ba-
lance, også i budgetåret 2018. Der er sam-
arbejdspartnere, som lægger pres på for at 
få skolen til at tilbyde afgangsprøver som 
følge af Erhvervsskolereformen. Bestyrelsen 
vil forholde sig til dette spørgsmål i løbet af 
2018. 

Med tanke på at informere og orientere bre-
dere om Stubbekøbing Efterskole kommer 
forstanderen og viceforstanderen på besøg i 
lm-kreds/frimenighed. De kan deltage med 
foredrag eller prædiken. Der opfordres til at 
gøre brug af muligheden. Kontakt skolen for 
dette.

Jens Birkmose  
og Torben Larsen. 
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BERETNING FRA 
LUMI GENBRUG VESTJYLLAND
Status for LUMI i Vestjylland er, at der er 
2 velfungerende butikker. Der er ikke gjort 
en særlig indsats i året for at etablere en ny 
butik, men genbrugsudvalget er klar, hvis 
der lokalt er opbakning til at etablere en ny 
butik.
Formålet med LUMI Genbrug er at ind-
samle penge til LM, først og fremmest til det 
internationale missionsarbejde, men også i 
mindre omfang til mission i DK. Men det 
medfører samtidig et meningsfuldt fælles-
skab for medarbejderne. Det er også glæ-
deligt, at der kommer medarbejdere, som 
ikke normalt deltager i kirkelige aktiviteter, 
for vores overordnede formål er at udbrede 
evangeliet om Jesus som verdens frelser.
LM har i alt 7 LUMI butikker og i løbet af 
året åbner en ny butik i København.

BUTIKKERNE 
I Skjern er butiksområdet blevet udvidet 
med næsten 200 m2, idet LUMI overtog det 
meste af lejemålet, efter at Skjern Industri-
service var flyttet ud. Fremover er der nu 
kun 150 m2, som er lejet ud til andet formål, 
mens LUMI råder over resten af ejendom-
men. Udvidelsen gør, at der nu er bedre for-
hold til klargøring af varer, større lager og 
butiksarealet er udvidet. Det betyder at tøj-
afdelingen får bedre vilkår. Forhåbningen er, 
at udvidelsen vil medføre et øget salg.

I Videbæk er der ikke foretaget ændringer i 
bygningen, udover at der er opsat ny belys-
ning i butikken.

ØKONOMI 
Efter at vi har oplevet konstant fremgang 
siden starten af genbrugsarbejdet, har vi i 
2017 måttet se en mindre nedgang i omsæt-
ningen. Nedgangen er i alt på 4,9% for de 2 
butikker tilsammen.
Det er dog en situation, som vi har set kom-
me; for med den stigning som har været hid-
til, da er det naturligt, at det vil gå lidt nedad 
på et tidspunkt.
Men der er al mulig grund til at være tak-
nemmelige for den store arbejdsindsats, der 
gøres af de mange medarbejdere og for det 
resultat, som det medfører. Det er virkelig 
noget, der fylder godt op i LM-regnskabet 
både i afdelingen og på landsplan.
Der er i alt blevet videresendt 548.000 kr. til 
LM-Vestjylland og 1.102.000 kr. til landskas-
sen fra vore to butikker.

GENBRUGSUDVALGET 
I foråret valgte Lars Henning Mikkelsen at 
stoppe i genbrugsudvalget. Han har været 
med siden starten og har i hele perioden væ-
ret formand for udvalget. Vi siger stor tak til 
Lars Henning for hans engagerede indsats. I 
stedet er Poul Erik Andersen fra Krusbjerg 
trådt ind i udvalget. Kjeld Tychsen blev valgt 
til ny formand.

Med venlig hilsen
 Kjeld Tychsen, Poul Erik Andersen, 

Asger Mogensen 
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BERETNING OM DEN TVÆRKULTURELLE 
ARBEJDSGREN I VESTJYLLANDS 

AFDELING FOR ÅRET 2017
»De seneste 30 - 40 år er der konverteret flere 
muslimer til kristendommen end der tilsam-
men er konverteret i hele perioden forud helt 
fra Islams opståen i det 7. århundrede«, siger 
Duane Miller. Mange menigheder i LM har 
de seneste år, og særligt i 2016 og 2017 været 
en del at dette. Det er vigtigt, at vi ikke tæn-
ker almindeligt eller selvfølgeligt om dette. 
Det er Guds værk. Det er Guds time. Det er 
Gud, der åbner en dør, og den skal vi både 
være meget opmærksom på og gå ind af, i 
bøn om vejledning, udrustning og udhol-
denhed.
Herunder et lille glimt fra forskellige steder 
i afdelingen:
VIDEBÆK:Venskabs Café med 40 til 80 del-
tagere. Der kommer en del fra Spjald. Der er 
venskabskontakter.
HOLSTEBRO: LM Café med ca. 90 deltagere. 
Mange er i sving med madlavning og trans-
port, men også med at holde kontakten til 
de mange. Flere LM´ere er aktive i Nørre-
landskirkens arbejde, hvor der fortsættes 
med dåbsundervisning og bibelgrupper ef-
ter dåb. LM har i år begyndt en studiegruppe 
for eritrerianere, og LM´s internationale bi-
belgruppe fortsætter. I november begyndte 
LM-kirken dåbsundervisning for 2 voksne 
arabisk talende. Der er venskabskontakter.
Mads Hansen er tilknyttet arbejdet i /Hol-
stebro/Videbæk.
ESBJERG: Kulturmødet med ca. 50 deltagere. 
International Bibelgruppe med ca. 10 delta-
gere. Der er venskabskontakter. 

Se mere her: http://dlm.dk/integration/integrationstilbud

LEMVIG: Internationale bibelgruppe med ca. 
10 deltagere. Der er lektiehjælp og venskabs-
kontakter.
SKJERN: Middag på Tværs med ca. 80 delta-
gere. Der er lektiehjælp, venskabskontakter, 
Sport på Tværs. I sept. begyndte et kristen-
domskursus for arabisk talende med ca. 12 
deltagere, hvoraf 4 er danske. 
HERNING: Venskabsmiddag med 50 til 90 
deltagere. Der er venskabskontakter, lektie-
hjælp. 
DEN TVÆRKULTURELLE KRISTNE SOMMER-
LEJR på Hestlund efterskole talte 150. 50 af 
deltagere var fra Kærshovedgård udrejse-
center. Mange menigheder støttede lejren 
økonomisk i år, mange tak for det. Flere LM-
ere er aktive i en bibelcafé i Bording samt 
venskabsmiddag i Bording i IM regi, som 
arrangeres særligt for gruppen fra Kærsho-
vedgård.
RINGKØBING: Der er venskabskontakter og 
lektiehjælp.
ØLGOD: International venskabs Café med 
20-40 deltagere. Der er venskabskontakter.
SPJALD: International bibelgruppe med ca. 
10 deltagere. Der er lektiehjælp og venskabs-
kontakter.
Tak til Gud og til alle som tjener i dette ar-
bejde. 

Tværkulturel konsulent 
Enok Sørensen 
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BERETNING FRA DEN 
KRISTNE BOGHANDEL 
I SKJERN
Vi i Den Kristne Boghandel i Skjern er glade 
for at fortælle lidt til hele Vestjyllands Afde-
lings medlemmer om denne gren af arbej-
det.

Den Kristne Boghandel har eksisteret siden 
1981 og hører under LM Vestjyllands Afde-
ling. Fra juli 2016 er adressen Østergade 3. 
Butikken betjenes af frivillige, der gør det 
bedste for at hjælpe kunderne. Nogle ved 
lige, hvilke bøger de ønsker, andre vil gerne 
vejledes. Butikken har åbent mandag til fre-
dag kl. 14.00-17.30 og lørdag 10.00-12.00.

Vi sælger Bibler, herunder også på fremme-
de sprog. Vi har mange bibelkommentarer 
og bøger om etik og oplæring. Andagtsbø-
ger, sangbøger, biografier og romaner har vi 
rigtig meget af og et bredt udvalg af børne-
bøger. Også CD’er og DVD’er og skriftsteds-
tavler i en ny tidsaktuel form og med gode 
bibelvers på. Endvidere forskellige glas- og 
pynteting og fine kort.

Vi oplever kunder, der gerne kører et stykke 
vej for ved selvsyn at opleve vores udvalg. Vi 
er taknemlige for at kunne holde butikken i 

gang. De sidste år er flere kristne boghandler 
i Midt- og Vestjylland lukket, og en del kun-
der fra disse områder udtrykker glæde ved, 
at der stadig findes en fysisk butik.

Vi er meget taknemlige over gode forlag, 
der ser det som deres opgave at udgive nye 
bøger eller endda genoptrykke gamle, vel-
kendte klassikere. At se det som deres opga-
ve på forskellig måde at bringe Guds Ord og 
hele Hans frelsesplan i bogform ud til men-
nesker. Det er en glæde at samarbejde med 
disse forlag.

I 2017 har vi fået hjemmeside og er kommet 
på Facebook. Vi vil gerne nå så bredt ud som 
muligt, da vi mener, vi sælger det bedste til 
gavn for mennesker. Like og del os gerne på 
Facebook og se ind på www.denkristnebog-
handel.dk/

Den Kristne Boghandel hviler i egen økono-
mi, og flyttet til nye lokaler er finansieret af 
boghandlens egne midler. Boghandlen ledes 
af et udvalg på 5 medlemmer.

Mange har tjent i Den Kristne Boghandel i 
rigtig mange år, og det er vi meget taknemli-
ge for. Vi har behov for, at nye kræfter træder 
til. Dette er en opfordring til at henvende sig, 
hvis det er en arbejdsopgave, man kan se sig 
selv i. Eller kender nogen, der vil gå ind den. 

Der skal lyde en stor tak til jer, der omslutter 
med forbøn. Man er altid velkommen til at 
kigge ind for at handle eller bare se sig om.

På Udvalgets vegne
Ulla Nørgaard Held
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ÆGTESKABET, GUDS GODE ORDNING 
VED ØIVIND ANDERSEN

»ÆGTESKABET, GUDS GODE ORDNING«
Afdelingsstyrelsen (AS) har arbejdet med 
vejledningen fra LM’s lærerråd: »Fraskilte og 
gengiftes tjeneste i menigheden«1. AS er opta-
get af, hvordan vi kan være med til at vejlede 
og værne om ægteskabet, som Guds gode 
og velsignede ordning. AS har blandt andet 
spurgt nogle forkyndere om at stille sig til 
rådighed for det emne. Emnet vil også blive 
taget op på et repræsentantmøde.

Herunder følger udpluk af en artikel af Øi-
vind Andersen: »Ægteskabet i Guds ords 
lys«2. Artiklen ligger i sin fulde længe på 
www.lm-vestjylland.dk.

ÆGTESKABET I GUDS ORDS LYS  
- HVAD SIGER GUDS ORD?
I Matt. 5,27-32 siger Jesus: »I har hørt, at der 
er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men 
jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik 
på en andens hustru, har allerede begået æg-
teskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit 
højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og 
kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at 
et af dine lemmer går tabt, end med, at hele 
dit legeme kastes i Helvede. (…) Der er sagt: 
›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give 
hende et skilsmissebrev.‹ Men jeg siger jer: 
Enhver, som skiller sig fra sin hustru af an-
den grund end utugt, forvolder, at der begås 
ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter 
sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabs-
brud«. (fortsættes næste side)

1 Vejledning ligger her: http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/vejledning_fraskilte_gen-
gifte.pdf
2 Den norske artikel: »Ekteskapet i Guds ords lys« er formodentlig afskrift af lydfil. Oversættelse til 
dansk og redigering af artikel er foretaget af Dan Hessellund.

I Matt. 19 spurgte farisæerne Jesus, om det 
gik an at skille sig for enhver sags skyld. Je-
sus svarer: »Har I ikke læst, at Skaberen fra 
begyndelsen skabte dem som mand og kvinde 
og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far 
og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal 
blive ét kød‹? Derfor er de ikke længere to, 
men ét kød. Hvad Gud altså har sammenfø-
jet, må et menneske ikke adskille.« De spurgte 
ham: »Hvorfor har Moses så påbudt manden 
at give et skilsmissebrev, når han skiller sig 
fra hende?« Han sagde til dem: »Det var med 
tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod 
jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyn-
delsen var det ikke sådan. Jeg siger jer: Den, 
der skiller sig fra sin hustru af anden grund 
end utugt og gifter sig med en anden, begår 
ægteskabsbrud«.
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HVAD BETYDER »ÆGTESKAB«?
Jesus siger: »Har I ikke læst?«. Har vi læst 
Guds ord? Vil vi rette os efter Guds ord?

Det tror jeg faktisk, at de fleste vil! »Har I 
ikke læst«, siger Jesus, »at Skaberen fra be-
gyndelsen af skabte dem som mand og kvin-
de?«. Her ligger en vældig lærdom.

Under menneskets jordeliv er mennesket 
skabt som mand og kvinde, og Jesus siger: 
»De (er) ikke længere to, men ét kød«. Det 
læser vi om i 1 Mos 2,24. Ægteskabet er et 
samfund, et samliv mellem en mand og en 
kvinde.

SYNDENS FØLGER 
Hvis et menneske synder mod det sjette bud 
og ikke omvender sig fra det, bliver han ikke 
frelst. Da går han fortabt. Vi kan ikke tage let 
på spørgsmålet om ægteskabet og det sjette 
bud. Jesus tager det ikke let.

KONKRETE SYNDER
Hvordan synder man mod det sjette bud? 
Principielt sker det på en af to måder.

1) Al skilsmisse er synd, undtagen i det ene 
tilfælde, hvor Jesus siger: »af anden grund 
end utugt«. Det kan jo ske, at et ægteskab al-

(fortsat fra forrige side)

lerede er ødelagt, at den ene part har syndet. 
Da påbyder han ikke skilsmisse. Det bed-
ste ville være, at den part, som har syndet, 
omvender sig, så ægteskabet kan blive godt 
igen. Kan det ikke ske, så er det jo allerede 
brudt; og det er den eneste undtagelse, som 
er grundlag for skilsmisse. Ellers er al skils-
misse synd efter Guds ord. 

2) Gud har sat en hellig skillelinje mellem 
mand og kvinde udenom ægteskabet. At 
krænke denne skillelinje, som går mellem 
mand og kvinde - udenom ægteskab - det er 
at drive hor.

Jesus siger, det kan ske ved et blik: »Hvis dit 
højre øje bringer dig til fald…«. Hvis man ser 
på en kvinde, som man ikke har ret til, som 
ikke tilhører en selv, for at begære hende, da 
er man allerede faldet i synd i sit hjerte.

Alt, som vi på forhånd ved vil friste os, skal 
vi undgå, selvom vi måske kommer til at leve 
et noget amputeret liv efter hvad mennesker 
mener. Selv om vores liv bliver amputeret, og 
mange synes, at vi må forsage og give afkald 
på mange ting, som hører menneskelivet til, 
så er det bedre end at falde i synd og risikere 
at hele ens legeme bliver kastet i helvede. 
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EN HELLIG SKILLELINJE 
Denne skillelinje mellem mand og kvinde 
kan overtrædes ved ord, simple vitser, let-
sindige sange som der er så forfærdelig me-
get af. Videre krænkes denne skillelinje ved 
at man simpelt hen lever sammen uden at 
være gift. Og hvis forlovede begynder at leve 
sammen før de er gift, er det at drive hor. 
Papirløse ægteskaber er også hor. Det siger 
Guds ord.

EN VELSIGNET GAVE – OG OPGAVE 
Ægteskabet og hjemmet er selve fundamen-
tet i samfundet, og det er ikke underligt, at 
djævelen forsøger at ødelægge det. Ægteska-
bet er en velsignet institution, hvis man læ-
rer at indrette sig efter Guds ord. I Ef. 5 siger 
Herren noget til ægtemænd: »Mænd, elsk 
jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kir-
ken og givet sig hen for den«. Han siger til hu-
struerne: »I hustruer (underordne jer) under 
jeres mænd, som under Herren«. Det er ikke 
sideordning, men hustruen er underordnet 
manden i ægteskabet. Det betyder, at man-
den er den ansvarlige instans overfor Gud. 
Det, som er galt i et ægteskab og et hjem, har 
manden ansvaret for, og det skal han gøre 
regnskab for.

TIL ÆGTEMANDEN 
Lad mig få lov at sige et ord til dig, som er 
ægtemand. Du har ikke lov til at sige til din 
hustru: »Du skal underordne dig under mig«. 
Det er Herren, som siger: »I hustruer…« Du 
har ikke lov til at anvende dette ord på den 
måde, at alt skal gå efter din bestemmelse 
i ægteskabet. Da er du en hustyran, og da 
synder du.

Hvordan elskede Kristus kirken? Han tog 
ansvaret på sig for vore synder. Han gjorde 
netop det, som står her: »Han gav sig selv 
hen for den«. Gør du også det for din hu-

stru? Hvordan tror du, det ville blive i ægte-
skabet, hvis vi praktiserede dette?

Se på din hustru som Guds gave til dig. Det 
kan skifte med vores følelser, og det er der 
ikke noget unormalt i. Din hustru er noget, 
som ingen anden kvinde i denne verden er 
for dig. Hun er Guds gave til dig.

Takker du nogle gange for din hustru? Ser 
du, hvad hun gør for dig? Har du »kravmen-
talitet«, eller har du »takkementalitet«? Be-
gynd at sig tak!

Se mere på dine pligter end dine rettighe-
der i ægteskabet. Tænk om alle ægtefolk 
gjorde det. Jeg siger til jer ægtemænd, som 
altid skal have det, som I vil: Du gør ondt! 
Du bliver ond! Du skaber ondt! Tænk om vi 
begyndte at se ægteskabet i Guds ords lys og 
indrette os efter det! Ja, da ville mange ting 
blive anderledes!

JESUS KAN GØRE DET UMULIGE MULIG
Jesus gjorde sit første under i et nystiftet 
hjem. Der gjorde han vand til vin. Det er en 
anskuelsesundervisning om, at Jesus vil ind 
i vores hjem for at gøre det umulige muligt.

Der er mange ægteskaber, som begyndte 
dårlig. Og der er også kommet meget ondt 
ind i mange kristne hjem. Hvis det er så-
dan hos dig, hvis det er begyndt at gå galt, 
så behøver det ikke at fortsætte sådan. Jesus 
har vist, at han vil komme ind hos dig i dit 
hjem for at gøre det, som faktisk er umuligt 
menneskelig set. Vil du slippe ham ind? Vor 
egen Frelser, som kom for at sone og har so-
net vores synd og har givet os det evige liv 
i sig selv, han vil ind i vort daglige liv. Lad 
ham komme ind!
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VIGTIGE DATOER 2018

• 5. marts: Afdelingsmøde.
• (ingen årsmøde pga. EXODUS-møder).
• 9. september: Missions Event.
• 24. - 27. september: EXODUS-møder på Solgården.
• 5. november: Afdelingsmøde.

Se mere på: www.lm-vestjylland.dk 
NB: Årsmøde 2019 er flyttet til den 25. - 26. maj  

pga. Kristi Himmelfarts ferie. 

PRÆDIKANTKURSUS:

Den 13. januar medvirkede Børge Haahr Andersen (rektor på DBI) ved årets prædi-
kantkursus. Børge holdt om formiddagen to timer om: Hvordan forkynde Guds bud 
ind i en grådig og seksualfikseret tid? Prædikanten må være sin egen første tilhører. 
På den baggrund opfordrede Børge til at de kristne danner modkultur til tidsånden. 
Emnet for den anden time: Hvordan forkynde menneskets værdi i en tid præget af selv-
udvikling og krav om perfektion? Her pegede Børge på, at mennesket har mistet sin 
oprindelige gudbilledlighed (retfærdighed, godhed og sandhed). Det betyder, at selv 
de gode gerninger er ›dødssynder‹ i Guds øjne. Ved troen på Jesus sker en begyn-
dende gendannelse. Eftermiddagens time havde mere praktisk sigte: Hvordan veksle 
en bibeltekst til en prædiken?

LEJRE OG ARRANGEMENTER 
PÅ HEMMET STRAND 2018
• 7. april: Kvindedag.
• 16. - 17. juni: Sandkasselejr 1.
• 19. juni: Seniordag.
• 23. - 24. juni: Sandkasselejr 2.
• 30. juni - 2. juli: Pigelejr.
• 3. - 5. juli: Drengelejr.
• 6. - 9. juli: Fælleslejr.

Se mere på: www.hemmet-lejr.dk 
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Se mere på www.lm-vestjylland.dk 




