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blandt andet blandt andet blandt andet blandt andet med for tiden?med for tiden?med for tiden?med for tiden?    

Fra 2013 til og med 2017 har 

afdelingsstyrelsen haft et beredskab 

for ”kirkeløse” medlemmer i LM-

Vestjylland. Det har hele tiden været 

en midlertidig ordning. Ordningen 

ophører udgangen af 2017. Læs 

mere på www.lm-vestjylland.dk  

 

Ægteskabet er en Gudgiven, uadskil-

lelig ordning. Nogle oplever det 

ulykkelige at blive skilt. AS har 

arbejdet med vejledningen ”Fraskilte 

og gengiftes tjeneste i menigheden”, 

som ligger på www.dlm.dk. 

Efterfølgende har AS arbejdet videre 

med, hvordan vi kan være med til at 

værne om ægteskaberne og være 

med til at styrke det kristne liv. 

AS vil spørge nogle forkyndere om at 

give det overordnede emne ekstra 

fokus i form af underemner som: ”At 

leve i kald og stand”, ”Ægteskabet, 

en Gudgiven ordning” m.m. 

I denne forbindelse kan vi også 

minde om, at der i afdelingen er to 

par, der står til rådighed for 

forlovelsessamtaler for unge par. Se 

mere på www.lm-vestjylland.dk. 

 

Mandag den 6. november er der 

igen afdelingsmøde i Skjern.  

Alle, der er medlem i en lokal kreds 

eller frimenighed, er velkommen!  

Vi drøfter de arbejdsgrene, vi er 

fælles om, og som kun kan bestå, så 

længe vi står sammen om det! 

 

Vi får også besøg af Leif Rasmussen, 

tidligere generalsekretær i LM. Leif 

vil holde et oplæg ud fra emnet: 

”Hvordan talte Luther om det kristne 

menneske?” - Se dagsorden på 

www.lm-vestjylland.dk     

 

Bibelcamping og lejreBibelcamping og lejreBibelcamping og lejreBibelcamping og lejre    

Igen i år har der været afholdt 

bibelcamping på Virksund og lejre på 

Hemmet Strand.  

Et glimt fra drengelejren på Hemmet 

Strand… 

 

 

 

 

 

 

 
 

… hvor 51 dejlige drenge blev 

optaget i Børnenes Rekordbog med 

et større byggeri ud af 7250 

mælkekartoner! 

 
Bibeltimer fra bibelcamping kan 

høres her: www.lysetoglivet.dk – 

under ”bibelcamping” – ”Virksund 

Bibelcamping”. 

 

NyNyNyNyeeee    mødeplanlæggermødeplanlæggermødeplanlæggermødeplanlægger    

I mange år har Bøje Mouridsen, 

Videbæk, været tovholder på 

mødeplanlægningen for kredsene. 

Det er en stor opgave, som to gange 

om året kræver en del tid, og altid i 

samme periode. Tak til Bøje for din 

tjenestvillighed og tålmodighed i 

opgaven! Vi glæder os over, at Kurt 

Nielsen, Skjern, har taget over på 

opgaven i dette efterår. 

Hilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsenHilsen fra afdelingsstyrelsen 

v/ Knud W. Skov 

 

For Gud har  

indesluttet alle i  

ulydighed for at vise  

alle barmhjertighed  

(Rom 11,32). 

 

I køleskabet har vi en lukket 

osteklokke for at holde oste’dufte’ i 

et lukket rum. Dette bibelord minder 

mig om den. Her samler vi alt med 

osten. Vi mennesker er også alle 

samlet under samme låg og ens 

vilkår af Gud – under ulydighed.  

Når Gud har ”indesluttet alle”, så er 

ingen værre eller bedre end andre, 

uanset hvad vi ser på overfladen.  

Vi står ens for at komme til Gud. 

Ingen har mere føling for Gud, ingen 

er mindre ulydig eller oprørsk – for 

der er ens vilkår. Ulydigheden er at 

være under Guds vrede – og den 

ulydige kan ikke tåle Guds nærhed, 

men dømmes til en evighed borte 

fra ham. 

 

Kun Guds barmhjertighed åbner 

fællesskab med ham. Han besluttede 

før verdens grundlæggelse at vise 

den i Jesus. Det er i Jesu 

stedfortrædende forsoning, som 

uden andres medvirken gør det 

retfærdigt, at et menneske kan 

flyttes ud af ”osteklokken”. Det 

møder os gennem Guds Ord, i 

forkyndelsen, i dåb og nadver. Det er 

i bund og grund enkelt som løfte – 

men svært at tro. 

 

Må Gud vise os, hvor ens alle 

mennesker i udgangspunktet er – 

hvor stort og samtidig enkelt 

evangeliet er. 
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