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

Ligesom alle andre har AS afholdt 
afdelingsstyrelsesmøderne online. Det 
samme blev afdelingsmødet i marts, 
hvor 100 enheder deltog. 
Som nævnt i forrige nyhedsbrev havde 
AS taget udfordringen med at ”ryste 
posen” i forhold til afvikling af afde-
lingsmøderne. Det betyder, at vi har 
forsøgt at få mere tid til dialog med de 
fremmødte om diverse beretninger og 
arbejdet i afdelingen.
Selvom den nye form blev online, så 
virkede det overordnet godt, og det  
var dejligt, at mange deltog i drøftel-
sen.

Hvad er i grunden forskellen på for-
årets og efterårets afdelingsmøde?

Ved forårets afdelingsmøde tager vi 
åndelige emner, foreningsrelaterede 
eller ”kirkepolitiske” ting op, som rø-
rer sig, og som vi gerne vil drøfte med 
hinanden og om muligt finde fælles 
vej i. 
Ved efterårets afdelingsmøde sætter 
vi lidt mere snævert fokus på ét emne, 
som vi vurderer er relevant for os alle 
i afdelingen.
Og så er der jo også en del valg ved 
begge, som skal gennemføres i forhold 
til diverse vedtægter og love for at 
være en forening som LM. 

Ansat, nye formænd og prædikanter
Fra og med februar måned har Helga 
Rosing valgt at fratræde som evange-
list blandt grønlændere.

I disse spalter plejer vi også at in-
formere om, når der kommer nye 
formænd. 
Vesterhavskirken i Esbjerg: Birger 
Christensen.
Tarm Frimenighed: Axel Rye Clausen

Vi kan desuden orientere om, at AS 
har kaldet Andreas Ipsen som præ-
dikant i afdelingen. Der var en for-
bønshandling for ham ved det online 
afdelingsmøde i marts måned.

Gudstjeneste med udsendelse
   Vær med til at sende 
   familien Jensen  
   ud  til en tjeneste 
   i Cambodja. Det er 
   søndag den 30. maj.
   Læs mere på  
   lm-vestjylland.dk
   Her finder man også
program for Årsmødet, som bliver i 
Spjald FritidsCenter. Vi får besøg af 
    Børge 
    Haahr 
    Andersen  
    (rektor på 
    DBI)
og Peter Rask (fri menighedspræst i 
Kirken ved Søerne i Silkeborg).

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

Her vil man også kunne følge med i 
eventuelle opdateringer i forhold til 
Corona-restriktioner.

Følg 
LM 
Vestjylland    
på 
facebook! 
www.facebook.com/LMVestjylland/

Hilsen fra Afdelingsstyrelen
v/ Birger K. 

Kom til Jesus.Kom til Jesus.
I Matt 20,29-34 hører vi om to blinde, 
som kommer til Jesus. De må have 
hørt om Jesus tidligere, for da Jesus er 
i nærheden, råber de: ”Herre, Davids 
søn”. Nogle af dem, der fulgte Jesus, 
bad dem tie stille. Men de havde 
hørt, at Jesus kunne hjælpe, og det 
troede de på. Lige da Jesus kom forbi, 
var chancen der: ”Herre, Davids søn, 
forbarm dig over os.”

I Joh 6,37 og 40 står der, at den, der 
kommer til Jesus, vil han aldrig vise 
bort. Og enhver, som ser Jesus og tror 
på ham, får evigt liv. Jeg må komme 
til Jesus. Åbne bibelen, lytte til Guds 
ord, komme i et inkluderende kristent 
fællesskab. Et spørgsmål til dig og mig: 
”Søger jeg Jesus, fordi jeg har brug for 
at blive frelst fra mine synder?” Ken-
der jeg til at bede: ”Forbarm dig over 
mig, Jesus!” - fordi jeg erkender, at jeg 
er en synder.

Enhver kan komme til Jesus. I dag er 
der også ”blinde”, som søger efter 
fred og en mening med livet. Og Gud 
kalder på mennesker. Er døren åben 
for alle i vores etablerede LM-fæl-
lesskaber og vores hjem? Er der 
plads til alle, som er søgende, uanset 
baggrund, social status, nationalitet, 
m.m.?

Jesus elsker enhver, ligesom du er. 
Han ønsker, at du skal søge ham!
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