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HVIDVASK
Overskrifterne i medierne i 2018 var præget 
af svindel og griskhed. Ja, selv dronningen 
sagde i sin nytårstale, at det gør hende trist, 
hvis moralen skrider.
Sandheden er, at når mennesker ikke lader 
sig lede af den levende Gud, men forkaster 
ham, så er der ikke noget at sætte i stedet. 
Der er kun tomhed tilbage.
Matt. 24 taler om de sidste tider: »Og fordi 
lovløsheden tager overhånd, skal kærlighe-
den blive kold hos de fleste«. Vi ser det ske 
foran os. Det træder åbenlyst og synligt 
frem.
»Hvidvask« er valgt som et dækkende ord 
for 2018. Det understreger i høj grad, at 
lovløsheden tager overhånd. Det minder os 
om at være årvågne. Penge, der skal »hvid-
vaskes«, er skaffet på uærlig vis. De tåler 
ikke dagens lys, men man forsøger at for-
vandle dem til ærlige penge.

»HVIDVASK« kan vi bruge som årets ord 
hvert år i LM. Det er selve kernen i vores liv, 
dog i en anden betydning!
Vi har samme status overfor Gud, som sorte 
penge i samfundet. Vi kommer aldrig godt 
afsted med at skjule synden. Den kommer 
altid frem i lyset hos Gud. Vi trænger til 
hvidvask for at blive rene. Dem, der står 
foran Guds trone, »har vasket deres klæder 
og gjort dem hvide i Lammets blod« (Åb. 7).

Vi består ikke i egen kraft, eller ved forord-
ninger og regler. Vores frelsesgrund er alene 
Jesu blod. Kun Han skaber troens liv i os, 
som holder i trængslen. Det er mit ønske, at 

Jesus må være tilstede overalt, som den, der 
styrer, leder og fylder os med sit sindelag.

VED AFDELINGSMØDET I NOVEMBER var em-
net LM nu og i fremtiden. Det var glædeligt 
også at se nogle unge! Jeg håber, vi kan have 
en kultur i LM Vestjylland, hvor der plads 
til at være forskellige, åbenhed til at komme 
frem med sine synspunkter, og hvor vi lytter 
til hinanden.
Vores struktur og organisation er en ram-
me, jeg er glad for. Den værner om, at Guds 
Ord lyder klart og uforfalsket. Rammen er 
et fællesskab, hvor et myndigt kristenfolk 
sammen rækker evangeliet til næste gene-
ration og til dem, som ikke kommer i de 
kristne forsamlinger. Men rammen er ikke 
det egentlige.

HVAD ER VORES FOKUS DEN NÆSTE TID? 
Evangeliet må længere ud. Det haster! Flere 
må reddes op fra afgrunden. Vi ser, at bør-
nearbejdet skrumper ind. Vi ser, at mange 
ikke kan leve op til tidens ideal. Vi må tage 
os af dem. Guds levende Ord må lyde hos 
os, så vi holdes i live og fyldes af ham. Kær-
ligheden må holdes varm.

I 2018 havde vi fokus på bøn. Det må fort-
sat have fuld fokus. I bønnen møder vi Gud, 
hvor han kan forme os. Gud har så uendelig 
meget at give til den, som beder.

Med venlig hilsen
Asger Mogensen
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AFDELINGSMØDET – MARTS 2019
Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 4. 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) og Knud W. Skov (Herning).
  ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Henrik Jakobsen (Skjern)
 b. Løgumkloster Efterskole: Efter tur afgår Kurt Knudsen (Esbjerg).   
  Kurt modtager ikke genvalg.
 c. Efterskolen Solgården: Efter tur afgår Rikke Brosbøl (Videbæk).     
  Rikke modtager ikke genvalg.
 d. Virksund Kursuscenter – Revisor: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 e. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Birgit Storbjerg (Ølgod) og   
  Svend Engrob (Tarm). Birgit modtager ikke genvalg.
 f. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Per Madsen (Skjern).
 g. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Hans Jørgen Søndergård (Skjern).   
  Hans Jørgen modtager ikke genvalg.
 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. Café Kilden i Herning.
 b. Arken i Esbjerg. 
 c. Virksund Kursuscenter. 
 d. Sommerlejren Hemmet Strand.
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 18. februar 2019 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmøde.

Venlig hilsen 
Afdelingsstyrelsen
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BERETNING FOR 
LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLE 
2018 blev et år, hvor LMH havde ca. 110 ele-
ver i alt. Knap 70 på forårsholdet, som tradi-
tionelt er det største, og 40 på efterårsholdet. 
Det er de unge i aldersgruppen 19 – 24 år, 
der fylder mest i flokken, men på integrati-
onslinjen, som har et max på 8 elever, kan 
der ofte være nogle, som er noget ældre.

Efter Natasja Michael fratrådte på skolen i 
2017, søgte vi en ny lærer i stedet for hende. 
Det var en glæde at kunne ansætte Louise 
Sølvsten Nissen. Hun og hendes mand og 
børn har tidligere været udsendt af LM til 
Tanzania, så nu er der igen et missionær-
islæt i lærerflokken. Det er ikke uvæsentligt 
for en skole, der drives af en missionsbevæ-
gelse. Hun er ansat i en stilling på 2/3 af fuld 
tid.

Hen over efteråret har vi også haft teologi-
studerende Anders Landkildehus ansat som 
ungdomsforkynder i en 15% stilling. Hans 
opgave er primært at besøge LMU-kredse 
og skabe kendskab til LMH.

Efter fornyelse af taget på hovedbygningen, 
har det store tiltag på bygningssiden været 
nye vinduer i samme bygning. Det sker på 
en måde, så bygningens æstetiske udtryk 

bevares. Men både det nye tag og vinduerne 
forventes at bidrage til en besparelse på var-
mebudgettet.

På efterårets bestyrelsesmøde havde vi en 
længere drøftelse af LMH’s økonomi. Dette 
skyldes primært, at gennem de sidste 4 år 
har regeringen beskåret statstilskuddet til 
højskoler med 2% om året, hvilket vil fort-
sætte frem til 2022. Det har for LMH betydet 
en årlig reduktion på 120.000 kr., hvilket i 
2022 nærmer sig 1 million kroner om året 
i reduceret tilskud. Samtidig har skolen op-
levet vigende elevtal de seneste 3 år. Derfor 
blev økonomien og forskellige muligheder 
for besparelser drøftet grundigt.

Som svar på det modtog skolen d. 3. januar 
2019 88 nye elever på forårsholdet. Gud er 
god, og han betror os et stort ansvar gennem 
alle disse unge, som på LMH hver dag får lov 
at møde Guds ord. Vær med til at takke for 
dem og bære dette ansvar gennem forbøn 
for skolen. Bed for de ansattes trivsel i opga-
verne. Bed for lærernes troskab mod Guds 
Ord og Guds kald. Bed for elevernes vækst i 
troen og fællesskab med hinanden.

Besøg også gerne LMH ved at deltage på Bi-
belkursus i uge 10 eller Sommerhøjskolen i 
juni eller klik ind på www.lmh.dk

 Preben Skov Jensen
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BERETNING FRA 
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE
Løgumkloster Efterskoles nye forstander fra 
sommerferien er Jørn Nørgaard. Han er 42 
år, og kommer fra en stilling på Agerskov 
Kristne Friskole. Jørn har i nogle år været 
forkynder i Sønderjylland, og har en særlig 
evne til at være på bølgelængde med og sam-
men med unge mennesker. Vi er i bestyrel-
sen er rigtig glade for, at han, sammen med 
sin kone Marianne, og deres tre børn, var 
klar til at rykke til Løgumkloster.

Nyansat er også Sebastian Olesen, der stam-
mer fra Skjern, men nu bor i Vollsmose i 
Odense. Han er ansat i en halvtidsstilling 
med hovedfokus på integrationslinjen. Han 
brænder for at nå ikke-etniske danske med 
evangeliet.

Der er i dette skoleår 50 elever på skolen, 
men heldigvis tyder det på, at holdet bliver 
større til næste skoleår.

Igen i år har elever fra fokuskristendomshol-
det været på tur til Cambodja, hvor de har 
stiftet bekendtskab med LM’s arbejde der.

Skolen er med i et udviklingsprojekt, hvor 
nogle elever bliver motiveret og styrket til 
at se muligheder i en erhvervsfaglig uddan-
nelse.

I lighed med mange andre efterskoler har 
eleverne på Løgumkloster Efterskole mu-
lighed for at udfolde deres interesse for E-
sport.

Derudover har skolen i det forgange år fået 
nyt logo og nyt grafisk design.

At drive efterskole med en klar og tydelig 
kristen profil, der afspejles i hverdagen, kræ-
ver mod og målrettethed. Skolen har en flok 
dygtige og engagerede ansatte, der yder en 
stor indsats for dette. 

Tak for forbøn for elever og ansatte, og vær 
gerne med til at bede om flere elever.

LM Vestjyllands repræsentanter i bestyrelsen
Kurt Knudsen, Esbjerg 
 og  Karl Haahr, Gårde
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BERETNING FRA 
SÆDDING EFTERSKOLE
I juni måned afsluttede vi et 
elevhold med 62 elever, som 
vi tænker tilbage på med 
glæde og taknemmelighed. 
Til afslutningssamværet 
vidnede 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. Vi beder dagligt 
om, at eleverne her på skolen må få et møde 
med Jesus, og at det må føre til omvendelse, 
forløsning og tro.
Mads Koefoed-Hessellund startede som for-
stander 2. januar og fik dermed muligheden 
for at træde ind i et skoleår, der var planlagt, 
hvorfor opstarten af skoleåret 18/19 kunne 
gøres med en højere grad af præcision.
I køkkenet har vi pr. 1. august ansat Annette 
Kjøller-Hansen som ny køkkenleder, og hun 
kommer med stor erfaring som køkkenleder 
blandt andet også fra efterskoleverdenen. 
Det mærker man tydeligt i hendes omgang 
med eleverne ved, at der er plads til sjov og 
hurtige bemærkninger.
I lærerkollegiet har vi også fået et nyt ansigt 
i form af Pernille Koefoed-Hessellund. Hun 
er blevet ansat som lærer og skal undervise 
i blandt andet dansk og dansk som 2. sprog. 
Pernille er læreruddannet og har de sidste 
ni år undervist på Løgumkloster Efterskole. 
Hendes primære opgave er at undervise, 
men hun vil også være behjælpelig med at 
løse repræsentative opgaver for skolen.

Desuden har vi fået Berit Kronborg tilbage 
efter endt barsel, og hun træder ind i lærer-
staben, hvor hun blandt andet skal under-
vise i dansk og matematik, og det er meget 
glædeligt, at hun er kommet tilbage. Til det-
te skoleår opererer vi med fuld skole - vi har 
indskrevet 82 elever, hvorfor både Pernilles 
indgang og Berits genindtræden er af afgø-
rende betydning.
Vi har i skrivende stund tilbagelagt den før-
ste halvdel af skoleåret 18/19, og det er en 
dejlig gruppe elever, der har indtaget skolen. 
Livet i både dagligstue, hallen og på fod-
boldbanen er steget mærkbart.
Vi har i år sat et nyt valgfag i søen i form 
af rideundervisning hos en instruktør, der 
dels har undervist i ridning igennem en år-
række, og desuden er uddannet pædagog. 
Springgymnastik er også et nyt tiltag, som 
har vist sig bæredygtigt, og vi glæder os over 
søgning til dette.
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige 
tak for forbøn og tak for medleven i skolens 
liv. Er der brug for medvirken til møder, fri-
menighedsgudstjenester, junior-/teenklub-
ber eller lignende, så deltager vi meget gerne 
til sådanne arrangementer.

Frank Madsen, formand for bestyrelsen, og 
forstander Mads Koefoed-Hessellund
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BERETNING FRA 
EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
Herunder beskriver forstanderen Solgården 
i tal og indhold. Det er en hverdag, som be-
styrelsen bliver orienteret om og glæder sig 
over, hver gang vi er samlet. 
Fakta 2018: 2018/2019: 99 elever - hvoraf 26 
kommer øst fra Storebælt.
51 piger - 48 drenge. 32 elever i 9. klasse 
herudaf 5 integrationselever, 67 elever i 10. 
klasse.
Til sommer har vi KK på skolen i 2 uger.
Ansatte: Nye: Kirsten Østerby og Mirjam 
Leinum som begge kan undervise i sprog. Fire 
volontører i år.
Stor gejst og entusiasme i medarbejdergrup-
pen.
Det gode kollegiale fællesskab smitter af på 
skolens hverdag.
Aktiviteter: Uden-
landsture med me-
ningsfyldt indhold 
til Israel og Rom. 
Skitur til Østrig.
Derudover er vi 
stadig med i et ud-
vekslingsprogram 
under Erasmus+.
To lærere skriver årets Musical som i år sætter 
fokus på emnet: sandhed og løgn.
Vi har haft det første år med vores nye hal. 
Fantastisk aktiv som eleverne bruger i stor stil.
Masser af sport i hverdagen + deltager i man-

ge stævner. De to 
sidste år har dren-
gene vundet sølv til 
DM i volleyball for 
efterskoler! Derud-
over fylder fodbold 
og badminton me-
get på sportssiden.

Musik: Mange elever ønsker at spille musik. 
Videreudvikle det de kan i forvejen – eller be-
gynde at spille fx. guitar. Sang og musik fylder 
meget på skolen. Eleverne arrangerer lovsang 
hver fredag aften.
Skolegang: Mange obligatoriske skolefag og 
masser af valgfag. Eleverne arbejder godt 
med i timerne - og der er en rigtig god »skole-
kultur«.
Kristen skole: 40 år som kristen efterskole 
med et klart formål om at rækker eleverne 
Bibelens budskab, så de lærer hovedpersonen 
Jesus Kristus at kende. 
Meget af det som Solgården tilbyder, kan man 
også finde på nogle af landets øvrige eftersko-
ler. Der, hvor vi særligt skiller os ud, er netop 
vores kristne værdigrundlag og dermed også 
den måde, vores skoleår er tilrettelagt på:
Daglige morgen- og aftenandagter - Ugens 
bibelvers - Bibelstudiegrupper, forkyndelse og 
lovsang - Klosterweekend - Missionærbesøg - 
kristendom og fællestimer - Bibellinje - Påske-
optakt.
Mange samtaler med elever om Bibel, tro, 
fremtid, håb, Guds vilje, etik, mission osv.
Ved skoleårets afslutning er det tydelig at høre 
på elevernes hilsener, at netop den del har haft 
stor betydning for mange af dem. Til tro, af-
klaring, frimodighed og fremtidshåb.

Det er vores overbevisning, at Guds ånd rå-
der på skolen. Vær med til at bede om, at den 
altid må gøre det, både i glæder og når der 
skal løses konflikter. Bed for eleverne, for læ-
rerne og for skoleledelsen.

Mimi Kristensen og Rikke Brosbøl
Repræsentanter Vestjyllands afdeling
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BERETNING FRA 
STUBBEKØBING 
EFTERSKOLE (STE) 
Stubbekøbing Efterskole er godt i gang med 
sit 20. elevhold. Der er sket meget i udvik-
lingen siden 1999. I dag tilbydes undervis-
ning og social træning til primært unge med 
autisme, ADHD eller generelle indlærings-
vanskeligheder. Fagligt undervises der på 
1.-9. klasses niveau. Som noget nyt tilbyder 
skolen i år afgangsprøve i dansk og matema-
tik.
I juni 2018 afsluttede skolen med det største 
elevhold i skolens historie, i alt 53 årselever. 
De fleste elever fortsatte på Særligt Tilrette-
lagt Uddannelse, men enkelte er begyndt på 
produktionsskole og HF. På det nuværende 
elevhold er der 47 elever, hvilket er lidt min-
dre end det, som vi har håbet på.
Skolen har 22 gode medarbejdere. Med hå-
bet om en fyldt skole til næste skoleår bety-
der det, at der vil blive brug for at ansætte 
yderligere en lærer eller pædagog. Det er 
væsentligt, at skolen kan få uddannet per-
sonale.
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet 
med forberedelse af byggeri af elevværelser. 
Optagelse af lån er godkendt af kreditinsti-
tution, hvilket betyder, at skolen satser på at 
sætte byggeriet i gang i løbet af 2019. 

WWW.STUBBEKOEBINGEFTERSKOLE.DK

Selvom årsregnskabet for 2018 endnu ikke 
foreligger, forventes det, at skolen når bud-
getmålet. Skolen har en meget solid økono-
mi og god likviditet. 
I august havde skolen besøg af en flok vest-
jyder. Det var dejligt, og skolen tager gerne 
imod igen, hvis andre har lyst til at tage på 
besøg. Forstander og viceforstander kom-
mer også gerne på besøg til foredrag og/eller 
prædiken. Tak for interesse og medleven.

Torben Larsen og Jens Birkmose
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BERETNING FRA 
LUMI GENBRUG VESTJYLLAND

Fredag den 7. december var en festdag og en 
milepæl for LUMI i Vestjylland, for da blev 
det fejret, at det er 10 år siden, at vi åbnede 
butikken i Skjern og dermed den første gen-
brugsbutik i afdelingen.  
Ved jubilæet skulle kunderne selvfølgelig 
forkæles, og det blev de med halv pris på alle 
varer i butikken og servering af æbleskiver. 
Allerede inden dørene blev åbnet, stod folk 
i kø udenfor butikken, og både parkerings-
plads og vej var godt fyldt op med biler. Lidt 
senere var der også kø ved kassen, og der 
blev i alt solgt for knap 30.000 kr.
Det blev en skøn dag med glade kunder og 
lagkage til medarbejdere og inviterede gæ-
ster.

BUTIKKERNE
Der gøres meget for at tiltrække kunder, 
herunder målrettede annoncer til turister og 
opslag på Facebook, og det tyder på, at det 
har sin virkning, for der kommer flere kun-
der i butikkerne.

Medarbejderne laver også jævnligt små æn-
dringer i butikkerne for at gøre det mere 
spændende og indbydende. Desværre ople-
ver vi også det kedelige, at der sker tyveri.
I Videbæk er der købt en ny bil til at hente og 
udbringe varer. Der har også været et stort 
ønske om at få skaffet mere lagerplads for at 
give medarbejderne bedre arbejdsforhold, 
men det har vist sig at være for dyrt at udvi-
de lageret. I stedet for satses der på at sortere 
lidt hårdere i varerne og dermed en mindre 
lagerbeholdning. 
Heldigvis ser vi, at der stadig kommer man-
ge gode genbrugsvarer ind.

ØKONOMI
Efter en mindre nedgang i omsætning i 
2017, kan vi i 2018 igen glæde os over, at 
omsætningen er stigende og ikke mindst, at 
overskuddet er steget.
Der er solgt varer for 2.791.297 kr. i de to bu-
tikker. Det er en stigning på næsten 138.000 
kr. I alt er der videresendt 579.000 kr. til af-
delingskassen og 1.158.000 kr. til landskas-
sen. Det er en samlet stigning på 87.000 kr.

MEDARBEJDERNE gør en fantastisk stor og 
engageret indsats. De besøgende i butikker-
ne mærker den gode atmosfære, og det med-
virker til at kunderne, har lyst til at komme 
igen.

Stor tak til alle LUMI medarbejdere!
Med venlig hilsen fra genbrugsudvalget, 

Kjeld Tychsen, Poul Erik Andersen,  
Asger Mogensen 
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BERETNING OM DEN TVÆRKULTURELLE 
ARBEJDSGREN I VESTJYLLANDS 

AFDELING I 2018
»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« Du-
ane Miller. I 2018 blev flere føjet til. Enhver 
ny fødsel er et mægtigt Guds underværk, 
og tænk, han giver os at være med. Gud har 
givet os nye brødre og søstre. Lad os bede 
Jesus give os visdom og kærlighed til at være 
gode brødre og søstre. 
SMÅGLIMT FRA AFDELINGEN: 
VIDEBÆK: Venskabs Café med mellem 40 og 
80 deltagere, hvoraf nogle er fra Spjald. Der 
er venskabskontakter og dåbskursus for en 
nydansk familie. 
HOLSTEBRO: LM Café med ca. 90 deltagere, 
hvoraf en del er fra asylcenteret. Der er ven-
skabskontakter. 
Den internationale bibelgruppe og studie-
gruppen for eritrerianere fortsætter. Nogle 
LM’ere er aktive i Nørrelandskirkens arbej-
de, hvor der fortsættes med dåbsundervis-
ning, dåb og bibelgrupper efter dåb. 
I LM-kirken er 5 nydanskere blevet døbt i 
år, 2 voksne og 3 børn. Der fortsættes med 
en lille bibelgruppe for disse, og der arbejdes 
frem mod, at de kan være med i en større 
bibelgruppe.
Mads Hansen er tilknyttet arbejdet i Holste-
bro/Videbæk. 
ESBJERG: Kulturmødet med ca. 50 deltagere. 
International Bibelgruppe med ca. 10 delta-
gere. Dåb af 1 nydansker i Vesterhavskirken. 
Der er venskabskontakter, og nogle nydan-
skere er med i et kristendomskursus. 

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

LEMVIG: International 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. Kristendomskursus for ny-
danskere. 
HERNING: Venskabsmiddag med 50 til 90 
deltagere. Der er venskabskontakter og lek-
tiehjælp. 
DEN TVÆRKULTURELLE KRISTNE SOMMER-
LEJR på Hestlund efterskole talte 150 del-
tagere, 45 af dem var fra Kærshovedgaard 
udrejsecenter. 
RINGKØBING: Der er venskabskontakter og 
bibelstudie for nydanskere.
ØLGOD: International venskabs Café med 
20-40 deltagere. Der er venskabskontakter. 
SPJALD: International bibelgruppe med ca. 
10 deltagere. 7 nydanskere blev i 2018 døbt i 
Frimenigheden, og er nu med i menigheds-
fællesskabet. Der er lektiehjælp og venskabs-
kontakter. 
KÆRSHOVEDGAARD: Anna Lisbeth Sonne 
har i flere år været aktiv i arbejdet blandt be-
boerne på Kærshovedgaard, og er med ud-
gangen af 2018 blevet ansat af LM i en 20 % 
projektansættelse. 
Tak til Gud for nye brødre og søstre, og tak til 

alle som tjener i dette arbejde. 
Enok Sørensen
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BERETNING FRA DEN 
KRISTNE BOGHANDEL 
I SKJERN
Vi vil fra Den Kristne Boghandel gerne for-
tælle lidt om det arbejde, der gøres fra vores 
spændende butik. 
Butikken har eksisteret siden 1981 og hører 
under LM Vestjyllands afdeling.  Adressen 
er Østergade 3. Butikkens åbningstider er 
mandag til fredag kl. 14.00 - 17.30 og lørdag 
kl. 10.00 - 12.00.
Butikken betjenes af frivillige, der gør deres 
bedste for at hjælpe kunderne. Nogle kom-
mer efter noget bestemt, mens andre gerne 
vil vejledes. Vi er ca. 25 frivillige, hvor en 
stor del er medarbejdere i butikkens åb-
ningstid. Boghandlen ledes af et udvalg på 
5 medlemmer.
Vi sælger Bibler, herunder også på frem-
mede sprog. Vi har mange bibelkommenta-
rer, bøger om etik og oplæring. Derudover 
et bredt udvalg af andagtsbøger, sangbø-
ger, biografier og romaner.  Vi har CD’er, 
DVD’er, skriftstedstavler med fine motiver 
og gode bibelvers på.  Der er også mulighed 
for at købe forskellige glas- og pynteting og 
fine kort. Vi forsøger at have øje for nyt ma-
teriale, som kan være aktuelt for Den Krist-
ne Boghandel.

Den Kristne Boghandel pyntes af frivillige 
»kunstnere«.  Nogle udstiller kortere tid, an-
dre en længere periode. 
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/.   
Kunderne kommer fra et større område. 
Mange sætter pris på at kunne komme ind 
i en fysisk butik, hvor man kan få bogen i 
hånden. Vi er meget taknemmelige for, at 
det stadig er muligt at drive Den Kristne 
Boghandel. 
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 
tilgængelig og bredes ud gennem kristen lit-
teratur. 
Medarbejderne er trofaste i deres opgave og 
yder uge efter uge deres til, at vi kan opret-
holde en åben butik. Når nye kræfter skal 
til, oplever vi villighed til at påtage sig en 
opgave. Men der er løbende brug for nye 
kræfter og derfor en opfordring til at hen-
vende sig, hvis man ser det som en opgave 
at påtage sig. Den Kristne Boghandel hviler 
i egen økonomi.
Tak til jer, der omslutter med forbøn! Kom 
endelige forbi i butikken. Man er altid vel-
kommen!

På udvalgets vegne
Christina Pedersen  
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MISSION BLANDT GRØNLÆNDERE
 I DANMARK  

Nærværende artikel er skrevet efter mine 
første 3 arbejdsdage i jobbet som evangelist/
gadepræst blandt grønlændere i Danmark. 
Jeg har i de 3 dage arbejdet ud fra »Arken« 
i Esbjerg og derfor også nydt fællesskabet 
med Bent Larsen og Mie Sundgaard og nog-
le af brugerne. Ellers er meget af min tid de 
første dage gået med at skabe kontakter til 
forskellige myndighedspersoner, for at gøre 
opmærksom på min tilstedeværelse og tale 
med dem om, hvordan de kan bruge mig i 
forhold til arbejdet med grønlænderne. Det 
er fx lokalbetjenten med ansvar for området, 
hvor mange grønlændere bor, lederen af Kir-
kens Korshærs varmestue i Esbjerg, samtale 
med formanden i grønlændernes lokalfor-
ening i Esbjerg og være sammen med grøn-
lænderne til deres ugentlige samling i lokal-
foreningen for at gøre opmærksom på, at jeg 
er der, og samtale med socialrådgiver, der 
har særligt fokus på grønlænderne i byen. 
Jeg har også besøgt værkstedet »Oqqomut«, 
som er et tilbud til grønlændere i Esbjerg, 
hvor der tilbydes undervisning, samtaler, 
misbrugsbehandling m.m. Alle steder jeg 
er kommet frem, er jeg blevet utrolig godt 
modtaget. Det betyder meget at have et godt (fortsættes næste side)

forhold til værestederne, hvor grønlænder-
ne samles, så jeg kan opleve en åben dør, når 
jeg kommer forbi.

Selvom jeg har oplevet mange åbne døre, 
er jeg forberedt på, at starten vil blive hård. 
På mange måder vil den minde om starten 
i missionsarbejdet i Grønland, der var ny-
brudsarbejde med en løs arbejdsbeskrivelse, 
hvor opgaven også der var at møde menne-
sker med evangeliet. Jeg føler mig meget yd-
myg i forhold til opgaven, og har i høj grad 
brug for at blive ledt ind i opgaverne og til 
grønlænderne. Jeg beder om megen visdom 
til at lade Gud gå foran og jeg bagefter.

Mit klare sigte er, at grønlænderne må sæt-
tes fri og opleve evangeliets kraft og rigdom 
i deres liv, - læs at de må fødes på ny - og at 
der i kølvandet på det må kunne startes nog-
le grønlandske menigheder, gerne i tilknyt-
ning til eksisterende LM-arbejde. Jeg håber 
på at kunne have bibelstudie, enkeltvis eller 
i grupper, have samlinger med prædiken og 
sange på grønlandsk samt lave nogle under-
visningsvideoer og andagter til lokalradioer 
på dansk oversat til grønlandsk. I Grønland 

Peter Hansen 
og Søren Eriksen.
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(fortsat fra forrige side)

»ENKEL MÅDE AT 
BEDE PÅ«

I 2018 ønskede vi at styrke bønnen i Lu-
thersk Mission. Det ønsker vi fortsat!
Martin Luthers lille 
bog: »En enkel måde 
at bede på« giver en 
god og meget konkret 
hjælp til bønslivet. 
Selv Martin Luther 
kendte til det at være 
uoplagt til at bede. Du 
skriver ikke kirkehi-
storie, hvis du kender 
til det!
Han skriver sådan: 
»For det første. Når jeg 
føler, at jeg ved andre 
opgaver eller tanker 
er blevet kold og uoplagt til at bede (sådan 
som kødet og Djævelen altid søger at hindre 
bønnen), tager jeg min lille Bønnebog frem og 
skynder mig ind på mit værelse. (…)
Man skal tage sig alvorlig i agt for disse falske 
og bedrageriske tanker, der siger: Vent lidt, 
om en times tid vil jeg bede. Jeg må først have 
det eller det fra hånden. Med sådanne tanker 
kommer man fra bønnen ind i opgaverne, der 
sådan fastholder og indfanger en, så der ikke 
bliver nogen bøn den dag«.
Resten af denne lille bog er inddelt i tre ho-
veddele, hvor Luther giver konkret vejled-
ning til, hvordan du kan bruge Fadervor, De 
10 bud og Trosbekendelsen som en del af 
dine bønner.
Herunder følger få udpluk fra bogen. Det gi-
ver et lille indblik i den konkrete inspiration 
til bønslivet.

Bogen kan købes her: 
www.bethesdas.dk  

for 49 kr.

havde jeg fx en radioudsendelse 
holdt over en andagt over sønda-
gens tekst, som blev sendt over 
hele Grønland. Mulighederne er 
mange, alene i Skjern er der 15 
grønlændere, som ønsker kon-
takt, så når Herning og »Cafe 
Kilden« også bliver en del af mit 
virkefelt, skal der helt sikkert bli-
ve nok at se til. I skrivende stund 
er jeg kun ansat 50%, så jeg må 
se, hvad der bliver plads til og 
lære begrænsningens kunst.

Når jeg bliver spurgt om min 
motivation for at gå ind i arbej-
det blandt grønlænderne, er det 
helt klart i et håb og ønske om, 
at flere må lære Jesus at kende. 
Livet på jorden er forsvindende 
kort i sammenligning med den 
evighed, der venter os. Som der 
står i Rom 10,14 »Hvordan skal 
de påkalde ham, som de ikke er 
kommet til tro på? Hvordan skal 
de tro på ham, som de ikke har 
hørt om? Hvordan skal de høre, 
uden at nogen prædiker?«

Min opgave er egentlig ikke så 
meget anderledes end kristnes 
generelt. Jeg er bare så privile-
geret, at jeg har mulighed for at 
prioritere min tid målrettet på 
denne opgave, at nå mennesker 
med evangeliet; men rundt på 
arbejdspladser, uddannelsesin-
stitutioner og skoler, hjem og i 
nabolag, er der kristne, der har 
en lige så stor opgave. Vi må ar-
bejde, mens det er dag!

Søren Eriksen, januar 2019
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FADERVOR

Den tredje bøn: Ske din vilje, som i himlen 
således også på jorden.
Sig derpå: Ak, kære herre, Gud fader, du ved, 
hvordan verden, selv om den ikke helt kan 
gøre dit navn til intet eller helt udrydde dit 
rige, dog går med onde hensigter både dag 
og nat. De er fulde af rænker og indviklede 
anslag, holder råd, hvisker med hinanden, 
trøster og styrker sig. De truer og spruder, 
går fyldt med ond vilje imod dit navn, ord, 
rige og børn for at ombringe dem.
Derfor, kære herre, Gud fader, omvend og 
afværg. Omvend dem, der endnu skal kom-
me til erkendelse af din gode vilje, for at de 
med os og vi med dem kan være lydige mod 
din vilje. Giv, at vi gerne, tålmodig og glad 
lider ethvert onde, kors og hver modgang og 
deri erkender, prøver og erfarer din nådige, 
fuldkomne vilje. Men afværg dem, der ikke 
vil afstå fra deres raseri, vildskab, had, trus-
ler og skadelyst og gør deres råd og onde an-
slag til intet og til skamme, så at det vender 
sig imod dem selv, som der synges i Salme 
7, l6. Amen.

DE 10 BUD

Men når jeg har tid og lejlighed til mere end 
Fadervor, så gør jeg på lignende måde med 
De Ti Bud og tager dem stykke for stykke. 

Det gør jeg, for at jeg kan blive så meget som 
muligt oplagt til bøn og få en firedobbelt 
krans ud af hvert bud.
1. Jeg bruger først hvert enkelt bud som  
 en lære, som det jo i sig selv er, og 
 tænker over, hvad vor herre Gud deri  
 så alvorlig kræver af mig.
2. For det andet gør jeg det til en taksigelse.
3. For det tredje et skriftemål.
4. Og for det fjerde en bøn med disse 
 eller lignende tanker og ord.
Det første bud: Du må ikke have andre guder 
end mig
Her tænker jeg for det første, at Gud kræver 
af mig og lærer mig, at jeg skal have hjer-
telig tillid til ham i alle ting, og det er hans 
ramme alvor, at han vil være min Gud (…)
For det andet takker jeg hans grundløse 
barmhjertighed, at han så faderlig bøjer sig 
ned til mig fortabte menneske (…)
For det tredje skrifter og bekender jeg min 
store synd og utaknemlighed, at jeg hele mit 
liv igennem så skammeligt har foragtet den-
ne herlige lære og store gave (…)
For det fjerde beder jeg og siger: Ak, min 
Gud og herre, hjælp mig ved din nåde, at jeg 
daglig bedre må lære og forstå dette dit bud 
og med hjertelig tillid handle derefter (…)

Afslutningsvis skriver Luther: »Den, der er 
øvet, kan godt veksle, så man den ene dag ta-
ger De Ti Bud og en anden dag en Salme eller 
et kapitel fra Skriften, for at få ild og varme i 
hjertet«.

AF MARTIN LUTHER
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VIGTIGE DATOER 2019

• 4. marts: Afdelingsmøde.
• 25. - 26. maj: Årsmøde på  
 Sædding Efterskole.
• 8. september: Missions Event.
• 4. november: Afdelingsmøde.

Se mere på: 
www.lm-vestjylland.dk 

LEJRE OG ARRANGEMENTER 
PÅ HEMMET STRAND 2019
• 6. april: Kvindedag.
• 12. - 14. april: Påskelejr. 
• 13. juni: Seniordag.
• 22. - 23. juni: Sandkasselejr.
• 29. juni - 2. juli: Fælleslejr.
• 3. - 5. juli: Pigelejr.
• 6. - 8. juli: Drengelejr.

Se mere på: www.hemmet-lejr.dk 


