
Hvad arbejder afdelingsstyrelsen 
(AS) blandt andet med for tiden?

I dette efterår bruger AS en del tid på 
at analysere på samt overveje brugen 
af afdelingsansattes resurser. Der er et 
dobbelt fokus.
   Så længe verden står, og Jesus ikke 
er kommet igen, er det ”nådetid”. Der-
for er troens liv altid kendetegnet af: 
hvordan nå længere ud med evangeli-
et og til hvem? 
   Samtidig er det ingen selvfølge, at vi 
bliver bevaret som Guds folk. Derfor 
må vi også prioritere forkyndelsen af 
Guds ord til vækkelse, fornyelse og 
opbyggelse i vores forsamlinger. Det 
gælder især også i forhold til vores 
unge mennesker.

Mandag den 1. november er 
der afdelings-
møde i Skjern 
kl. 19.00. 
Alle, der er 
medlem i en 
lokal LM-kreds, 
LM frimenighed 
eller medlem på 
afdelingsplan,  
er velkommen!

Se dagsorden på lm-vestjylland.dk

Vi får besøg af Anker Nielsen, der vil 
sige noget om emnet: ”TYDELIG  
MISSION = Troens hvile + Tydelig 
prioritering”.

Vi drøfter de arbejdsgrene, vi er fælles 
om, og som kun består, så længe vi 
står sammen om det!

Afdelingsstyrelsen har kaldet Simon 
Roager som prædikant. Der vil være 
en forbønshandling for ham ved afde-
lingsmødet.

Salg af missionshus
I 145 år har 
Guds ord lydt 
i LM’s ældste 
missionshus, 
Finderup 
missionshus.

Ved forårets
kredsmøde
besluttede de
ni medlemmer at afhænde missions-
huset og fortsætte med mødeplads 
i hjemmene. Denne beslutning har 
både afdelings- og landsstyrelse givet 
sit samtykke til.

Talerstolen er lige så gammel som 
missionshuset, altså fra 1876!
Herfra har Guds ord lydt i lov og evan-
gelium. Gud vil, at verden skal kende 
Ham gennem prædikenens dårskab.
Det middel, som mange ser ned på, 
ringeagter og som ikke regnes for 
noget, har Gud besluttet at frelse 
igennem! Ved det middel skaber Gud 
Tro, Håb og Kærlighed!
   Ser man bare på de sidste 30 år, har 
omkring 60-70 personer hørt dette 
ord i kredsen og i klubber. Det ord kan 
ikke kvæles! Det vender IKKE virk-
ningsløst tilbage. På Herrens dag vil 
det vise sig, hvilken virkning det fik til 
frelse eller til forhærdelse. 

Årsmøde 2021 i hallen ved Spjald 
Fritidscenter. Det var dejligt at kunne 
mødes så mange igen!

Hilsen fra afdelingsstyrelsen
v/ Patrick Pedersen

Guds troskabGuds troskab
 
Hoseas var profet i  
Nordriget på et  
tidspunkt, hvor folket  
havde forladt Gud. Hoseas fik besked 
af Gud på at gifte sig med en hor-
kvinde, der hed Gomer. Hoseas skulle 
være et billede på Guds troskab til 
folket ved selv at være tro overfor sin 
kone. Til trods for, at Gomer var utro 
og havde andre mænd, skulle Hoseas 
elske hende.
   I Hos. 4-14 læser vi om Israels 
utroskab overfor Gud og om Guds 
kald til omvendelse. Igennem alle 
disse kapitler læser vi, hvordan folket 
igen og igen synder. Men Gud vender 
dem ikke ryggen: ”Vend om, Israel, 
til Herren din Gud, for du snublede i 
din skyld” (Hos. 14,2). Hvilken tålmo-
dighed Gud her udviser. Han har en 
tålmodighed, som intet menneske kan 
præstere. Han bliver ved med at kalde 
sit folk til omvendelse.
   Den indstilling har han også over for 
os i dag. Han siger også til os i dag: 
”Jeg vil helbrede deres frafald og elske 
dem med glæde” (Hos. 14,5). 
Han elsker os så højt, at han helbredte 
os ved sin Søns død på korset. Dét er 
ægte troskab. Hvor er det stort, at 
Han vil have med os at gøre! At vi på 
grund af Jesu offer kan have fælles-
skab med Ham.
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