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International strategi 
LS har ved flere møder drøftet det forslag til ny international strategi for 2023-27, som skal 
behandles på generalforsamlingen den 28.-29. oktober. På dette møde blev det besluttet at 
foreslå generalforsamlingen, at Mellemøsten fortsat skal være et satsningsområde, og at 
udfordringen fra ”tyrkisktalende folkegrupper” også kan inkludere Nordcypern. 
Indsatsen på Grønland blev også drøftet, og her blev det besluttet at lægge op til et 
organisationspartnerskab med KFS og LMBU omkring studenterarbejde i Nuuk. Der er fokus på 
at sende jobmissionærer og 1-2 volontører til Nuuk. 

 
Online udvidelse af Budskabet 
LS besluttede at bevilge et mindre beløb, som vil gøre det muligt at gennemføre en online 
udvidelse af tidsskriftet Budskabet gennem et samarbejde med Tilliv.dk. Konkret betyder det, at 
Budskabets artikler med nogen forsinkelse i forhold til den skriftlige udgivelse vil blive 
tilgængelige på Tilliv.dk, ligesom der også vil blive gjort en PR-indsats for artiklerne på de 
sociale medier.  
Der er foreløbig tale om en prøveperiode på tre år. 
 
Behov for undervisning om trosforsvar 
LS drøftede behovet for mere undervisning om trosforsvar (apologetik) i LM. Det handler om at 
udruste den kommende generation, men deres forældre og prædikanterne er også i 
målgruppen. Der blev ikke truffet nogen beslutning på mødet, men der vil blive arbejdet videre 
med sagen. 
 
Samarbejdet omkring Soma Biblia 
Soma Biblia, som er det store litteraturarbejde i Tanzania, drives i et samarbejde med Norsk 
Luthersk Misjonsamband (gennem Scripture Mission in East Africa), og den nuværende 
fireårige aftale skal fornys sidst på året. LS er enige om at arbejde for øget selvstændiggørelse af 
Soma Biblia, men også om, at denne udvikling ikke skal foregå for hurtigt. 
 
Behov for gaver 
Et fast punkt på LS-møderne er en opdatering af den aktuelle økonomiske situation. 
Gaveindtægten i august har været lavere end forventet, og det betyder, at vi nu er ca. 1 mio. kr. 
bagefter gavebudgettet. Udgiftsbudgettet ser ud til at holde. 
 
Besøg af ny LMH-forstander 
LS mødtes med den nye LMH-forstander, Kristoffer H. Enevoldsen og LMH’s næstformand Erik 
Fuglsang. LS har normalt et årligt møde med alle forstanderne fra LM-skolerne, men i år fik 
efterskolerne og LMH hver sin samtale med LS. 



Kristoffer H. Enevoldsen orienterede kort om den gode modtagelse, han har fået på LMH og at 
han ønsker at fastholde LMH’s værdier om bibeltroskab, det frigørende evangelium og kaldet til 
efterfølgelse. 
Han holdt også et kort oplæg om de udfordringer, vi møder fra ungdomskulturen i dag. LS 
udtrykte glæde over forstanderens klare synspunkter, engagement og også empati for de unge 
og ligeledes et ønske om at fortsætte det gode samarbejde mellem LM og LMH. 
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