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Hvad arbejder afdelingsstyrelsen (AS)
blandt andet med for tiden?
I februar havde AS besøg af forstandere og bestyrelsesmedlemmer for de to
efterskoler i afdelingen.
Her drøftede man blandt andet,
hvordan man sikrer den bedste sammensætning i bestyrelserne. I dag er
alle LM’s afdelinger repræsenteret i
de forskellige efterskolers og LMH’s
bestyrelser.
Vil man kunne finde en anden formålstjenelig måde at sammensætte
bestyrelserne på? Emnet vil også blive
taget op på landsplan.
Ved afdelingsmødet i marts og repræsentantmødet i april blev der
valgt tre nye ind i afdelingsstyrelsen:
Børge Osmundsen (Gårde), Jens Peter
Schmidt (Esbjerg) og Ola Soppeland
(Videbæk). De afløser Birger Kjeldsen
og Thorkil Lundberg (samt en vakant
plads).
Desuden har LM-kids valgt en ny
repræsentant i afdelingsstyrelsen: Henrik Stokholm (Videbæk), som afløser
Thomas Kristensen.
Tak til jer, som har været med i dette
arbejde, og til jer som har stillet jer til
rådighed for opgaven.
Ansat, nye formænd og prædikanter
Vi har tidligere informeret om, at Søren
Eriksen er blevet ansat i afdelingen.
Læs mere om det på lm-vestjylland.dk.
I disse spalter plejer vi også at informere om, når der kommer nye formænd.
Det har LM kirken i Herning: Anders
Jakobsen.
Vi kan desuden orientere om, at
AS har kaldet Brian Bjørn Nielsen og
Nicolaj Dam Bendiks som prædikanter
i afdelingen.
Der var en forbønshandling for dem

ved afdelingsmøde i marts måned.
Årsmøde
Afdelingsstyrelsen har besluttet, at der
skal afholdes årsmøde hvert forår, når
der ikke er landsmøde. Derfor håber vi,
mange vil bakke op om årsmødet den
21.-22. maj på Solgården.

Vi får besøg af Michael Agerbo Mørch
og Nicklas Lautrup-Meiner.
Se løbeseddel på lm-vestjylland.dk
Bibelcamping og lejre

Programmerne til sommerens lejre på
Hemmet Strand og bibelcamping på
Virksund kan man finde via
lm-vestjylland.dk

Hilsen fra Afdelingsstyrelsen
v/ David Mogensen
Kærlige øjne
For en tid siden
læste jeg noget,
som jeg ikke lige
kan blive færdig
med.
Det var en
kommentar til det,
Paulus oplever i Apg. 14,19-20a, hvor
der står, at de stenede Paulus og slæbte ham uden for byen i den tro, at han
var død. Men disciplene slog kreds om
Paulus, og han rejste sig op og gik ind
i byen.
Det sidste Paulus så, før han lukkede
øjnene og mistede bevidstheden, var
hadefulde mennesker.
Det første hans øjne så, da han slog
dem op i vejgrøften, var venlige, kærlige øjne, der var rettet mod ham. Øjne
fulde af varme og sikkert også tårer.
Hvilken modsætning!
I påsketeksterne møder vi apostelen
Peter, som på et tidspunkt nægter, at
han kender Jesus.
Jesus, som står tilfangetaget lidt fra
Peter, vender sig og ser på Peter. Hvad
mon Peter ser i disse øjne? Bebrejdelse, anklage, skuffelse eller vrede?
Nej, det disse øjne udstrålede var
kærlighed og bedrøvelse. Øjne som
sagde: ”jeg elsker dig, Peter, og om lidt
vil jeg give mit liv for dig. Jeg vil give
mit liv for dine svigt og fald”.
Det var også et livgivende blik fra
Jesus, for Peter indså og erkendte sit
totale svigt.
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