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Nyt fra Landsstyrelsens møde v. vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 
 

Samtale med KFS 
 
Landsstyrelsen havde besøg af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), som var repræsenteret af 
generalsekretær Christian Rasmussen, LTC-forstander Peter Leif Mostrup Hansen og næstformand 
Ellen Esmarch Pedersen. 
  Hovedsagen i drøftelsen var et ønske fra KFS om både åndelig og økonomisk støtte til organisationens 
missionsindsats blandt grønlandske studerende i Nuuk. Men også udfordringen i Danmark med at 
involvere kristne studerende i et evangeliserende arbejde på deres studiesteder blev drøftet. 
  Det var en meget åben og konstruktiv samtale, hvor begge parter kunne se værdien i en fortsat 
samtale om relevante emner og opgaver.  
  Her og nu besluttede LS at yde økonomisk støtte til KFS-arbejdet på Grønland i en toårig periode for at 
give KFS mulighed for at fastholde dette arbejde. I løbet af denne periode skal der så tages stilling til, 
om LM skal gå ind i et mere permanent samarbejde med KFS – og eventuelt andre – om mission på 
Grønland. 

 
LM efter corona 
 
LS drøftede resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om corona-pandemien, som har været sat i 
værk blandt lokalformændene, og som blev besluttet på sidste LS-møde.  
  Undersøgelsen viser blandt andet, at ikke alle uden videre vender tilbage til det kristne fællesskab efter 
en periode, hvor man har vænnet sig til at undvære det fysiske fællesskab. Samtidig er der dog hos de 
fleste en stor glæde over at kunne samles igen. 
  LS glædede sig over den lokale corona-håndtering og opfordrer til, at man lokalt bruger lidt tid på at 
overveje, hvad vi har lært af situationen, og især hvordan vi fremover kan blive bedre til at bruge de 
digitale muligheder. 

 

Landsmøde 
 
Landsstyrelsen evaluerede Landsmødet 2021, der blev afviklet som en online begivenhed søndag den 
2. maj. Der var stor tilfredshed med mødets indhold og afvikling.  
  ”Mødet skabte et stort ’vi’, og vi kunne tale direkte ind i hjemmene,” som det blandt andet blev udtrykt. 
LS var desuden nødt til at revidere sin beslutning om at holde fysisk landsmøde i Bededagsferien i 2023, 
da LMH netop da fejrer sit 100 års-jubilæum, som man ikke ønsker at kollidere med. Det næste fysiske 
landsmøde bliver derfor forventeligt først i 2024.  
  Der arbejdes dog videre med muligheden for at afvikle et online landsmøde i 2023 og ligeledes med en 
nytænkning af strukturen for de landsdækkende arrangementer. 
 
 
Næste LS-møde bliver den 20.-21. august på Efterskolen Solgården. 
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