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Hvor meget fylder din kristne tro i din 
hverdag? Hvordan er prioriteringerne i dit 
liv? Guds Ord vejleder os i, hvordan vi skal 
leve vores kristne liv. I slutningen af Efeser-
brevet hører vi for eksempel om »en kristen 
husorden« (Ef 5 og 6). Livet i hjemmet skal 
afspejle forholdet mellem Kristus og kir-
ken. Det er særligt sætningen om fædres 
ansvar overfor deres børn, jeg vil frem-
hæve: »… opdrag dem med Herrens tugt og 
formaning« (Ef 6,4).

Det er Guds Ord, der udtaler denne forma-
ning. Vi må fremholde Guds ord for børne-
ne i hjemmet, og vi må tage dem med hen 
for at høre Guds ord ved møder og gudstje-
nester. Det er fædrenes kald og ansvar, at 
Guds ord bliver lagt på deres sind (5 Mos 
6,6).

Jesus er hovedet og autoriteten ikke bare i 
menigheden, men også i hjemmet og i vo-
res liv alle dage. 

Meget af det vi møder i det offentlige rum, 
vil nedbryde Guds autoritet. Verden om-
kring os glider længere og længere ud i et 
sekulært samfund, hvor der ikke er plads 
til Gud. Påvirkningen er enorm. De, der er 
med til at vejlede de unge i vores menighe-
der, oplever hvilke spørgsmål og problemer, 
som mange unge kæmper med. Her fylder 
pornografi og seksualitet rigtig meget.

Hvilket forbillede er vi som voksne? 
Hvad lader vi komme ind i vores 
hjem via tv- og computerskærmen?  
Vi skal ikke bare lade os drive med 
af tidsånden og gøre alt det, som 
vi måske har lyst til. Nej, vi for-
manes til at leve et helligt liv og 
lade os fylde af Guds Ord. Vi 
formanes til at skille os ud. Vi 
må kæmpe den daglige kamp 

for, at vores børn og unge får et godt funda-
ment for den kristne tro.

Lad os huske på, hvem der er vores Herre. 
Det er Jesus Kristus, som har elsket os så 
højt, at han ofrede sit liv for at frelse os. Han 
er samtidig universets Herre, intet mindre. 
Så ingen kan skade et Guds barn! Vi er højt 
elsket. Derfor kan vi have fuld frimodighed 
til at leve kristenlivet ud.

Afdelingsstyrelsens ønske om at prioritere 
dette område, har ført til, at der er opret-
tet en deltidsstilling som medvandrer for 
de unge. Sammen med Luthersk Missions 
Børn og Unge på landsplan arbejder vi også 
på at oprette en deltidsstilling mere for at 
styrke indsatsen for børnene.

Ved afdelingsmødet vil vi sætte fokus på 
vigtigheden af, at Guds Ord må fylde i 
hjemmet og i hverdagslivet. Her hører du 
også om meget af det spændende arbejde, 
der foregår rundt omkring i afdelingen. Så 
kom og vær med!

Med venlig hilsen
Asger Mogensen
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AFDELINGSMØDET – MARTS 2022
Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 7. 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   
   Thorkil Lundberg (Struer). Thorkil modtager ikke genvalg.
  ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Dorthe Vartdal (Videbæk). 
 b. Løgumkloster Efterskole: Efter tur afgår Knud Uhre Vestergaard (Esbjerg).
 c. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Jack Nørdam Pedersen (Holstebro).  
  Jack modtager ikke genvalg.
 d. Efterskolen Solgården: Efter tur afgår Henrik Jakobsen (Skjern).
 e. Virksund Kursuscenter - Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).   
  Per modtager ikke genvalg.
 f. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Johanne Søndergaard (Spjald) og  
  Svend Engrob (Videbæk). Svend modtager ikke genvalg.
 g. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Berith Mogensen   
  (Ølgod). Berith modtager ikke genvalg.
 h. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Jakob Høeg (Holstebro) og Knud Erik  
  Dyrvig (Astrup). Knud Erik modtager ikke genvalg.
 i. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Mette Mouridsen   
  (Videbæk). Mette modtager ikke genvalg.
 j. 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, Efter- 
 skolen Solgården, Hemmet Strand, Løgumkloster Efterskole, LMH, LUMI Gen- 
 brug, Stubbekøbing Efterskole, Sædding Efterskole, Plejehjemmet Bakkely, Pleje- 
 hjemmet Klokkebjerg, Det Tværkulturelle 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 afde-
lingsformanden senest den 21. februar 2022 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmøde.                                          

Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen
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BERETNING 
FRA ARKEN 
Kreativt værksted er kommet i gang igen. 
Der er aktiviteter 2 gange om måneden. 
Det er med rimelig tilslutning efter corona. 
Frivillige der er: Astrid, Gunhild, Inge Ma-
rie og Susanne. De gør et kæmpe arbejde i 
kahytten. Nogle brugere fylder rigtig meget 
og kan tage meget af vores tid. Mie og jeg 
forsøger at få snakket dagen igennem, når vi 
mødes om morgenen. Og forsøger også at 
holde frokost sammen. Det lykkes ikke altid.

Vi har haft besøg af Elsebeth fra Esbjerg 
Kommune. Hun står for indstillinger til be-
villingerne af §18 midler. Mie og jeg havde 
en lang og god snak med hende omkring ar-
bejdet på Arken, og hun var meget positiv. 
Men hun understregede, at midlerne ikke 
må gå til religiøse og politiske arrangemen-
ter.

Mie har brugt rigtig meget tid på at hjælpe 
nogle brugere med kontakt til og samtaler 
med offentlige myndigheder. Det har været 
nødvendigt, da brugerne ikke er i stand til at 
snakke med læge og sundhedsvæsenet, så de 
kan få den rette hjælp. Og de har ikke rigtig 
noget netværk.

For brugerne handler det rigtig meget om 
tillid. De kender os og ved, at vi vil deres 
bedste og hjælpe dem på bedste måde. Det 
gælder især deres problemer med den di-
gitale verden, hvor vi må hjælpe dem med 
e-boks, mit-id, netbank m.m., hvor de jo be-

tror os deres personlige oplysninger, da de 
stoler på, at vi ikke vil misbruge det. Vi tæn-
ker også rigtig meget på, at vi kan ’aflevere 
Arken’ på en god måde, når den tid kommer. 
Det er jo sådan, det er.

Vi glæder os også meget over, at vi har kun-
net holde åbent. Fra sommer 2021 også om 
aftenen. For at få tid til de mange admini-
strative opgaver, har bestyrelsen ønsket, at 
vi reducerede åbningstiden lidt fra januar 
2022. Det betyder, at vi fra nu åbner hver dag 
kl. 10.30 og lukker kl. 16.30 (fredag dog kl. 
12.00). Men der er stadig åbent mandag og 
fredag aften fra kl. 19.00 - 22.00.

Vi har oplevet en fantastisk hjælp fra de fri-
villige. De var klar, når vi spurgte om ekstra 
hjælp. 

Så har vi jo også fået nye møbler. Det er hi-
storie, da de gamle møbler har været en del 
af Arken siden begyndelsen i 1974. En anden 
bil blev det også til i 2021. Den gamle kunne 
ikke mere og blev kørt i havnen (Skrottet). 
En bruger hørte om det og tilbød at betale en 
anden bil til Arken, fordi han havde fået så 
meget gennem Arken i mange år. Så det blev 
en Berlingo, som er særdeles anvendelig til 
det formål, vi har brug for på Arken.

Med venlig hilsen
Bent Larsen, daglig leder på Arken
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BERETNING FRA CAFÉ KILDEN
COVID 19 kom også i 2021 til i nogen grad 
at påvirke arbejdet på Cafe Kilden. Vi var 
ikke lukket ned som i 2020, så vi kunne 
fortsat holde åbent.  Det Kreative Værksted 
var lukket i det første halvår af 2021. Nogle 
højskoleaftener blev aflyst i begyndelsen af 
året, men resten blev gennemført. De kendte 
begivenheder blev gennemført: Cafe Kil-
dens fødselsdag og udflugten. I september 
kunne vi uddele vore indbydelser til folk på 
Torvet i Herning. Julemarkedet blev også 
gennemført, og julefesten blev afholdt. Det 
var en stor glæde, at vi kunne afholde disse 
aktiviteter, som vore besøgende sætter stor 
pris på.

BESØGENDE PÅ CAFE KILDEN
Vi har en del besøgende, som kommer næ-
sten hver gang vi har åbent, og så har vi 
nogle, der kommer af og til. Der er kommet 
nye i det forløbne år. Covid 19 har bevirket, 
at nogle nu ikke længere kommer. Desuden 
er der en gruppe, som ikke kommer fysisk 
på Cafeen, men som jeg har kontakt med 
per telefon, sms og mail. Nogle af dem har 
et stort behov for samtale og kontakt. I for-

bindelse med julefesten uddelte vi 24:12, og et 
ældre par fik et julehæfte i postkassen, og de 
meldte tilbage, at de var i gang med at læse det.

SERVERING AF FYSISK OG ÅNDELIG MAD
Der bliver serveret varm mad hver aften, 
mandag, onsdag og fredag, og desuden kaffe 
og noget til kaffen om eftermiddagen. Det 
sætter vore besøgende stor pris på, og ikke 
kun på maden men ikke mindst på måltids-
fællesskabet. Det kræver dog et stort arbejde 
af vore frivillige at udføre dette arbejde, og 
nogle gange er vi kun få om denne opgave, 
så vi kunne godt bruge nogle flere frivillige. 
Samtidig med at vi serverer den fysiske mad, 
ønsker vi også at give åndelig mad. Det vil 
sige Guds ord, og det gør vi ved andagterne. 
De besøgende vil gerne synge og også ger-
ne høre Guds ord. I det forløbne år har jeg 
gennemgået Luthers Lille Katekismus, som 
giver et godt indblik i, hvad Luthers kristen-
dom indeholder, og viser vejen til frelse ved 
tro på Jesus Kristus.

Tak for forbøn og støtte til arbejdet på Cafe 
Kilden, og tak til alle frivillige som trofast 
har arbejdet i Cafe Kilden. Der skal også 
lyde en tak til Søren Eriksen og Laila Poul-
sen for jeres gode hjælp.

Med venlig hilsen
Christian Andersen,  

daglig leder på Cafe Kilden
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BERETNING FRA DEN 
KRISTNE BOGHANDEL 
I SKJERN
Den 5. december 2021 kunne boghandlen 
fejre 40-års jubilæum. Det fejrede vi den 3. 
december 2021. Det blev en rigtig god dag.

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 5 medlemmer.

Vi har et bredt udvalg af andagtsbøger, sang-
bøger, biografier og romaner. Vi sælger også 
bibler, herunder også på fremmedsprog. Vi 
har mange bibelkommentarer, bøger om 
etik og oplæring.  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 www.denkristneboghandel.dk 
og på Facebook, blandt andet ses opslag om 
månedens bog eller særlige nye varer, vi har 

fået i butikken. Like og del os gerne på www.
facebook.com/denkristneboghandel/.

Som en forudsætning for Den Kristnes Bog-
handels 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 opret-
holde en åben butik. Økonomien er stabil og 
Den Kristne Boghandel hviler i egen øko-
nomi.

Tak til jer, der omslutter med forbøn! Kom 
endelig forbi i butikken. Man er altid vel-
kommen!

På udvalgets vegne
Christina Pedersen
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BERETNING OM DET TVÆRKULTURELLE 
ARBEJDE I VESTJYLLANDS 
AFDELING I 2021
Hvorfor har vi egentligt denne arbejds-
gren? Fordi vi ønsker at handle efter Guds 
vilje. Jesus vil, at vi skal tage imod den frem-
mede, og i GT siger Gud, at han elsker den 
fremmede, og at vi som hans folk skal elske 
den fremmede. Målet er, at nydanskere skal 
møde Guds kærlighed gennem os på det 
medmenneskelige plan og ved at høre om 
Jesus og komme til tro på ham. 
Corona har også i 2021 været en hindring i 
arbejdet, meget har dog kunnet lade sig gøre. 
VIDEBÆK: 3 x Venskabs Café med 20 til 40 
deltagere. Venskabskontakter og nydanskere 
i børneklub/juniorklub. 
HOLSTEBRO: 1 x LM Café med ca. 95 delta-
gere. 15 x international bibelgruppe og god 
kontakt til en eritreansk gruppe. Nydanskere 
i børne og juniorklub og LM-kirke. Ven-
skabskontakter. 
STRUER: International bibelgruppe og ven-
skabskontakt.
ESBJERG: 5 x Kulturmødet med 40 - 50 del-
tagere. International bibelgruppe. Der er 
venskabskontakter. Nydanskere med i bør-
ne-, junior-, teenklub og i Vesterhavskirken. 
LEMVIG: 10 x international bibelgruppe. 
Lektiehjælp, venskabskontakter.
SKJERN: 9 x Middag på Tværs. Lektiehjælp, 
venskabskontakter, Sport på Tværs. Nydan-
skere i børnearbejdet, LMU og LM-kirke.
HERNING: 6 x Venskabsmiddag med ca. 30 
deltagere. Venskabskontakter og nydanskere 
i børneklubben og i LM-kirken. Lone Ny-
borg blev i 2021 ansat af LM-kirken, og har 

åbnet en »Kvinder møder kvinder« gruppe, 
og en bibelgruppe med kvinder. En inter-
national bibelgruppe i Spjald blev flyttet til 
Herning i august, fordi de fleste nydanske 
deltagere flyttede dertil, og har været sam-
let der 4 gange. Nye deltagere fra Herning er 
også kommet med i gruppen. 
RINGKØBING: Venskabskontakter, bibel-
gruppe med nydanskere er sat i bero. 
ØLGOD: 2 x International venskabs Café med 
30-40 deltagere. Venskabskontakter.
SPJALD: 5 x international bibelgruppe. Bi-
belgruppen blev fra august flyttet til Her-
ning. Der er venskabskontakt. 
DEN TVÆRKULTURELLE KRISTNE SOMMER-
LEJR: på Hestlund Efterskole blev afholdt til 
stor glæde for alle ca. 130 deltagere. 
KÆRSHOVEDGAARD: Anna Lisbeth Sonne er 
fortsat ansat af LM i en 50% stilling i forbin-
delse med hendes tjeneste i asylkoret og bi-
belcafeen i Bording for beboere på Kærsho-
vedgaard. 
Tak til Gud for det han skaber igennem os, 
og til alle jer, som tjener med i tværkulturel 
mission. 

Enok Sørensen

SPØRGSMÅL
1. Hvordan kan det kristne  fællesskab, du er en del af, bedst   holde fokus på det tværkulturelle   arbejde? 

2. Hvad kan du gøre i den   sammenhæng? 
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BERETNING FRA 
EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
Et år på Solgården er en tid, hvor unge får 
lov at udvikle sig sammen med jævnald-
rende i trygge rammer. I år har vi 83 elever 
fra hele Danmark. Det er fantastisk at have 
et helt år, hvor fællesskab, oplevelser, Bibel, 
sport, kreativitet, musik og vigtige snakke er 
noget af det, året handler om.
I januar bød vi velkommen til Søren An-
dersen som ny forstander, og dermed er 
Solgården i trygge hænder. Visionen er klar; 
eleverne skal lære Jesus at kende og få det 
bedste år i deres liv.
Vi er først og fremmest en kristen efter-
skole. Vi har vores helt særlige Bibellinje, 
hvor discipelskab, bibelundervisning og ikke 
mindst studieturen til Israel giver troen gode 
levevilkår hos eleverne.
Explore, som begynder i skoleåret 22/23, 
er en ny linje på Solgården. Linjen sætter 
fokus på kulturforståelse, international po-
litik, FN’s bæredygtighedsmål, demokrati i 
Danmark og i verden samt medborgerskab. 
Linjen indeholder en tur til Cambodia, hvor 
vi er »nærkontakt-efterskole« for LM’s nye 
missionærfamilie, Mia og Johannes Jensen. 
Vi ønsker, at mission skal blive en naturlig 
del af elevernes hverdag.
Ud over de allerede nævnte rejser har vi en 
fælles skitur til Østrig og en tur til en euro-
pæisk storby. Hertil kommer, at vi er en del 
af et EU-støttet udvekslingsprojekt, hvor vi 

sammen med fire skoler fra Europa arbejder 
med et fælles projekt om unge og medier.
Vi ønsker at være en efterskole, hvor sport, 
musik og de kreative valgfag har høj prio-
ritet.
Med to haller, gode fitnessfaciliteter, spæn-
dende skitur og en trimmet fodboldbane er 
faciliteterne i top. Derudover er vi nu i gang 
med at få anlagt en kunstgræsfodboldbane, 
en padeltennisbane, to nye beachvolleyba-
ner samt et lækkert udendørs hygge- og lou-
ngeområde med strandstole.
Hele 20 af vores nuværende elever har ta-
get imod et nyt tilbud om instrumentlære. 
Hertil kommer flere bands, kor og valgfag 
med lovsang og jazz. Vores musikelever spil-
ler også en særlig rolle, når vi byder gæster 
indenfor til Young Praise, musical og ikke 
mindst, lovsang om fredagen.
Mange elever nyder at finde ro og tid til at 
arbejde kreativt i et hyggeligt miljø. Vi har 
fagene kreativt værksted, billedkunst, kera-
mik, smykker, glaskunst og syning. 
Vi ønsker at skabe gode rammer for, at vores 
elever skal finde ind i et godt kristent fæl-
lesskab. Dertil har vi brug for jeres forbøn. 
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis 
og forman med al visdom hinanden med sal-
mer, hymner og åndelige sange, syng med tak 
i jeres hjerte til Gud. (Skoleord 21-22 fra Kol 
3,16).

Heidi Hagelskjær og Henrik Jakobsen
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BERETNING FRA HEMMET STRAND
Så afrundes endnu et år, som også igen har 
været påvirket af Corona. Vi har til trods for 
dette oplevet stor efterspørgsel til lejren fra 
både skoler, foreninger og familier. Vi glæ-
der os over at have en lejr, som synes attrak-
tiv, idet vi kan se, at flere også booker lejren 
igen året efter.

En af de foreninger, som har lejet lejren af 
flere omgange, fortalte, at de ærgrede sig 
over, at der ikke var stiger til køjesengene. 
De har derfor tilbudt selv at lave stigerne 
hertil. Vi glæder os over at mærke, at an-
dre deler samme begejstring for Hemmet 
Strand, som vi selv gør.

I løbet af foråret modtog vi grundet Corona 
flere aflysninger af udlejningsaftaler, derud-
over måtte vi til vores store ærgrelse igen 
aflyse seniordag, kvindedag samt sandkas-
selejren. Disse håber vi dog vender stærkt 
tilbage i 2022.

Sommerens drenge-, pige- og fælleslejr blev 
til stor glæde for alle afholdt med ca. 45 del-
tagere på hver lejr. Vi siger tak for opbaknin-
gen hertil. Der er dog stadig mange pladser 
på alle lejrene, så vær meget gerne med til 
at få flere med. Vi opfordrer derfor stadig 
forældre til at sende deres børn på Hemmet 
Strand, hvor børnene kan møde Guds ord og 
få nye venner.

For at imødekomme nogle af de daværende 
restriktioner, havde vi til sommerens lejre 

lejet et stort telt, som blev placeret udenfor. 
Lederne på lejrene kunne alle berette om, at 
dette fungerede godt og dermed var en god 
løsning. Foruden teltet fortæller sommer-
lejrlederne at det har været en fornøjelse at 
holde bibeltimer for børnene, eftersom der 
er stor lydhørhed iblandt dem. Dette er til 
stor glæde for både deltagere, ledere og os 
andre.

Til trods for et uheldigt forår, så sommeren 
anderledes ud, idet der har været et stort 
antal bookninger af lejren. Dermed ser øko-
nomien for lejren også fornuftig ud, hvilket 
sikrer, at der er penge til vedligehold. Vi 
glæder os derfor over, at vi nu har igangsat 
renovering af udhæng, således at dette kan 
fremstå pænt igen.

Lejren er efterhånden ved at have en alder, 
hvor flere områder behøver en kærlig hånd, 
hvilket vi håber på at kigge på fremover.

Vi har desværre ved udgangen af 2021 ikke 
fundet nogle til at stå for drengelejr samt 
fælleslejr. Vi beder derfor om jeres forbøn 
hertil, således at disse lejre også kan afholdes 
i sommeren 2022.

Vi vil gerne sige tak for den store hjælpsom-
hed, vi møder, og til alle som har hjulpet lej-
ren på den ene eller anden måde i årets løb.

Med venlig hilsen
På lejrudvalgets vegne

Kristian Haahr
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BERETNING FRA LØGUM-
KLOSTER EFTERSKOLE (LME)
CORONA-ÅRET
2021 blev et år, vi aldrig glemmer. En lang 
nedlukning i foråret med online undervis-
ning, og aflysning af en lang række arran-
gementer, ramte elevholdet 20-21 hårdt. 
Særligt var vi kede af at miste vores årlige 
missionstur til Cambodja og en planlagt 
stortur til Sydfrankrig.

Det positive højdepunkt i foråret var, at vi til 
gengæld lykkedes med at redde vores årlige 
musical. I stedet for at aflyse eller streame on-
line, valgte vi at leje mobilscener, telte, stor-
skærm og radioudstyr ind, og så inviterede 
vi til Pinocchio som drive-in friluftsteater. 
Her kunne publikum sidde corona-sikkert 
i egen bil og høre lyden på deres bilradioer 
- og sad man langt væk fra scenen, kunne 
man følge med på den gigantiske storskærm.

Det var en stor oplevelse for både elever og 
publikum.

I efteråret har tingene været nemmere. Vi 
kunne i starten af september rejse til Rom, 
hvor hele efterskolen nød varmen, fælles-
skabet og de mange store seværdigheder. 
Colosseum, Peterskirken og Katakomberne 
var blandt de kulturelle højdepunkter, mens 
riverrafting på Tiberen og en fridag ved 
Lago Albano med badning og paddleboards 
var topscorerne på underholdnings-baro-
meteret.

SÆRLIGE TILBUD
Vi oplever i disse år en tendens, hvor flere og 
flere unge kæmper med dårlig trivsel. Gen-
nem ansættelser og efteruddannelse har vi 
det sidste års tid fået nogle stærke kompe-
tencer, blandt andet har vi ansat en social-
pædagog, der kan tage hånd om disse unge. 

Vi er ved at uddanne endnu en læsevejleder, 
så vi fremover kan tilbyde op til 20 pladser 
på vores læsehold, særligt for ordblinde. 
Desuden udbyder vi integrations-undervis-
ning og dansk som andetsprog for 2-3 elever 
med udenlandsk baggrund.

ET KIG I KRYSTALKUGLEN
Det er svært at spå - især om fremtiden. 
Men vi håber, at vi snart kan se en ende på 
corona-epidemien. I foråret planlægger vi at 
afvikle vores musical, sende Fokus Kristen-
dom eleverne på missionstur til Tanzania og 
Adventure-linjen på kano-overlevelsestur i 
Sverige.

Tak om I fortsat vil huske skolen og dens 
elever i forbøn.

Jørn Nørgaard, forstander
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BERETNING FRA LUTHERSK 
MISSIONS HØJSKOLE (LMH)
Efter 19 år på posten som forstander på LMH 
har Henrik Nyman fået nyt arbejde på Dansk 
Bibelinstitut fra sommeren 2022. Når man er 
glad for en medarbejder, er det jo aldrig rart 
at få en opsigelse, og da slet ikke når det er fra 
LMHs forstander. Henrik har været en rigtig 
god leder for LMH. Både overfor elever, med-
arbejdere og baglandet. Gennem sin forkyn-
delse og undervisning har han været med til 
at styrke unge menneskers tillid til Bibelen, og 
peget på Jesus som Frelseren.

Når der nu skal et skifte til, så er vi i bestyrel-
sen glade for, at Henrik valgte at give os god 
tid til at finde hans afløser. Det er med stor 
glæde og taknemmelighed, at vi i december 
måned kunne offentliggøre, at LMHs nye for-
stander hedder Kristoffer Enevoldsen. Kri-
stoffer tiltræder stillingen sommeren 2022, 
hvor han forlader stillingen som præst i Aros-
kirken i Århus.

Kristoffer er gift med Johanna, og de har 3 
børn. Livet på LMH er velkendt for ham, idet 
han i perioden 2016-2019 var ansat som del-
tidslærer på højskolen. På den måde har han 
et stort kendskab til skolens hverdag, dens 
værdigrundlag og formål. Kristoffer brænder 
for, at unge må lære Jesus at kende, og giver 
udtryk for, at han går til opgaven med stor 
ydmyghed.

»Det er nødvendigt, at LMH løbende arbejder 
på at forstå dens samtid, så skolen både kan 
møde eleverne i det de er formet af, og så LMH 
kan udruste dem til at navigere som kristne og 
mennesker i netop den tid, de er sat i. Og så 
ønsker jeg, at LMH fortsat skal være en bastion 
for en Jesus-glad og bibeltro luthersk-roseni-
ansk forkyndelse til afklaring, opbyggelse, ud-
rustning og missionskaldelse« siger Kristoffer 
Enevoldsen.

Elevtal:  Efterårsholdet på LMH var på 80 ele-
ver. Desværre måtte de afbryde lidt før tid på 
grund af Corona, men fik dog det meste med. 
Henrik Nyman skriver: »Det er en gave, at vi 
har haft 80 unge mennesker på bibelskole i fem 
måneder. De fleste vil vidne om, at de er blevet 
mere forankrede i deres tro på Jesus med større 
kendskab til og glæde ved Guds ord i Bibelen og 
med et (stærkere) netværk af kristne venner«.

Forårsholdet 2022 blev ligeledes coronaramt, 
idet opstarten først kunne blive d. 16. januar, 
hvor 56 elever tog på LMH. Nedlukningen 
hen over årsskiftet har desværre betydet at 
skolen har fået flere frameldinger og ender 
dermed på 56.

Tak for medleven og forbøn. Tal godt om 
LMH - Bed for LMH - og besøg LMH. Også i 
2022 er det tilbud for alle aldre.

Venlig hilsen 
Preben Skov Jensen og Kristian Andersen
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BERETNING FRA LUMI 
GENBRUG VESTJYLLAND
Kan Corona-pandemi og nedlukning rime 
på rekordomsætning? Nej, det synes man 
ikke; men det er tilfældet for de to LUMI-
butikker i Skjern og Videbæk.
Forklaringen er Guds velsignelse og trofaste 
og dedikerede medarbejdere. Så det er med 
stor taknemmelighed til Gud og en stor tak 
til alle de trofaste LUMI-medarbejdere, at vi 
kan gøre status på årets gang.
Vi begyndte året med en længere nedluk-
ning. På forunderlig vis er salget bare gået så 
meget bedre, da vi endelig kunne åbne igen. 
Vi oplever også, at der kommer et stigende 
antal turister og køber.
Selvom butikkerne har været lukket i en pe-
riode, så har der alligevel været aktivitet, for 
der er ryddet op, og varer er gjort salgsklare. 
Der er nogle kunder, som holder øje med, 
hvornår der kommer nye varer ind. Der 
kommer for eksempel nyt børnetøj i butik-
ken i Videbæk hver onsdag, og så er kun-
derne klar.
Der er mange, som sælger deres effekter på 
Facebook og lignende, men alligevel får vi til 
stadighed alt det ind, som vi har behov for.
Der er stor arbejdsglæde og tilfredshed hos 
medarbejderne. Arbejdet giver et godt fæl-
lesskab, og så er der glæden ved at bidrage til 
missionsarbejdet. 

ARBEJDET PÅ LAGERET OG KLARGØRING er en 
vigtig og stor del af LUMI’s arbejde i begge 
butikker og en forudsætning for, at der til 
stadighed er gode varer i butikken.
I baglokalet i Videbæk er de 3-4 mand 
i elektronikafdelingen, og opgørelsen vi-
ser, at der er solgt varer for cirka 115.000 
kr. fra denne afdeling.

Det sker at kunderne kommer ud i elektro-
nikafdelingen og spørger efter bestemte ting. 
Det kan for eksempel være en bestemt led-
ning eller en stump til en maskine, og nogle 
gange fører det til et større salg.
Medarbejderne i elektronikafdelingen ny-
der arbejdsfællesskabet og har mange gode 
oplevelser med kunder, som kommer ud og 
snakker med dem.
Elektronikteamet går meget op i, at det, som 
kommer i butikken, er gennemgået og i or-
den.
Både i elektronik og tøjafdelingen oplever de 
gentagne gange, at de overvejer om en vare 
er værd at sætte ind i butikken. Når varen så 
er kommet ind, kan den være solgt en halv 
time senere. 

2020 2021

Omsætning 3.248.577 3.615.125
Overført overskud 
til landskassen

1.573.000 1.652.000

Overført overskud 
til afdelingen

786.500 826.000

ØKONOMI

Det hører med, at der er investeret i nyt var-
meanlæg i Videbæk, og butikken har selv 
betalt noget af regningen.

Med venlig hilsen 
genbrugsudvalget, Kjeld Tychsen,  

Poul Erik Andersen, Asger Mogensen 
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BERETNING FRA 
STUBBEKØBING 
EFTERSKOLE (STE) 
I løbet af foråret blev den nye værelsesfløj 
færdig. Det er til stor glæde for eleverne. 
Disse nye værelser kan have en positiv effekt 
på elevtilgangen. I hvert fald har skoleåret 
2021/22 været fyldt siden marts.

I juni blev der lagt fliser rundt om de nye 
bygninger, så terrænet også er blevet pænt. 
Planen er, at der på et senere tidspunkt skal 
bygges nye undervisningslokaler og en mul-
tihal.

I begyndelsen af skoleåret 2021/22 har der 
været en introlejrskole på Sildestruplejren i 
august, som bød på smukt sensommervejr, 
og flere benyttede lejligheden til at kaste sig 
i bølgerne ved stranden i Sildestrup. Denne 
introlejrskole giver noget særligt til både ele-
ver og lærere. Her tages eleverne ud af sko-
lens trygge kontekst, og de er sammen om 
aktiviteter og underholdning døgnet rundt. 
Turen ryster eleverne sammen, og de ansatte 
får et bedre indblik i elevernes verden og læ-
rer dem bedre at kende.

Efteråret har budt på mange hverdagsop-
levelser, med udgangspunkt i naturen om-
kring på Falster.

I november blev skolen ramt af det første 
Corona-udbrud, hvor både lærere og elever 
blev ramt. Valget blev at opfordre forældrene 
til at holde deres børn hjemme i en uge, hvil-
ket stoppede den videre smittespredning. 
Eleverne var glade for at kunne vende tilba-
ge til skolen og vasker entusiastisk hænder 
før og efter måltider.    

Der har været et par lærerstillinger slået op, 
og det må konstateres, at det stadigvæk er 
en udfordring at tiltrække lærer- eller pæ-
dagoguddannede, som deler skolens værdi-
grundlag. LM’s øvrige efterskoler oplever en 
god interesse for deres skoler som arbejds-
plads, men det er ikke noget, der endnu kan 
mærkes på STE.  Det kan være en udfor-
dring at tiltrække medarbejdere, hvis der er 
krav om kristen friskole, store menigheder 
og et kæmpe socialt netværk. På STE er be-
hovet for kristne medarbejdere kæmpestort. 
Mange af eleverne har aldrig haft en relation 
til repræsentanter fra kirken, før de kommer 
til Stubbekøbing. Mange vil aldrig få sådan 
en relation igen. Der plantes bittesmå frø, og 
væksten og ansvaret overlades til Gud.

BEDE- OG TAKKEEMNER:
• Tak for fuld skole i 2021/22
• For gode værelser
• At det er muligt at drive specialefterskole  
 med et kristent værdigrundlag
• At vi kan plante frø, men at Gud har  
 ansvaret for væksten
• Skolens ansatte og deres familier
• At elever må komme til at kende Gud  
 som deres personlige Far og Jesus som  
 deres frelser
• At Gud må kalde dygtige lærere til vores  
 skole, som bærer vidnesbyrdet om Jesus  
 og som kan være lys i mørket for vores  
 elever.

Lene Osmundsen og Torben Larsen

WWW.STUBBEKOEBINGEFTERSKOLE.DK
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BERETNING FRA 
SÆDDING EFTERSKOLE

I juni måned afsluttede vi et skønt elevhold, 
som har været udfordret af aflysninger og en 
længere nedlukning i januar og februar. På 
trods af udfordringerne med Corona, kunne 
vi alligevel se tilbage på et skønt år på Sæd-
ding. Der var opstået venskaber og stærke 
relationer, og vi kunne se tilbage på mange 
gode og dejlige oplevelser. I løbet af året er 
der blevet lyttet godt til andagterne, og der 
har været gode spørgsmål til kristentroen og 
bibelen.
Hen over sommeren er der sket lidt udskift-
ning i lærerkollegiet. Vi har ansat to nye 
unge mennesker til at være unglærere på 
skolen. De hedder Benjamin Overby og Silje 
Soppeland. Benjamin er fra Slagelse og er 
vokset op på et soldaterhjem. Silje er mere 
lokal – Videbæk, og tidligere elev på Sæd-
ding. Vi glæder os over, at de vil være med 
og over den energi, de bringer ind på skolen.
Derudover har vi ansat en ny lærer, som skal 
undervise i de naturvidenskabelige fag + 
springgymnastik, motorlære og markfræs. 
Han hedder Mads Eriksen, og kommer op-
rindeligt fra Skærbæk i Sønderjylland. Han 
er nyuddannet fra seminariet i København, 
men har allerede stor erfaring med eftersko-
lelivet i form af studiejobs - KK og en vo-
lontøransættelse. Med andre ord - Mads er 
en vaskeægte efterskolelærer, og vi glæder os 

til at se, hvordan han kommer til at præge 
skolen i årene, der kommer.
Louise Mukai Hauge er kommet i lykkelige 
omstændigheder, hvorfor hun fra 1. august 
er gået på barsel. Det er meget dejligt, men vi 
kommer også til at savne hendes gode ind-
sats i året, der kommer - godt at hun påtæn-
ker at vende tilbage i skoleåret 21/22.
Til dette skoleår har vi fyldt skolen op. Vi 
har indskrevet 88 elever, og glæder os meget 
over det. Eleverne er langsomt, men sikkert, 
ved at danne relationer og venskaber. Det 
er med lidt nervøsitet her i starten, men det 
tegner til at blive et dejligt år på Sædding. Vi 
håber på et mere normalt år, hvor vi udover 
de gode hverdage, også kan komme ud at se 
verden.
I juni måned startede vi et stort projekt med 
at få renoveret vores køkken. Det gamle køk-
ken har tjent os godt siden 1974, hvorfor det 
også var tiltrængt at få det lokale opdateret. 
I skrivende stund mangler der lidt småting 
her og der, men vi tog for alvor køkkenet i 
brug i midten af oktober og glæder os meget 
over det.
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
»Store og mægtige er dine gerninger, Herre Gud 
almægtig. Rette og sande er dine vej, du tids-
aldrenes Konge. Herre Gud almægtig. Alle folk 
skal komme og tilbe’ dig. Herre Gud almægtig.«

Denne fantastiske sang er let at synge af hjer-
tet, når alt går fremad i den rigtige retning 
med gode og givtige processer. Når utryghed 
og begrænsninger møder os, så bliver det et 
tungt vers, som ikke altid synges af et oprig-
tigt hjerte. Men trods vore tanker og følelser, 
så er Gud almægtig. Hans veje er rette og san-
de! TAK til Gud, at Han er Gud, og vi blot er 
mennesker.

For anden gang har vi nu forladt et år, hvor 
Corona har fyldt meget på Bakkely. Der bru-
ges mange ressourcer på at afværge smitte og 
alligevel skabe en glad og normal hverdag i de 
ældres liv og hjem. Omsorgsgivere, assisten-
ter og sygeplejersker gør hver dag en kæmpe 
indsats for at gøre Bakkely til et godt og om-
sorgsfuldt hjem. I og omkring aktivitetsstuen 
gøres en ivrig og idérig indsats både af med-
arbejdere og frivillige for at give beboerne en 
alsidig og spændende hverdag.

Bed for de frivillige, medarbejdere, ledelse og 
de ældre på Bakkely om, at de må fyldes med 
glæde, Guds fred og energi til og i arbejdet og 
livet på Bakkely.

I året som er gået, er de ombyggede admi-
nistrationslokaler blevet en brugbar del af 
hverdagen. Sikke en velsignelse, som er til 
stor glæde i hele huset. I efteråret har vi haft 

et møde med kommunens 
administration med fokus 
på kommende behov for 
ældreboliger og plejeboliger 
i Ringkøbing-Skjern kommune. Dette har 
resulteret i, at vi nu sidder med tanke om en 
tilbygning til Bakkely med flere boliger.

Bed om at Gud vil lede og vejlede os omkring 
Bakkelys fremtid, også omkring det byg-
ningsmæssige.

I foråret fik en gruppe medarbejdere lov at 
påbegynde et kursusforløb »I sikre Hæn-
der«, som har fokus på høj faglig kvalitet i 
sundhedsarbejdet. Principperne i kurset har 
vundet bred faglig anerkendelse på verdens-
plan og bruges nu i det små på Bakkely. Ef-
teråret bød også på kursus i palliation (hjælp 
til døende) for alle vores faste medarbejdere. 
Udover sundhedsfaglig hjælp til de døende 
på Bakkely, bistår vi også med åndelig hjælp. 
Derfor besøgte Dan Månsson fra Agape Bak-
kely i efteråret til et personalemøde med fo-
kus på den sjælesørgeriske samtale. Når man 
visiteres til plejehjem i dag, er der ofte avance-
rede sygdomsforløb i spil, hvorfor vi opruster 
på vores faglighed.

Bed om at Gud vil sende kristne og fagligt 
dygtige personer til Bakkely.

TAK Gud for Bakkely.

På vegne af Bakkelys bestyrelse  
Tove Kristensen
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BERETNING FRA 
PLEJEHJEMMET KLOKKEBJERG
Det har været et begivenhedsrigt år. Vi har 
holdt 25-års jubilæum og afskedsreception 
for vort bestyrerpar.

1. juni bød vi velkommen til vor nye leder. 
Det har været en stor omstillingsproces for 
alle ansatte og beboere.

Beboerne blev vaccineret første og anden 
gang i januar, og tredje gang i september. 
Nogle arrangementer er blevet aflyst, an-
dre har kunnet gennemføres. Udflugten til 
Hemmet Strand i september blev gennem-
ført i fint sensommervejr. Der var 90 delta-
gere, beboere, medarbejdere og frivillige. El-
lers går dagligdagen på Klokkebjerg næsten 
som vanlig: Hver torsdag er der gymnastik 
for beboerne, der er andagt hver formiddag 
kl. 10. Og hver uge er der gudstjeneste om 
søndagen, og mandag er der andagt til stor 
glæde for beboerne. Beboerne bruger flittigt 
aktivitetsstuen, men adventsmarkedet blev 
aflyst af forsigtighedshensyn, læs Corona-
risiko. Beboerne giver udtryk for, at de trives 
og har det godt, selv om livet går op og ned, 
og går mod afslutningen.

Årets store udfordring har været, som i 
hele Danmarks sundheds- og plejevæsen: 
manglende varme hænder til at tage sig 
af opgaverne. Vi har haft flere stillinger 
slået op, uden der har været ansøgere 
til dem. Vi er taknemmelige for de 
afløsere, der hjælper med til at få 
vagtplanen dækket. 

Vi håber, at den nye regel fra 
1.1.2022 om, at efterlønnere kan 
arbejde nogle timer ugentlig uden 
fradrag i efterløn vil hjælpe Klok-
kebjerg, så nogle, der tidligere har 

arbejdet hos os, vil melde sig for at tage en 
eller to vagter om ugen. Det er jo meget 
nemmere for kendte mennesker at finde ind 
i opgaverne, end for uerfarne skoleelever, 
som vi også er glade for. Vi savner ansøgere, 
som er i overensstemmelse med Klokke-
bjergs kristne livssyn. Vi har brug for unge, 
der kan bære de kristne værdier med sig i 
hverdagen. Denne arbejdskraft må bedes og 
motiveres frem. Hermed en opfordring til 
forældre og skoler.

Vi har nogle udfordringer i 2022, og vi læg-
ger vore venner på sinde at bede for Klokke-
bjerg, så hjemmet fortsat må være et af lan-
dets bedste plejehjem med kristen profil, og 
at personalet oplever det som et privilegium 
at arbejde på Klokkebjerg og er stolte af de-
res arbejdsplads, som vore visioner siger.

Økonomisk kommer vi ud af 2021 med et 
underskud bl.a. pga. dobbelt lederløn i en 
periode og mange afløsere, men vi ved ikke 
endnu, hvor stort det bliver. 

Bestyrelsesformand  
Vagn Juhl Jensen

17



18

BERETNING FRA VIRKSUND 
KURSUSCENTER
Når vi ser bagud, kan man undres over så 
hurtigt tingene forandres. Vores planer og 
tanker må ofte, ja næsten løbende revur-
deres. Virksund Kursuscenter (VK) har 
som resten af samfundet været påvirket af 
Corona-pandemien. Det betød aflysninger 
på grund af myndighedernes krav og vore 
gæsters/kunders egne ønsker. 
Grundet mulige kompensationsordninger 
og gaver, er VK i 2021 ikke blevet økono-
misk ramt, men den værdi, som ca. 20 af-
lyste arrangementer: lejre, kurser etc. kunne 
have skabt for deltagerne, er tabt. 
Bibelcamping blev gennemført med de ju-
steringer som myndighederne havde kræ-
vet. Det var nogle gode uger med rigtig 
mange og også nye gæster. Et stort antal 
frivillige bærer fortsat gennemførelsen af 
bibelcamping. 
Vores nye leder på VK Helge Paulsen, har I 
taget godt imod. Han er stadig under »oplæ-
ring«, og vi glæder os over et på alle måder 
godt samarbejde. 
Lederboligen har i de sidste måneder været 
og er under renovering. Det er på nogle om-
råder en kompliceret opgave, men alt forlø-
ber indtil videre planmæssigt. 

Den indsats, som de mange frivillige har 
ydet og fortsat yder, er omregnet til økono-
mi nok en af de største enkeltgaver, som VK 
har modtaget i nyere tid. 
Når renovering er afsluttet, indtager Helge 
og Pia boligen, til gavn og glæde for dem og 
VK, som dermed får en leder »på stedet«.
Uanset ovennævnte og vore mange idéer og 
planer så er VK afhængig af Guds velsignel-
se og lederskab. Det er en solid platform i en 
omskiftelig verden.
Stor tak for jeres forbøn, økonomiske støt-
te og frivillige timer! Dette sikrer helt en-
kelt, at Virksund Kursuscenter kan fungere! 

På bestyrelsens vegne 
Jef Jefsen
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HILSEN FRA AFDELINGSSTYRELSEN 
I marts måned var det på Island. I september 
måned var det på La Palma. Jeg tænker på 
de vulkanudbrud, der fra tid til anden blev 
omtalt i medierne sidste år. Der er noget fa-
scinerende over disse enorme kræfter, der i 
ét nu stiger op til jordens overflade, og la-
vaen snor sig ned ad bjergsiden. Samtidig er 
der noget uudgrundeligt over det, når man 
tænker på magmakammeret i jordens dyb.
Det blev til trøst for mig, da én brugte det 
billede og sagde: »Vores hjerter er jo ligesom 
en vulkan!«
Nogen går omkring og tænker: »Ingen ud-
brud. Der er ro på. Situationen er under 
kontrol!« Så lever man i årevis i den indbild-
ning, at jeg fik styr på vulkanen i mit indre. 
Det er naturligvis vigtigt at holde øje med 
eventuelle rystelser, men bekendelse af lava-
strømmen fra ens indre er størknet til.
Helt anderledes er det for den kristne som i 
ét nu oplever en eksplosion fra ens syndige 
hjerte, der fører til ydmygende, skamfulde 
fald. Man er rystet. Hvor kom dét fra?! Var 
jeg ikke færdig med det? Man fristes til at 
dømme sig selv ude.
Der er også en anden mulighed, at man be-
dømmer sig selv, som Guds ord gør det: Det, 
jeg hader, det gør jeg! Og når jeg gør det, jeg 
ikke vil, så er det synden - magmakammeret 
- som bor i mig (Rom 7,15ff).

Til afdelingsstyrelsesmødet i august læste vi 
Rosenius’ bind: »Gud helliggør«. Det er læs-
ning, der varmt kan anbefales! Et par befri-
ende citater herfra, som vi må stå vagt om:
»En kristen må livet igennem kæmpe med 
synden, der bor i hjertet. OG, det, han skal 
kæmpe imod, kan han naturligvis ikke være 
helt fri for« (side 103). »Nåh nej«, får man 
lyst til at sige. Det er jo indlysende!
»Var jeg fri, ville jeg være fuldkommen! Men 
jeg er fanget i syndens lov, som er i mine 
lemmer. (…) Og så længe der er kamp, så 
længe har synden ikke vundet« (side 110). 
»Det er netop det karakteristiske for et hel-
ligt sind, at synden er dets største lidelse. 
(…) Så bringes vi til erkendelse af, at vi sta-
dig hver eneste dag og hvert øjeblik på dagen 
har brug for en frelser og ikke kan klare os 
selv bedre end første gang, vi tog vor tilflugt 
til Jesus« (side 112).
Hvor er det befriende med den realisme i 
kristenlivet: Vulkanen i mit eget indre bliver 
jeg ikke fri for! Men Gud ske tak, at Jesus 
Kristus har befriet mig fra det! Du behøver 
ikke at dømme dig ude på grund af det. Gud 
dømmer dig »inde«, Han dømmer dig ret-
færdig i Jesus. Da kan du kæmpe frimodigt 
imod synden, idet du dagligt bekender det 
onde i dit indre, og idet glæden i Herren er 
din styrke i livet!

Dan Hessellund
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LEJRE OG ARRANGEMENTER 
PÅ HEMMET STRAND 2022
• Sandkasselejr: 11. - 12. juni
• Seniordag: 14. juni
• Pigelejr: 25. - 27. juni
• Drengelejr: 28. - 30. juni 
• Fælleslejr: 1. - 4. juli

Se mere på: www.hemmet-lejr.dk 

PRÆDIKANTKURSUS 

Den 15. januar medvirkede Carsten El-
melund Pedersen (København) ved årets 
prædikantkursus. Ud fra overskriften 
»Vækkelse - Hvile - Kamp« holdt Carsten 
tre nærgående og aktuelle timer.
Timerne kan være lærerig også for andre 
end prædikanter.  
1) Vækkelse til den sovende. - »Fra synde-
faldets dag til dommens dag, fører Gud et 
opgør med synden i verden. Når Jesus dør 
på korset, er det et centralt element i det 
her opgør.«
2) Hvile til den anfægtede. - »Alt mit er 
hans. Og alt hans er mit. Stedfortræder-

tanken ER SÅ afgørende. Han led stedfortrædende straflidelse. Hans liv som syndfri, 
retfærdig godt og sandt. Det er den stedfortrædende retfærdighed, som Gud tilregner 
mig!«
3) Aktiv kamp i kristenlivet. - »Den største prøve i en kristens liv er, når man opdager, 
hvem man selv er, og det at tage ansvar i dén situation. Det er ikke så let!«

Se mere på www.lm-vestjylland.dk 

VIGTIGE DATOER 2022

• 7. marts: Afdelingsmøde
• 21.-22. maj: Årsmøde på Solgården
• 11. sept.: Missions Event
• 26.-29. sept.: EXODUS-møder
• 7. november: Afdelingsmøde

Se mere på: www.lm-vestjylland.dk 


