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Avis med vedlagt magasin
Dette nummer af Tro & Mission er reduceret
til kun at bestå af fire sider. Men det betyder
ikke, at I læsere kommer til at mangle læsestof. Sammen med avisen følger nemlig jubilæumsmagasinet Alle tiders mission!
mission!.
Magasinet beskriver LM’s historie i de
sidste 25-50 år, og det er en gave til avisens
abonnenter. De ikke mindre end 112 sider
giver et spændende tilbageblik på den tid,
som er gået. Og for nogle sikkert også et
gensyn med begivenheder, man selv har været en del af.
Forhåbentlig bliver jubilæumsmagasinet –
og hele jubilæumsåret – også til ny inspirati-

holdning

on og glæde i den opgave, vi står i som Guds
folk: Alle tiders mission!
Jubilæumsmagasinet indeholder 18 artikler med hver sit tema og er skrevet af en lang
række forskellige forfattere. Redaktionen
har bestået af Peder Toft (ansv.), Hakon Christensen og Leif Bach Kofoed.
Om 14 dage er vi tilbage igen med et nyt
nummer af Tro & Mission
Mission,, der så til gengæld
er udvidet til 16 sider, blandt andet med en
reportage fra jubilæumsfejringen i Middelfart i næste weekend.
Redaktionen

Kære læser

1868

Vi håber, du vil finde magasinets artikler interessante. Men mere end
det håber vi, at du bag artiklerne vil se den Gud, der har velsignet LM så
rigt, og glæde dig over hans godhed imod os. Vær med til at bede for, at
vi også fremover kan være en del af alle tiders mission.

LUTH ERSK MISS
ION GEN NEM
150 ÅR
1868-2018

LUTH ERSK MISS
ION GEN NEM 150
ÅR

I dette magasin tager vi temperaturen på LM’s nutid og umiddelbare
fortid med enkelte tråde helt tilbage til begyndelsen. Vi skildrer specielt
de emner og tanker, som har optaget LM’erne de seneste 50 år. Vi fortæller om udviklingen i missionsarbejdet i Danmark og internationalt.
Og vi skriver om samarbejdet med øvrige organisationer i Danmark.

ALLE
TIDERS
MISSION !

ALLE TIDERS MISSIO
N!

Det er med stor glæde, at vi hermed sender dig LM’s jubilæumsmagasin.
Vi kan se tilbage på 150 år under Guds nåde. Det, der begyndte som en
lille forening af bornholmere, har Gud velsignet, så det har haft indflydelse over hele Danmark og flere steder verden over.

Med venlig hilsen

Henrik P. Jensen
Formand, Luthersk Mission

Søren Skovgaard Sørensen
Generalsekretær, Luthersk Mission

Støt LM’s missionsarbejde:
konto 2230-0726496390 eller MobilePay 66288

Jubilæumsfest sprænger rammerne
150 står på venteliste for at deltage i LM’s jubilæumsfest i Middelfart den 3. marts

FOTO : DA N I E L K R I STI AN S E N

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Rammerne bliver fyldt til
bristepunktet i Lillebæltshallerne i Middelfart, når LM
holder jubilæumsfest lørdag
den 3. marts. Faktisk har
efterspørgslen været så stor,
at det ikke har været muligt
at skaffe plads til alle.
Knap 1.000 mennesker
har nemlig tilmeldt sig festen, hvor der i udgangspunktet kun var plads til 850
deltagere. Det er imidlertid
i en dialog med Lillebæltshallerne lykkedes at rykke
lidt på rammerne, og resursechef Johnny Lindgreen

forventer derfor, at halvdelen personerne på ventelisten vil kunne komme med.

dog få plads ved festen.

Glæde over stor
interesse for at deltage

Jubilæumsfesten falder i tre
dele. En festgudstjeneste
kl. 10.30-12.00, en familiefest med spisning kl. 12.2016.00 og en lovsangsfest kl.
16.30-18.00.
Familiefesten vil indeholde en lang række forskellige
indslag, og der vil være et
særligt børnearrangement
imens. Johnny Lindgreen
oplyser, at det især er her,
der er pladsproblemer.
Den indledende festgudstjeneste og den afsluttende
lovsangsfest finder sted i en

”Vi glæder os over den store
interesse for jubilæumsfesten, men det er enormt ærgerligt, at der ikke er plads
til alle, som gerne vil med,”
siger Johnny Lindgreen.
Undervejs i forløbet så det
ud til, at det ikke ville være
muligt at fylde rammerne
ud, og derfor blev tilmeldingsfristen forlænget. Alle,
der har tilmeldt sig inden
den første tilmeldingsfrist,
som var den 26. januar, vil

Stadig muligt at
deltage i dele af festen

anden hal, hvor der er plads
til flere. Derfor er det også
muligt at deltage i de to dele
af festlighederne. hvis man
tilmelder sig på dlm@dlm.
dk.

To generalsekretærer
prædiker
Tidligere generalsekretær
Jens Ole Christensen prædiker ved festgudstjenesten,
mens den nuværende generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen prædiker
ved lovsangsfesten. Her
medvirker der også et jubilæumsband under ledelse
af musikkonsulent Christian
Engmark.
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LM’s historie 1868-2018
1864 Chr. Møllers langfredagsoplevelse
1865 ”Budskab fra Naadens Rige” udkommer
1868 ”Bornholms Forening til Evangeliets Fremme” stiftes 1.
marts i Aaker
1869 Huset i Pistolstræde i Rønne købes. Mødesal samt bolig for Chr. Møller
1869 ”Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme i
Danmark” stiftes, Vingaardsstræde 6, København (juni)
1870 Esrum missionshus indvies (landets først byggede)
1872 Aakirkeby missionshus indvies (Bornholms først byggede)
1874 ”Kristelig Børnetidende” udkommer
1876 Finderup missionshus indvies (Jyllands første)
1876 ”Børnesangbogen” udsendes af Chr. Møller og Chr.
Wolffsen
1882 ”Åndelige Sange” udkommer på dansk
1889 ”Bruddet” – Evangelisk luthersk Missionsforening opstår 1892
1891 Frederik Nielsen udsendes af sønderjyderne til Kina
1893 Delegeretmøderne påbegyndes
1896 Jens M.T. Winther udsendes af sønderjyderne og ankommer to år sendere til Japan efter uddannelse i USA
1901 ”Missionsvennen” udkommer
1907 Christian Møller afgår ved døden, 73 år gammel
1911 LM går i samarbejde med Brødremenigheden om ydre
mission
1914 LM’s første landsprædikantmøde holdes i Østermarie
1914 P.M. Legêne og hustru Annie udsendes til Surinam
1921 Første ungdomsrepræsentantskabsmøde afholdes i
København
1922 Søren og Johanne Ibsen udsendes til Unyamwezi
1923 Højskolen indvies 6. maj. Frits Larsen forstander
1923 ”Juleneget” udkommer første gang
1928 Bibelkursus afholdes første gang på LMH
1931 Forlag og sekretariat flyttes til Nansensgade 94
1933 Højskolens store mødesal indvies 28. maj
1938 ”Børnenes Juleneg” udkommer første gang
1944 LMH’s frimærkecentral i Græsted etableret
1946 Lydia Jeppesen udsendes til spedalskhedshospitalet i
Jerusalem
1947 Højskolens bibelskole-afdeling åbnes
1949 Børnehjemmet ”Solgården” indvies. Michael Mortensen forstander
1949 Else og Niels Thygesen ankommer til Ulanga
1950 Teltmøderne påbegyndes
1951 Efterskolen i Løgumkloster indvies. Kaj Kingo Sørensen forstander
1956 Poul Schødt ansættes som missionssekretær
1957 Vilhelm Munch ansættes som juniorsekretrær
1947 Furua-floden skifter leje og ødelægger missionsstationen i Kipingo
1960 ”Nordfløjen” på LMH indvies
1960 Erik Trans ansættes som prædikant i hjemmemissionen
1961 Johs. Pedersen ansættes som ungdomssekretær
1962 ”Dansk Luthersk Forlag” får selvstændig status med
egen bestyrelse
1962 Johs Christensen afløser Frits Larsen som forstander
på LMH
1962 Første Juniorrepræsentantskabsmøde
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1964 Leif Rasmussen ansættes som generalsekretær
1964 Kaj Pedersen bliver forretningsfører
1966 Edna og Ernst A. Jacobsen udsendes til Bumbuli, Tanzania
1967 Samarbejde med ”Norsk Luthersk Misjonssamband”
(Etiopien)
1967 Forlag og sekretariat flytter til Hillerød
1968 Anne Juhl udsendes til børnehjemmet i Lichtenau,
Grønland
1968 Marchen Frikke-Schmidt udsendes af NLM til Addis
Abeba, Etiopien
1968 Landsstyrelsens første møde
1969 LM melder sig ud af Dansk Missionsråd
1969 LM’s første bibelcamping på lejrstedet Solbakken
1969 LM udgiver sit første julemærke
1969 LM’s første telefonandagt
1970 Norea Radio Danmark begynder prøveudsendelsen en
gang ugentligt
1970 Plejehjemmet Klokkebjerg, Skjern, indvies
1970 Hans Erik Nissen bliver forstander på LMH
1971 Musikforlaget Lynordan oprettes
1974 Sædding Efterskole indvies
1974 Østjyllands afdeling skilles ud fra den daværende Jyllands afdeling, der samtidig ændrer navn til Vestjyllands Afdeling
1975 Claus L. Munk ansættes som landsungdomssekretær
1975 Lejrcentret Virksund tages i brug som et samarbejde
mellem Vestjyllands og Østjyllands afdeling.
1976 Børnehjemmet Solgården i Tarm lukkes
1977 Ejendommen Porsevej 6, Haderslev, overtages af Norea
Radio
1977 Plejehjemmet Bakkely indvies i Videbæk
1977 Første konfirmandlejr med LM som medindbyder afholdes på Sædding Efterskole
1977 Missionærer i Etiopien hjemkaldes på grund af den
spændte politiske situation i landet
1978 ”Ung og Kristen” udgives som selvstændigt blad fra 20.
februar
1978 Første børnehave i tilknytning til LM åbnes (Græsted)
1978 LM’s Missionsskole åbnes i Hillerød
1978 Efterskolen Solgården i Tarm indvies
1979 LM’s første landsjuniorrådsmøde
1979 Første konference i Danmark afholdt i Hillerød for missionærer på orlov, kommende missionærer m.v.
1982 Lokalradioarbejde påbegyndes i København
1982 Den kristne boghandel i Skjern åbnes
1984 Missionsvennen ændres til avisformat. Leif Kristensen
ansat som redaktør samt informationssekretær
1984 Delegeretmødets første udtalelse om sang og musik
1984 Ungdomsafdelingens første Bibel-ølejr på Fur
1984 Kjeld Wiwe udsendes til Mara, det nye missionsfelt i
Tanzania
1986 Helle Christensen bliver ansat som lokalradio-konsulent
1986 Juniorforlaget flytter fra Græsted til Norea-huset i Haderslev.
1987 ”Det nye Missionsvennen” ser dagens lys, men kursen
justeres efter knap et år
1987 Ruth Bach-Svendsen ansat som LM’s første musiksekretær
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ikke er tilmeldt betalingsservice.
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1987
1988
1988
1988

Åbning af Den danske Skole i Iringa.
LM’s første nodeforlag begyndt
Vestjyllands Afdeling overtager ”Arken” i Esbjerg
De første LM-missionærer, Birgit og Jørgen Enevoldsen, rejser til Peru
1989 Indvielse af egne lokaler på Den danske Skole i Iringa
1989 Delegeretmødets anden udtalelse om sang og musik
1996 Der gives mulighed for at holde nadver i LM
1990 Jens Birkmose LM’s første teenagesekretær
1990 Ny struktur for LM’s ydre mission i hjemmearbejdet,
”Nærkontaktordningen”, indføres
1990 Arbejdet i Grønland genoptages
1990 Lynordan skilles ud fra Norea Radio og flytter til København
1992 Industrivænget 35, Hillerød, købes til nye lokaler for
LM’s forlag
1992 Oprettelsen af et sjælesorgscenter opgives efter flere
års undersøgelser
1993 LM’s sekretariat, Missionsvennen, Dansk Luthersk
Forlag og Lynordan flytter til nye lokaler i Hillerød
1993 Ny udgave af ”Åndelige Sange og Salmer”
1997 LM stopper sit engagement i Surinam
1998 De første frimenigheder dannes (Hillerød Frimenighed
og Sønderjyllands Frimenighed)
1998 Første tværkulturelle konsulent ansættes (Anker Nielsen)
1999 Stubbekøbing Efterskole for unge med særlige behov
oprettes.
2001 Juniorforlaget, Lynorden og Logos lægges sammen til
forlaget LogosMedia, beliggende i Hillerød.
2001 Værestedet Det gode håb oprettes i Horsens.
2001 Missionsskolen i Hillerød nedlægges og indgår i TKMuddannelsen på DBI
2003 Henrik Nymann Eriksen bliver forstander på LMH
2003 De første missionærer sendes til Cambodja (Phnom
Penh).
2004 Det besluttes at trappe missionsarbejdet i Ulanga,
Tanzania ned.
2005 Jens Ole Christensen bliver generalsekretær
2005 Værestedet Cafe Kilden oprettes i Herning.
2006 Første LUMI genbrugsbutik åbner i Agerskov
2009 LivogJob med tilbud om STU (særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov) oprettes i Stubbekøbing.
2009 Vestsjællands afdeling nedlægges og kredsene i Holbæk og Mørkøv lægges ind under Københavns afdeling
2009 Landsgeneralforsamling afløser Delegeretmøderne
2010 De første missionærer til Siem Reap i Cambodja.
2011 Det besluttes at udfase missionsarbejdet i Etiopien.
2011 De første missionærer sendes til et muslimsk land
2012 LogosMedia lægges ind under forlagsgruppen Lohse
2012 ”24:12” afløser Juleneget
2013 Den fælles sangbog Sange og Salmer udkommer.
2013 LM Kids og LMU fusionerer til LMBU.
2014 Frimenigheden Nordvestkirken i København sælger
sin bygning på Frederiksborgvej og køber Utterslev
Kirke.
2016 Søren Skovgaard Sørensen bliver generalsekretær
2018 LM fejrer 150 år

Annoncer
Annoncer til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
tirsdag den 27. februar 2018.
Grundpris: Kr. 10,00 pr. spaltemillimeter
Småannoncer kun for private:
130 kroner for de første 25 ord (inkl.
overskrift).
Derefter 6,50 kroner pr. ord.
Max. 50 ord i alt.

Støt LM
Gaver til missionsarbejdet
sendes til konto 2230 0726496390 eller via MobilePay
66288.
Se også dlm.dk/stoet.
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LEIF RASMUSSEN
Der er endnu nogle, der venter,
og det er for deres skyld, at vi er til som bevægelse

Med sigte på vækkelse
AF LEIF RASMUSSEN

At en bevægelse skulle kunne blive 100 år, synes selvmodsigende. Vil ikke enhver
bevægelse inden tid være
gået i stå – hvad der end har
frembragt den, og hvor voldsom den har været i oprindelsen? Eller hvis den ikke
er døet hen, må den vel i det
mindste være blevet noget
helt andet end en bevægelse?? Måske en fast tillukgelse
ket kreds, en utilnærmelig,
urokkelig blok, der kæmper
vildt for at forsvare sin egen
berettigelse?
En vækkelse bliver vel
ikke 100 år? Nej, sjældent
– hvis man med ”vækkelse”
udelukkende tænker på
det kraftige Åndens vejr,
der kalder store skarer ind
i Guds Rige på én gang. Historien har lært os, at den
slagt ”besøgelsestider”
kommer og går. Ja, vækkelse
er vel i det hele taget ikke
noget, vi er herrer over, så
vi skulle kunne fastholde i
bevægelser eller lukke den
inde i foreninger.
Er der da nogen mening i
at opretholde en vækkelsesbevægelse i 100 år? Er ikke
netop denne store misforståelse roden til Luthersk
Missionsforenings dilemma:
et folkekirkens problembarn
med plads på denne kirkes
”overdrev”, en ”lille kirke” i
kirken?
Én sagde, da talen var om

LM’s berettigelse i dag, at
det synes at være en regel,
at det, der i første generation med pionérånd bryder
nyt land, i tredje og fjerde
slægtled træder ind i rækken blandt dem, der kæmper for at bevare bastionerne.
LM er i dag oftest kendt
som de konservative, der
ængsteligt våger over arvesølvet, men kun så lidt
forstår at møde tidens udfordring. De gør så stort et
nummer ud af at betragte
fundamentet, at det bliver
deres død – de klæber til
stedet! Man kan nu engang
ikke leve af at sige nej!
Den udtalelse er vel værd
at lægge øre til og overveje,
også for en bedaget 100årig. Permanent selvbeskuen vil aldrig være af det
gode; den kan let blive sygelig. Selvtilfredshed er en stor
fristelse for en jubilar, der
betragter en glædelig udvikling gennem et sekel. Man
slår sig så let til ro, kæmper
for at værne det opnåede –
foreningen – og glemmer, at
opgaven stadig kalder: gå!
Der er endnu nogle, der
venter, og det er for deres
skyld, at vi er til som bevægelse.
Opgavens ubegrænsede
omfang skulle hindre os i at
falde til ro i opnåede resultater. Men samme opgaves art tvinger os også ind i
uafladelig venden tilbage til
overvejelser om grundlaget:

AR KI VFOTO

Uddrag af lederartikel, som LM’s daværende generalsekretær, Leif Rasmussen, skrev
i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 1968

Mission organiseres lige
så lidt som vækkelse frem.
Begge dele fødes ud af prædiken, minder tidligere generalsekretær Leif Rasmussen om.
hvad der skal bringes; – og i
den forbindelse kommer vi
ikke uden om et nej til flere
sider, i dag som for 100 år
siden.
Samtidig med dette nej
må der imidlertid lyde et
kraftigt og frimodigt ja til
udfordringen. Bevægelsen
udad må stadig være vort
element. Kun så længe det
ja bliver sagt – i ord som i
handlen – har missions
missionsforforeningen sin berettigelse.
(...)
Så må en vækkelsesbevægelse da have den ene
bekymring, at frelsens
evangelium får røst og fødder. Det gælder ikke om, at
mennesker slutter sig til
Luthersk Missionsforening,

men at de ved forkyndelsen
føres til Kristus og bevares
hos ham.
(...)
Mission organiseres lige
så lidt som vækkelse frem
– hverken ved kampagner
eller projekter. Mission skabes dér, hvor ét menneskes
glæde og undren over evangeliets gave møder et andet
menneskes største nød: at
han ikke har del i samme
gave. Derfor vil også mission
fødes ud af prædiken.
prædiken
Her er nøglen til fornyelse
i al dansk missionsindsats.
Gud må gøre også det under
ved sit ord. Derfor beder vi
også om missionsvækkelse.
Det er vort sigte og vor
trang, at det under måtte
ske, ikke bare – og heller ikke først og fremmest
– med og hos andre, men
primært i LM’s egne rækker.
At den hundredårige kunne
blive ung igen. At vækkelsens evighedsalvor måtte
fylde gamle former med nyt
liv, med kald til den enkelte
til at lade frelsens evangelium få røst og fødder – ikke
bare i organisatoriske rammer, men især dér, hvor den
enkelte i sit daglige virke
møder udfordringen.
Hvor det sker, er der en
fremtid for en vækkelsesbevægelse.
Dertil velsigne da Gud Luthersk Missionsforening den
tid, han giver os mulighed
for at virke hjemme som ude
- til evangeliets fremme
fremme.

LM’s første vedtægter, som blev vedtaget den 1. marts 1868
§ 1. Enhver levende Kristen
maa baade i Følge sin Pligt
og sit Hjertes Drift nødvendig være en medarbeider i Kristi Rige. Da nu Kristi Aand er en forenende
Aand, og Bibelen bestemt
betegner det christelige
Liv som et Samfunds-Liv,
og det ogsaa i det aandelige gjælder, at Enighed gjør stærk, og at der
ved forenede Kræfter kan
udrettes mere, end naar
disse ere spredte - så have

vi besluttet i Guds Navn
at træde sammen til en
Forening, som antager
Benævnelsen: ”Bornholms
Forening til Evangeliets
Fremme”.
§ 2. Foreningens Formål
er, overensstemmende
med denne Benævnelse,
at søge, saa vidt Gud giver
Naade dertil, at virke for
Christi Riges Fremgang
iblandt dem, som kaldes
efter hans Navn. Den er
saaledes en Missions-

Forening og optræder ikke
i nogen Maade som et
Menigheds-Samfund eller
overtager en Menigheds
Forretninger, ligesom den
eiheller vil virke hen til
Dannelsen af nogen saadan, men kun arbeide for
det ”ene fornødne”, søge at
nære, styrke og befæste
det christelige Liv, hvor det
findes, og vække det, hvor
det ikke er tilstede, samt
ellers raade og hjælpe,
hvor Leilighed gives, el-

ler det muligviis maatte
blive forlangt. Foreningen
bekjender sig i Et og Alt
til Guds Ord i den hellige
Skrift og den lutherske
Kirkes symbolske Bøger,
og idet den saaledes ikke
i noget Punkt optræder
med nogen ny Bekjendelse, søger den kun at virke
hen til, at den rene lære,
vi have i vor lutherske Bekjendelse, maa blive til Liv
og Virkelighed i saamange
Sjæle som muligt.

LEDER

Gud, send os
vækkelsens ånd
VED LM’S 100-ÅRS jubilæum i 1968 skrev daværende
generalsekretær Leif Rasmussen en lederartikel med
overskriften Med sigte på vækkelse.
vækkelse
Det meste af artiklen er genoptrykt her på siden,
og det fremgår, at generalsekretærens ønske til den
dengang 100-årige vækkelsesbevægelse var, at ”vækkelsens evighedsalvor må fylde gamle former med nyt
liv, med kald til den enkelte til at lade frelsens evangelium få røst og fødder – ikke bare i organisatoriske
rammer, men især dér, hvor den enkelte i sit daglige
virke møder udfordringen.”
Og de følgende år blev faktisk i nogen grad præget af lokale vækkelser, og perioden 1968-93 blev en
guldalder for LM, hvor der var stor missionsaktivitet
både lokalt og især globalt i international mission.
Også i de sidste 25 år er der sket meget i LM, som der
er grund til at glæde sig over. Men som det fremgår af
jubilæumsmagasinet Alle tiders mission
mission,, der er vedlagt dette nummer af avisen, har denne periode været
præget af en generel tilbagegang i LM.
OGSÅ DERFOR ER det nu 50 år gamle ønske om vækkelse foruroligende aktuelt! Det er, som om vækkelsen er gået i stå, og også forventningen om vækkelse
er borte. Det er sjældent, vi synger Send dine strømme
af nåde, Gud, send os vækkelsens ånd! (SOS nr. 704).
Der kan være mange grunde til det. Det var ikke al
vækkelsesforkyndelse i de gamle dage, der var lige
sund, og der var dengang et stort behov for at supplere den med egentlig bibelundervisning. Men i dag
er er vi i den modsatte situation: Vækkelsesforkyndelsen er næsten helt forsvundet fra vækkelsesbevægelsen! Og hvor det sker, blegner også missionsgløden,
for vækkelse og mission hører sammen.
”Det er jo alfa og omega, at vækkelseslivet lever i
os. At vores åndelige værdier ikke bare bliver til fraser. Jeg savner vækkelsestonen i dag. Bibelen siger,
at Gud elskede verden så højt, at enhver, som tror på
Jesus, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Men i dag
tør vi næsten ikke sige noget om fortabelsen som det,
vi reelt skal frelses fra,” som tidligere rejseprædikant
Søren Pedersen udtrykkder det i jubilæumsmagasinet.
jubilæumsmagasinet
MÅ DE NÆSTE 25 år blive år, hvor Gud oprejser forkyndere, der lægger ord til en sund og enkel vækkelsesforkyndelse, hvor det bibelske billede af Gud som
både hellig og kærlig bliver forkyndt til frelse og tro,
og hvor evighedsperspektivet kommer til at stå klart.
Lad os igen bede Gud om vækkelse. Ikke først og
fremmest for LM’s skyld, men for at nåden kan nå til
flere og flere og dermed forøge taksigelsen til Guds
ære (2 Kor 4,15).
Birger Reuss Schmidt
konst. ansv. redaktør
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Svært at få armene ned

Styrker teologiundervisning

I Vestjylland er der inden for det seneste år opstået flere bibelstudiegrupper for nydanskere, der ønsker at lære Jesus at
kende, fortæller tværkulturel konsulent Enok Sørensen.

Phnom Penh Bible School har fået 160 Luthers lille katekismus foræret. Det øger mulighederne i undervisningen, siger
Kent Andersen, der er lærer på skolen.

De sidste par dage har budt på store oplevelser! Op mod
400 masaier tog imod invitationen til at deltage i et undervisnings-seminar, arrangeret af den lutherske kirke i Dar es
Salaam. På foranledning af en ulønnet Masai-evangelist,
Noah, som har arbejdet utrætteligt de seneste måneder, blev
dørene åbnet op i til den lutherske kirke i Mwenge, som ligger i den nordlige ende af Dar es Salaam. Det nordlige provsti
stod som indbyder, og Soma Biblia som bidragsyder ...

dlm.dk/nyt

dlm.dk/nyt

dlm.dk/blog/
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Gud har formet tingene sådan, at international mission er et
integreret kald i LM’s
eksistens
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LMU-medlemmer

Gud vil frelse alle;
landsformand Henrik P. Jensen: Gud vil
alle menneskers frelse. Det betyder uden
undtagelse, at han vil
frelse mig, den enkelte, og når han vil
frelse mig, så vil han
også frelse alle andre, jeg kan komme i
tanke om, uden undtagelse

Jubilæumsmagasin s.4

Plejehjem og væresteder: Vi vil skabe et
hjem for vores brugere
og beboere. Være den
familie, de ikke har

Medlemmer

Nybrud, nyorientering og nye visioner.
Få overblik over og se
tendenser i LM’s nyere
historie

Jubilæumsmagasin s.62
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