Luthersk Mission
fylder 150 år
LM har været sendt ud på alletiders mission i 150 år.
Gud har brugt LM til at møde mennesker med evangeliet i Danmark og i udlandet.
Det er værd at fejre!
Derfor holder vi stor familiefest

3. MARTS 2018
I LILLEBÆLTSHALLERNE, MIDDELFART
Vi kalder det familiefest, fordi alle generationer er inviteret,
og fordi alle kristne er en del af Guds familie.
Alle, som vil være med til at fejre jubilæet, er velkomne.

HVOR

Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

TILMELDING

Tilmeld dig senest den 16. februar 2018 på dlm.dk/150
(Bemærk: begrænset deltagerantal på 800)

PRIS

Voksne: 395 kr.
Studerende: 190 kr.
De første to børn (4-17 år): 190 kr. pr. barn
Øvrige børn deltager gratis

dlm.dk/150

fra 9.30

MORGENKAFFE
Dagen begynder med festlig musik fra en blæserkvintet.
Har du tilmeldt dig inden 22. december, får du gratis kaffe og rundstykke
- ellers kan det købes.
10.30 - 12.00

FESTGUDSTJENESTE
Tidligere generalsekretær i LM Jens Ole Christensen prædiker
om emnet ”Alle tiders mission”.
Vi skal synge sammen - blandt andet en ny jubilæumssang.
LMH’s kor medvirker ved gudstjenesten, og der vil være nadver.
12.20 - 16.00

FAMILIEFEST
Sammen skal vi nyde en dejlig middag, som krydres af alskens festlige indslag.
(Der er mulighed for at købe drikkevarer)

• Hør børn fortælle om, hvordan de ser LM. Og få øjnene op for, hvordan det var at
være barn i LM i 1930’erne.
• LMBU-leder Lars B. Larsen vil give sit bud på, hvordan fremtiden for LM kan se ud.
• Christian Møller, LM’s stifter, kommer på besøg.
• Hør nyt fra det internationale missionsarbejde, når en af LM’s missionærer
kommer på scenen.
• Se video fra gamle dage – er der nogle, du genkender?
• Dyst med LM’s nuværende og tidligere generalsekretærer, og find ud af, om de ved
mere om LM end LM’erne gør.
• Syng med på alle fællessangene, blandt andet et potpourri af sange, som gennem
tiden har haft særlig betydning i LM.
• Undervejs er der for børnene et særligt arrangement med kreative aktiviteter, lege,
bibelfortælling ved Kids-konsulent Janne Bak Petersen og musik ved børnemusikkonsulent Simon Bartholdy.
16.30 - 18.00

LOVSANGSGUDSTJENESTE
Sammen vil vi lovsynge Gud med nogle af de sange, som bliver brugt i LM i dag.
Sangene bliver akkompagneret af jubilæumsbandet under ledelse af
musikkonsulent Christian Engmark.
LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen prædiker.
18.00

TAK FOR I DAG!
Jubilæumsarrangementet slutter, og der vil være mulighed
for at købe en sandwich til hjemturen.

