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andagt

Andagt
I Kol. 4,5-6 står: »Vær vise i jeres omgang med dem udenfor og brug
det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig krydret med salt,
så I ved hvordan I skal svare hver enkelt.«
Hvad er det, som skal give os denne visdom til at møde vore medmennesker med Guds sindelag? Drivkraften til at være lys og salt får vi fra
Guds ord, - ved i stilhed at læse og bede til vor frelser og Herre. Da bygges vi op indefra. Da kan Guds kærlighed fylde vort hjerte ud.
Hvorfor skal jeg bruge det gunstige øjeblik? Fordi du har fået 1 – 5 – 10
talenter betroet af Jesus, dem kræver han dig til regnskab for. Det lys,
vi har set i evangeliet, skal omsættes i vore liv, - jo mere vi deler ud, des
mere vil Jesus give os.
Tænk den tanke, når du møder et menneske: »Gud elsker dette menneske« – Får den tanke lov at være ledetråd i dit liv, vil du erfare, at Jesu
sindelag får plads i dit liv.
Guds ord siger, vi har skatten i lerkar, - et lerkar er skrøbeligt, det slår
revner, det er ikke fuldkomment. Hvad er det, Jesus vil sige med det?
– Dit skrøbelige kristenliv kan og vil han bruge i sin tjeneste. Når vi er
ærlige og deler vort liv, som det er, med vor næste, viser vi, at vi er i
samme båd. Vi er ikke hævet over andre, men vi har en rig frelser. Hans
lys skal skinne ud igennem vore skrøbeligheder – ud igennem lerkarrets revner. Dette liv her, er vi kaldet til. Får dette kald ikke lov at virke
i vore liv, står vi i fare for at miste vore talenter.
I vor tid forkyndes evangeliet ofte uden salt, da er det uden virkning.
I 3. Mos. 2,13 står der: »Alle dine afgrødeofre skal du salte; du må al
drig lade dit afgrødeoffer mangle din Guds pagts salt; sammen med alle
dine gaver skal du bringe salt.«
Guds tilgivelse er ikke venlighed overfor forbrydere. Gud lader ikke
den skyldige ustraffet. Det gør evangeliet alvorligt. Gud er nådig og
barmhjertig – og samtidig hellig. Det ene forkynder Guds ord med
samme vægt som det andet. Evangeliet skal krydres med salt. Det skal
hindre, at vi sover ind i døden på et misforstået evangelium.
Jens S. Holm, Ølgod
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Vi er 10-15 børn, 4-5 ledere og 4 »bedsteforældre«, som tilsammen
udgør Vorgod-Barde børnekreds. På billedet er det de børn, som var
med på en bestemt onsdag i september 2010. Det var regnvejr den
dag, for ellers havde vi helt sikkert været udenfor meget af tiden. Om
sommeren er vi nemlig i Granly, som er LM i Vorgod-Bardes hytte.
Der nyder vi rigtig meget at være, for så kan meget af tiden bruges på
udendørs leg, bl.a. boldspil, gynger, rutchebane-ture og ikke mindst
at snurre rundt i vores store fællesgynge. Om vinteren holder vi til i
missionshuset, hvor vi så er lidt mere kreative. Der bliver også lavet
opgaver / tegninger til den tekst, som vi har hørt.

lm kids

Hej

En af lederne fortæller om noget fra bibelen. Han eller hun bruger
Tekstsystemet til hjælp ved forberedelsen. Vi synger en del – og prøver
ihærdigt at få lært nogle af sangene fra den nye sangbog. Og hver
gang er der saftevand og kage til alle. Det er vores dejlige »bedsteforældre«, som tit har det med. Det er rart med nogle ekstra hænder til
alt det praktiske, til at holde lidt »om og af« og »sidde sammen med«.
Børnene er de vigtigste, for de skal nemlig høre om Gud og være sammen om hans ord. De vil gerne høre beretningerne fra bibelen – det
er godt med nogle konkrete ting at vise, så kan man jo lidt bedre bevare koncentrationen til at høre efter, da man let kan have lidt krudt i
bagdelen, når man er mellem 3 og 9 år gammel!
De sidste år har vi holdt sommerferieafslutning i Granly, hvor vi har
inviteret hele menigheden til at være med, og de har været rigtig gode
til at bakke op om arrangementet. Vi har der haft forskellige aktiviteter, som har kostet lidt penge. Derudover har der været mulighed
for at købe kaffe og kage og lidt andet
mundgodt. Og der er blevet sluttet af
med en andagt. Pengene er gået til LMkids indsamling.
Vi vil slutte her med det lille vers, som
vi bruger til afslutningssang:
Tak Jesus, at dit rige er for børn
og du ønsker at have mig der.
Jeg ber’ dig lad mig aldrig bli’ så stor,
at jeg ikke har brug for dig mer’.
Hilsen fra
Vorgod-Barde børnekreds
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Koncert
For ca. ½ år siden, kunne vi læse i programmet, at bestyrelsen arbejdede
på at få »en fed koncert i hus« d. 10/6. I april blev det offentliggjort, at det
var Lise Petersen der skulle give koncert. Hmm, tænkte jeg for mig selv:
»Lise Petersen, er det ikke hende, som min mor og far har en cd med?«
Jeg bestemte mig for, at jeg ville hjem og tjekke de gamles cd hylde. Men
det skulle åbenbart ikke »kun« være en koncert. Der skulle også være café.
Fedt, dér kunne jeg hjælpe til
Gangen efter til Lmu, snakkede Rie og Casper om koncerten igen. Denne
gang havde de lavet flyers og plakater. Benedikte efterlyste folk til caféen,
og folk der ville bage. Der blev meddelt, at det var gratis for os Lmu’ere i
Herning at komme med, men så skulle man også yde en indsats, fair nok.
Månederne gik og sommerferien nærmede sig. Det samme gjorde koncerten. Jeg havde været hjemme for at tjekke de gamles cd hylde ud, og
det var altså rigtig nok…de havde ikke bare én, men to cd’er med hende.
»Hvorfor inviterer de sådan en sanger til et LMU arrangement«, kunne
jeg ikke lade være med at tænke. Men omvendt, koncerten var jo gratis,
og alle mine venner fra Lmu skulle også af sted, så det ville da være tosset
ikke at ta’ af sted.
Dagen kom, og jeg havde lovet at hjælpe med at sætte stole op i hallen på
MKF, hvor koncerten skulle holdes. Vi satte vel ca. 300 stole op, mens vi
gik og snakkede om, hvor mange der mon kom. Caféen var stor og havde
meget at byde på.
Pludselig ankom Lise med band. De var ikke meget ældre end mig, hvilket
jeg nok havde forventet, da jeg jo havde hørt fra de andre, at de bl.a. spillede
sange fra Lise Sandell. Efter lydprøven, blev der smurt en sandwich til dem,
og så var vi alle klar til at byde en masse koncertgæster velkomne.
Der kom desværre ikke så mange (ca. 50) udover lmu’erne, men vi var
der til gengæld næsten alle sammen.
Da dørene åbnede og folk fik sig placeret, gik Helle på scenen. Hun var aftenens toastmaster, og startede med en længere indledning omhandlende
bekymringer. Tænk, at vi kristne er så privilegerede, at vi ikke behøver at
bekymre os. Vi har den almægtige til far!!
Derefter gik Lise P. med band på. Jeg blev virkelig positiv overrasket. De
gamle sange fik nyt liv, samt et lille vidnesbyrd med på vejen. Musikerne
var super dygtige og specielt kontrabasen skabte en hyggelig atmosfære.
Hen mod slutningen af koncerten var der en indsamling til Kirgisistan,
som er LMU’s missionsprojekt i 2010.
Da koncerten var overstået gik Helle igen på scenen. Hun takkede for koncerten og gjorde samtidig reklame for vores café, som var stillet op i lokalerne ved siden af. Her blev der også solgt cd’er, som Lise Petersen og band
havde doneret til Kirgisistan.
Alt i alt en god aften, hvor Jesus og hans virke i vores liv var i centrum
Mvh en Lmu’er i Herning

Selvom Paulus formulerer det negativt: »Hav ikke højere tanker om jer
selv…«, så fortsætter han dog med at sige: »… end I bør have« (jf. Rom
12,3ff ). Der er altså nogle høje tanker, Guds folk bør have. Har vi først
dem, er der ikke grund til at have højere tanker. De kommer nemlig fra
Gud og er høje nok.
Høje tanker. Det er for det første: Et mål af tro Gud giver enhver kristen.
Gud giver den enkelte tro eller syn for en opgave, nød for en sag, og Han
kalder dig ind i tjenesten. Det er kaldstanker, Gud giver dig. Det er svimlende høje tanker: Almagts Gud, himlens og jordens Herre, kalder dig til
tjeneste for Ham!
Dernæst virker Gud gennem sin nåde, det du har brug for i tjenesten.
Du må være nåderig for at gøre fyldest i tjenesten. Menigheden har altså
først og fremmest brug for, at du lever i og af Guds nåde. Det er lige så
væsentligt, som din vejrtrækning er for dit legeme.
Disse høje tanker – kaldet fra Gud og Guds nådes virkning i hver enkelt er pulsslaget i al tjeneste i Guds rige. Uden disse høje tanker er vi fattige.
Uden disse høje tanker dør tjenesten i Guds rige; eller den bliver holdt
kunstigt i live ved menneskelige påfund og hjælpemidler. Uden disse høje
tanker står vi i fare for at følgende karakteristik bliver vores: »Her er mange
fromme, men få kristne; mange tjenere, men få sønner!« (C. O. Rosenius).
Gud giv, at vi ikke mister disse høje tanker!
I 2011 har LM og LMU i Vestjylland planlagt et forkynderkursus. Kurset
henvender sig til mænd, som måske går med et forkynderkald, til prøve
kaldede og eventuelt andre, som er forholdsvis nye i opgaven.
Det er vigtigt, at vi sammen spejder efter, hvem det er, Gud eventuelt kalder til en forkynderopgave. Bed og overvej om der er nogen, du skal prikke
til. Se programmet på www.lm-vestjylland.dk
For nylig var jeg med til inspirationsaften for vore missionskonsulenter.
Efter sådan en aften tager man hjem med taknemlighed over det missions
arbejde, vi får lov til at stå med i af Guds nåde! Samtidig tager man også
hjem med bønnen: Send missionsvækkelse og skab missionssind også i
vores tid!
I Vestjylland er der kommet endnu en frimenighed. Den 16. oktober afholdt man stiftende generalforsamling for frimenigheden i Esbjerg, og den
28. november havde man den første gudstjeneste. Frimenigheden indgår i
et tæt samarbejde med LM-kredsen i Esbjerg.
Fra og med dette nummer vil man også kunne læse Kredskontakten på
hjemmesiden. Her kan I også holde jer ajour med diverse arrangementer
i afdelingen. Kommentarer, ideer eller generelle oplysninger til hjemmesiden er I velkomne til at sende til: webmaster@lm-vestjylland.dk
I ønskes alle et godt nyt år under Guds nåde!
Guds fred.
Dan Hessellund

hilsen fra afdelingen

Høje tanker!
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Nyt fra Cafe Kilden
»Hvordan går det på Cafe Kilden?«. Dette spørgsmål får jeg nogle gange,
og mit svar er, at det går godt. Glæderne er mange. Når vi oplever en god
tilslutning til en højskoleaften, og deltagerne er glade og positive, eller når
vi en almindelig aften sidder en flok i cafeen og hygger os og synger og lytter til en andagt, da kan vi ikke andet end glæde os og være taknemmelige.
Det betyder ikke, at alt kun er godt. På nogle tidspunkter er der kun få
besøgende. Vi oplever også vanskeligheder og ting, der er svære.
Hvad vil vi på Cafe Kilden? Det kunne der siges meget om, men måske
kan det udtrykkes i én sætning: »Vi vil yde livshjælp og troshjælp til mennesker.« Mange af de brugere, der kommer i Cafeen har vanskelige ting
at kæmpe med, og der vil vi gerne yde livshjælp. Det gør vi ved at være
nærværende og lytte til de vanskeligheder, som de må igennem. Stuen i
cafeen er et fristed, hvor brugerne kan være, og hvor der ikke stilles krav til
dem. Der er ofte en god og hyggelig stemning i cafeen, og det nyder vi alle.
Vi ønsker også at yde troshjælp. Det gør vi ved at fortælle om vor frelser
Jesus Kristus. Vi ønsker både at yde livshjælp og troshjælp.
Til det at yde livshjælp hører også nogle aktiviteter, og disse aktiviteter er
nu i fuld gang. Hver mandag eftermiddag er der mulighed for at få lektiehjælp. Det er der nogle skolebørn, der benytter sig af. De får ikke kun hjælp
til deres hjemmeopgaver, men de møder også omsorg og kærlighed, og de
får svar på deres mange forskellige spørgsmål.
I kælderen er der kreativt værksted for kvinder, hvor der er mulighed for
at strikke, hækle, brodere og sy på maskine m.m. Op til jul er det juleting,
der bliver lavet, for sidst i november er der julemarked på cafeen, og de
dekorationer m.m., som kvinderne har lavet, bliver solgt ved julemarkedet.
Jeg har et par gange besøgt værkstedet, hvor der bliver arbejdet og ført
mange gode samtaler.
Om mandagen har vi en gang imellem forskellige sociale aktiviteter. Vi
har spillet petanque og bankospil. Desuden har vi haft en bobturnering og
været ude og bowle. Vi har rigtig hygget os med disse aktiviteter.
Der er omkring 25 frivillige medarbejdere ved Cafe Kilden, og de gør alle
en stor indsats på forskellige måder. Samværet med brugerne er det vigtigste, men der er også mange praktiske opgaver, der skal gøres. Der
skal laves kaffe, der skal gøres rent og laves mad og mange andre
ting. Alt dette fungerer godt, og de, der besøger cafeen, er venlige,
så det giver nogle gode samtaler og en god stemning på cafeen.
Vi nærmer os nu årsafslutningen. Tak til jer der har betænkt os med
gaver i årets løb. Vi mangler dog stadig mange penge for at nå det
beløb, som vi har budgetteret med. Gaver til Cafe Kilden kan sendes
på indbetalingskortnr. 73 83293969. Husk også at oplyse dit cpr. nr.
Tak for forbøn for de besøgende og for medarbejderne og tak for
enhver gave til Cafe Kildens arbejde.

Christian H. Andersen

(med hovedvægt på Cambodja og Tanzania)

Cambodja: LM’s missionsengagement i Cambodja foregår ud fra Phnom
Penh og Siem Reap og har 2 målsætninger: 1) bibelundervisning af enkeltpersoner på bibelskole og i menigheder og 2) diakoni, som man ønsker
skal have større vægt end i LM’s andre arbejdslande.
Phnom Penh:
- Phnom Penh Bibelskole har haft høj prioritet med ønske om 1-2 danske undervisere tilknyttet, bl.a. teolog Troels Toft. Skolen er et strategisk
vigtigt uddannelsessted for kristne, der kan tage ansvar i lokale menig
heder i hele landet efter at have fuldført en bacheloruddannelse. En
lederkrise på skolen har desværre nedsat elevtallet fra 100 til 65.
- LM har været med til at støtte udgivelsen af Luthers Lille Katekismus på
khmer. Den kan hjælpe til at fastholde ledere på det bibelske grundlag.
- Sunshine Center har udviklet sig fra et fritids- til et skoletilbud for børn
fra dårligt stillede hjem i et slumområde. Knap 120 børn hjælpes ud af
fattigdomscirklen ved at få undervisning og mulighed for uddannelse.
De modtager samtidig kristen påvirkning. LM yder økonomisk støtte på
ca. kr. 15.000 årligt til og med 2012, og LM hjælper med to fuldtids volontørstillinger til engelsk-undervisning for børnene.
- Via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U)står LM bag fi
nansiering af Projekt Future. Projektet giver årligt en iværksætteruddannelse til godt 30 bogligt svage unge til at blive motorcykel-mekanikere
eller –chauffører. Projektet har en khmer-leder men superviseres af LM.
Projektet tænkes nationaliseret i 2012.
- LM støtter driften af et kollegium for 17 studerende. Et kristent khmerpar leder stedet og påvirker i kristen retning, og flere er blevet kristne!
- LM lægger missionærkræfter i et kristent studenterarbejde. Det er et helt
nyt arbejde og med langtidsperspektiv, hvor det er muligt at trække på
ressourcer fra KFS. Claus Kristensen er med i dette arbejde.
- S undhedsarbejdet har prioritet og drejer sig i øjeblikket om et klinikarbej
de, som er rettet mod gravide og mødre med børn op til ét år i et slum
område af Phnom Penh. Projektet er i positiv udvikling og en opgave
for LM-sygeplejerskerne Nanja Toft og Viktoria Skilling . Desværre må
Charlotte og Andreas Peters-Lehm afslutte i Phnom Penh pga. sygdom.
Siem Reap, hvor AnneLise og Axel Rye Clausen er engagerede: Der er
etableret teologisk undervisning i udvalgte menigheder i 6 geografiske
landregioner. Planen er et to-årigt undervisningsforløb med i alt 150 deltagere og fra 2011 etableres teologisk videreuddannelse på diplomniveau
for 15 præster og menighedsledere. Der er også et ønske om at etablere
et PHC sundhedsprogram fra 2012 med midler fra DMR-U, som skal
målrettes op til 10 landsbyer, gerne hvor den teologiske undervisning er
tilknyttet. Generelt er det utrolig perspektivrigt at få lov at være med i så
vidtforgrenet arbejde i et ca. 96% buddistisk land!
Tanzania: Litteraturarbejdet Soma Biblia i Dar es Salaam, Iringa og
Mwanza er de seneste år vokset stærkt. Der er udgivet flere bøger end
tidligere; børnebladet »Twende« er kommet til og omsætningen er steget.

IM-beretning

ved afd.mødet den 6. dec. 2010

(fortsættes
næste side)
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Med en tanzanisk afdelingsleder i Iringa og en tanzanisk kasserer, er der
kommet flere tanzaniere på ledende poster i Soma Biblia. LM har fortsat
stor glæde af danske volontører i det mobile bogsalg. AnneMie og Poul
Erik Andersen; Louise og René Sølsten Nissen og Lene og Ole Malmgaard
er engageret i bogsalget. Berit og Kristian Larsen, som afsluttede deres
tjeneste i sommers, er også stadig delvis med.
Soma Biblia Centre er seneste skud på Soma Biblia stammen og har til
huse i den tidligere Danske Skole i Iringa. Lederparret er Lillian og
Ove Mølgaard. I 2010 blev der i samarbejde med LMH afholdt et se
niorhøjskolekursus og et volontørtræningsprogram, og fra august afholdes der seks kurser for tanzanianske præstepar med fokus på ægteskab,
kurser for undervisere i søndagsskoler og for bibelskolelærere, hvor bla.
Ruth og Philip Bach-Svendsen har undervist. Der har været meget positive
tilbagemeldinger fra alle 3 kursusforløb.
Nomademission. Der er fortsat mange unåede masaier, men fra LM be
gyndte at arbejde blandt denne folkegruppe for ca. 20 år siden, er det gået
fra enkelte kristne masaier til at folkegruppen i dag ikke længere er på
listen over mindst nåede folkegrupper i verden! LM driver en bibelskole
for nomader i Ilambilole. Agnes og Carsten Rahbek er med i dette arbejde,
som et tysk missionærpar skal fortsætte i 2011.
Mara stift i Nord-Tanzania er et ungt og umodent stift. Der er fortsat
brug for evangelisering og oplæring, hvorfor LM ønsker både at have missionærer på bibelskolen i Kiabakari (pt Beinta og Havstein Klein) og i det
evangeliserende arbejde i Maradalen, (Pt. søges missionær hertil).
Arbejdet i Rukwa er reduceret meget de senere år, og LM afslutter indsatsen, når Anne-Lene og Peter Olofson slutter deres tjeneste ved kirkens
bibelskole og præsteseminarium i Sumbawanga og senest i 2014.
Socialt arbejde. I Dar es Salaam støtter LM med Eva-Lene og Niels Peter
Nielsen et hjemmebesøgsprojekt blandt mentalt handicappede børn. Derudover underviser Lene Malmgaard på en international skole og Louise
Sølsten Nissen i familierådgivning.
På den administrative front er Keld Wive fortsat ansat hele 2011, hvorefter
han afløses af Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard.
Etiopien: Syd Omo: Elisa Riis arbejder i et projekt til reduktion af dødelighed blandt gravide, Birgitte Elmkvist Madsen er jordemoder ved Jinka
Hospital og Hanna Rasmussen underviser ved Jinka Bibelskole. Marie Ammitzbøll er pt. på orlov, men vender tilbage til Etiopien januar 2011. Ved
Tabor Evangelical College i Awasa er Jeanette og Christian Lund Pedersen
placeret. Der tilbydes bl.a. en missiologi-linie, som giver en diploma i missiologi, og der gives missionærforberedende undervisning til etiopere. En
strategisk vigtig placering.
Peru: Olga og Flemming Stidsen er flyttet til Arequipa, hvor han nu underviser på kirkens bibelskole, og hun er med i en nystartet børnehave
med stor fokus på kontakt til forældrene.
Tyrkiske folkegrupper i Tyrkiet, Danmark og Centralasien: Det er
besluttet at fokusere på Ankara, hvor der er etableret kontakt til nogle få
evangeliske kristne. På kort sigt ønsker LM at sende et par studerende el.
f.eks. engelsklærere til Ankara for at sondere mulighederne.
(Primær kilde:
IM-beretning ved LMs Generalforsamling 2010 v. Bent Olsen)

I 2012 er det 100 år siden missionshuset i Krusbjerg blev bygget og i den
forbindelse, ville vi gerne at huset var i god og tidssvarende stand. I perioden dec. 2009 til maj 2010 blev vore møder holdt rundt i hjemmene,
medens missionshuset blev renoveret.
LM’s historie her på egnen begyndte på Lindbjerggård, der en del år var
samlingssted for LM vennerne. Her kom Chr. Møller i 1874 og talte. Der
var vækkelse og flokken voksede. I 1890 blev missionshuset i Ølgod bygget,
men få år senere var huset for lille og man byggede et noget større hus ca.
100 m derfra.
I 1912 byggede LM igen missionshus. Denne gang i Krusbjerg. Det var et
noget mindre missionshus, der allerede få år efter blev udvidet med ca. 5
m., så der kunne indrettes lejlighed til pedellen. Forud for husets 50 års
jubilæum blev der bygget en vinkelret bygning på hovedbygningen. Her
blev indgangen flyttet til, og der blev indrettet køkken, toilet og fyrrum.
De to missionshuse havde i en lang årrække mødefællesskab. Således talte
den samme prædikant skiftevis om eftermiddagen og aftenen i Ølgod og
Krusbjerg. Man havde også fælles økonomi.
I dag er det to selvstændige kredse, dog med fælles samfundslejr og
bibelkredse. Ligeledes er ungdomsforeningen fælles for de to kredse sammen med Gårde.
Medlemstallet i Krusbjerg var for få år siden på kun 22 medlemmer. Vi blev
enige om at bede Gud om at sende nogle unge til os, og det er sket. Flere af
dem har trådt deres barnesko her og har valgt at flytte tilbage hertil og fået flere
med. I dag er vi 35 medlemmer, unge og ældre med en ny generation på vej.
Det forestående jubilæum og de unge familier var væsentlige grunde til,
at vi havde mod på at gå i gang med en omfattende renovering, som et
byggeudvalg havde bragt i forslag.
Således er lejligheden lagt til mødesalen, og der er etableret gulvvarme.
På loftet er juniorlokalerne blevet større, tilbygningen er udvidet med depotrum og en større indgang, og der er lavet nye toiletter. Der er kommet
nyt tag på tilbygningen og den østlige side af huset, og ydermuren mod øst
er fornyet. Mod vest blev tag og ydermur fornyet i 2006. Køkkenet blev
renoveret i 2005.
Således har vi nu et dejligt missionshus med lyse, venlige og tidssvarende
lokaler, hvilket vi glæder os rigtig meget over.
Det meste af arbejdet er udført af frivillig arbejdskraft, og arbejdet er blevet ledet på en rigtig god måde. Vi har oplevet godt samarbejde, hvor alle
har deltaget på forskellig vis, hvilket har givet et godt fællesskab. Nogle
opgaver har der dog været hjælp af håndværkere til.
Der er blevet bedt meget for projektet. Gud har hjulpet os og velsignet os
igennem det.
Vi glæder os over det kristne fællesskab og de mange små børn, som efterhånden er en del af menigheden, og at der fortsat kan drives mission i
Krusbjerg.
Gud har været god mod os, og vi skylder ham al ære og tak! Salme 133.
Karin og Børge Nielsen

krusbjerg missionshus

Renoveringen afsluttet
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hemmet strand

Efterårslejr 2010
Hvad er definitionen af den perfekte efterårsferie? Det havde 56 friske
piger og drenge i aldersgruppen 4.-6. klasse gennemskuet, og derfor
tilmeldt sig til Efterårslejr 2010 på Hemmet Strand-lejren. De fire dage
bød på masser af aktiviteter og bibeltimer, som havde temaet »Biblens
bangebukse« og blev holdt af Jakob Schmidt. Vi hørte blandt andet
om Jonas, som flygtede, da Gud sagde, at han skulle gå til Nineve, og
endte i den store fisks mave. Lejrsangen havde også dette tema, og der
var gang i den, da de ualmindelige seje juniorer sang omkvædet: »Og
bangebukse bruger han endnu, den stærke Gud. Og derfor kan jeg
også gå og bringe Herrens bud. Ja, bangebukse bruger han endnu, den
stærke Gud. Og derfor bli’r jeg også brugt som Herrens sendebud.«
(Vi Synger nr. 11).
Torsdagen bød på forberedelser til den store festaften. Vi holdt jul, med
alt hvad der hører til. Der var vækning til julemusik og mange forberedelser såsom bagning af pebernødder, støbning af lys, bolsjekogning,
havregrynskugler og julepynt. Aftenen blev indledt med julemiddag,
og derefter læste nissepigen sin julehistorie. Der var ligeledes salmer
om juletræet, og senere kom julemanden med gaver til alle de søde
børn.
Vi havde også indsamlingsaften med besøg af Jens Birkmose, som fortalte (røver)historier fra Peru i stearinlysets skær. Det kunne umiddelbart være svært at gennemskue, hvor meget virkelighed og hvor meget
fantasi der var i fortællingerne. Lejren bød på masser af pigehygge på
værelserne, heftige dyster om bordtennisbordet og svedige fodboldkampe. Der var aktiviteter udendørs til de
som skulle ud og have brændt noget energi af og wellness indendørs med ansigtsmasker, neglelak og kreativ.
For mange var højdepunktet på lejren selvfølgelig det
traditionelle natløb, som bød på smugling af druesuk
ker, da nogle banditter skulle have røvet lejrens slikbutik.
Hvordan ved man så som leder, at lejren har været vellykket? Det gør man, når man overhører en 10-årigs
gensyn med sin far: »Far!? – Jeg tror altså, jeg går tidligt i
seng i aften!« Så har vi givet juniorerne en god oplevelse,
men vigtigst af alt lært dem om
hvor trygt det er at høre Jesus
til, for så gør det ikke noget, at
man er en bangebuks. Og til
juniorerne – vi ses forhåbentlig
næste år! 
Camilla Bendtsen, Videbæk
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Sommeren 2010 blev det besluttet, at LM Vestjylland skulle have sin
genbrugsbutik nr. 2.
Stedet blev Videbæk, hvor en tidligere maskinhandel på Nygade blev
indrettet ved frivilligt arbejde.
Butikker er indrettet i forskellige afdelinger, f.eks. tøj til både børn og
voksne, legetøj, bøger, køkkenting, nips, elartikler, sko, tasker og en
stor afdeling med møbler.
10. september var alt klar til en festlig åbningsdag.
Vi er en flok på ca. 30 medarbejdere, som er der på skift. Vi er altid 3
eller 4 medarbejdere i åbningstiden, der er fra 13.00-17.00 på hverdage
og 10.00 til 12.30 om lørdagen.
Vi har et godt fællesskab og bidrager hver især med det, vi nu kan. Der
er mange forskellige opgaver i en genbrugsbutik. F.eks. prismærkning,
oprydning, klargøring og rengøring af diverse effekter. Vi synes, vi har
fået en flot butik, som vi kan være stolte af og har lyst til at gøre indbydende for vore kunder.
Det sociale betyder også meget, både os medarbejdere imellem
og i kontakten til kunderne. Vi ønsker meget at kunderne føler sig
velkomne og godt modtaget.

LUMI genbrug

Hilsen fra LUMI Videbæk

Vi modtager med tak pænt brugt tøj og gode møbler og ting.
LUMI Videbæk har tlf. 42 18 42 18.
Så velkommen i butikken, hvad enten du vil kigge, købe eller aflevere
brugte ting.
Som medarbejdere ønsker vi at være med til at støtte udbredelsen af
evangeliet ved den indtjening, som butikken giver.
Else Christiansen
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Opslag

LM’s kontaktpersoner
Har du brug for at tale fortroligt med et andet
menneske, er du velkommen til at kontakte
en af os:

Anette Christensen

• Annette Christensen, Esbjerg - Læge.
Tlf. 23 96 55 68 / annette.birger@esenet.dk
• Lene Holm, Krusbjerg - Hjemmesygeplejerske.
Tlf. 75 24 31 44 / jensoglene@hotmail.com
• Leif Kofoed, Sædding - Mangeårig efterskolelærer.
Tlf. 97 36 22 88 / lbkofoed@gmail.com

Lene Holm

Leif Kofoed

Koncert
Søndag den 6. marts 2011,
kl. 15.00 i Tarm Kirke
Alle LM’s messingblæsere samles til orkesterweekend på Efterskolen
Solgården den 4.-6. marts 2011. Weekenden afsluttes med en offentlig
koncert, hvor der bliver mulighed for at høre et festligt og afvekslende
musikprogram.
Dirigent i weekenden og ved koncerten er organist Lars Christesen,
Toftlund.
Velkommen til koncert, fællessang og andagt v/Alex Karlsen, Tarm.
Gratis entre.

LUMI Genbrug
LUMI Genbrug - Svinget 10, Skjern.
Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting
modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v.
Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug tlf. 40 83 68 40
eller 40 68 10 80.
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.30.

Besøg Den Kristne boghandel
Se vort store udvalg af kristne bøger, CD’er og materialer til det kristne
børnearbejde.
Esbjerg: Arken - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf. 75 13 89 89.
Åbningstid: Mandag - fredag kl. 10.00-17.00.
Skjern - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf. 97 35 22 18.
Åbningstid: Mandag - fredag kl. 14.00-17.30. Lørdag kl. 10.00-12.00.
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Sædding Efterskole

For 2. halvår juli-december 2011
sendes til:
Bøje Mouridsen
Guldregnallé 38,
6920 Videbæk
Tlf. 97 17 18 55
b.mouridsen@mail.dk
og skal være ham i hænde senest
den 1. marts.

Alle børns dag
lørdag den 19. marts
Alle børn er velkomne til en
spændende dag på efterskole.

Afdelingsmøde
Mandag den 7. marts kl. 19.00
i Skjern Missionshus,
Nørregade 13.

Prædikantmøde
Lørdag den 29. januar.
Peter Olsen, Hillerød medvirker.

Forkynderkursus 2011
for dig, der måske går med et
forkynderkald og for nye
forkyndere, som allerede
har nogle forkynderopgaver
i kredsene.
Se program på
www. lm-vestjylland.dk

Hemmet Strand
Forårsrengøring
lørdag den 2. april
v/kredsene Videbæk, Vorgod
og Ådum.
Kl. 9.00 serveres der kaffe/the
og rundstykker.

LM Kids
Medarbejderaften og generalforsamling for LM-Kids Vestjylland
den 25. februar.
Medvirkende:
Dan Månsson
Else Wive
Inga Mogensen
Programmer udsendes.

Kids4Singing

afdelingsnyt

Mødeønsker

i Esbjerg Missionshus
den 4. og 5. februar.
Programmer vil blive udsendt
til kredsene.

Virksund
Inspirations- og stilleweekend
den 21. – 23. januar.
ALLE – uanset alder
– indbydes til: En weekend
med bibelundervisning og bøn.
Kom alene eller sammen
med nogle venner.
Medvirkende: Fritidsprædikant
Karl Tore Yri, Rødovre.

Påskelejr
For juniorer den 15.–18. april.

(fortsættes næste side)
13

13

afdelingsnyt

»Hvordan give
børnene det bedste
for tid og evighed?«
den 28. – 29. januar.
5 foredrag
v/Carsten Hjort Pedersen,
Hillerød

Bibelweekend
den 25. – 27. februar.
Her medvirker
Peter Olsen Hillerød.

International Mission
Møder ved
Lene Malmgaard,
Tanzania.
lomalmgaard@hotmail.com
Tirsdag den 15. marts
Teen klubben Vorgod kl. 19.00.
Onsdag den 16. marts
Herning Juniorkreds kl. 19.00.
Torsdag den 17. marts
LM. Tarm kl. 19.30.

Tværkulturel
Inspirationsdag
den 12. marts
i Skjern Missionshus.
Paul Odeh, NLM vil holde
4-5 timer til inspiration,
vejledning og fornyelse i kaldet.
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Radio Ådalen
Frekvens 96,4 og 107,1 MHz
Fællesantenne i Videbæk 103 MHz
Fællesantenne i Tarm 98,25 Mhz
Fællesantenne i Skjern 92,7 Mhz
Fællesantenne i Sdr. Felding
96,4 MHz
Fællesantenne i Kibæk 95,8 MHz
»Kend din Bibel«
hver tirsdag kl. 19.05-19.30.
»Dagens Ord«
hver dag kl. 19.00-19.05.
»Kristen sang og musik«
hver onsdag kl. 19.05-19.30.
»Kirkelig Kalejdoskop«
hver torsdag kl. 19.05-19.30.
»På Vej«
kl. 19.30-20.00.
»Vejen gennem Bibelen«
hver søn., man., tir., ons. og tors.
kl. 22.00-22.15.
»Kirken i hverdagen«
hver lørdag kl. 18.00-19.00.

Mandslejr 2011
Den 26. marts er der mandslejr
på Hemmet Strand. Som taler
kommer landssekretær i Ordet og
Israel Torben Mathiesen, han vil
bl.a. tale om Guds forsoning med
jøder og hedninger samt fortælle
om, hvad der er aktuelt i Israel.
Desuden deltager mandskoret fra
Ølgod, som vil synge nogle sange
sammen med os. Velmødt til en
dag for mænd, hvor der er også
er tid til en snak mand til
mand. Program er udsendt til kredsene.

Thomas Beck
Venusvænget 64
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 46 87 57
ltbeck@esenet.dk

afdelingsSekretær
Dan Hessellund
Skolebakken 16A, Herborg
6920 Videbæk
dh@dlm.dk

Afdelingsmissionskonsulent
Bjarne Breum Mogensen
Egerisvej 8, Faster
6900 Skjern
tlf. 97 36 44 34
tovebjarnemog@skjern-net.dk

ungdomsafdeling
Claus Kronborg
Strandbygade 40
6700 Esbjerg
Mobil: 22 73 65 77
vestjylland@lmu.dk

Juniorafdeling
Inge Noer Larsen
Fasterlundvej 5
6900 Skjern · tlf. 97 36 48 41
inge@ingesmand.dk

Lejre
Hemmet Strand:
Svinkvej 8, 6893 Hemmet
Tlf. 97 37 51 30
Formand: Kaj Christensen
Holstebrovej 85
6900 Skjern
Tlf. 97 36 81 79
lokajchr@os.dk

Virksund
Livøvej 5, Virksund
7840 Højslev · tlf. 97 53 94 34

adresser

afdelingsformand

Bestyrerpar:
Karin og Leif Helth Jepsen
virksund@mail.dk
www.virksundcentret.dk

Vestjyllands afd.
www.lm-vestjylland.dk

Lokalredaktører
af Tro & Mission
Gunnar Riis Jensen
Heimdalsvej 25, 7400 Herning
Tlf. 97 12 74 62
gunnar@riis.mail.dk
Karin Mørk Nielsen
Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 30 40
tiko@dlgtele.dk

YM mødeplanlægning
Per Lauridsen
Grindstedvej 5
6870 Ølgod
Tlf. 75 24 31 02
perbeth@mail.dk
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25 års jubilæum

25 års virke som
fritidsprædikant i LM Vestjylland
Følgende prædikanter har siden 1985 været kaldet som prædikant i Luthersk
Mission, Vestjylland. De har dermed kunnet fejre 25 års jubilæum i 2010.

Svend Aage
Kronborg,
Videbæk

Jens Olsen,
Ringkøbing

Laurids Breum
Jakobsen,
Ølgod

Børge Haahr
Nielsen,
Krusbjerg

Redaktionen ønsker
hjertelig til lykke med jubilæet
og Guds velsignelse over tjenesten i fremtiden.
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