LM’s Generalforsamling den 28.-29. oktober 2016 på LMH, Hillerød
Referat
Tilstede:
Bornholms afd. Ruben Elleby, Lone Mouridsen, Jørn Bech
Københavns afd. Kim Hjermind, Peter Funch Kofoed, Katja Birch
Lolland-Falster afd. Johannes Larsen, Dan K. Månsson
Nordsjælland afd. Svend Bernhard, Finn Andersen, Hanne Rasmussen
Sønderjylland-Fyns afd. Martin Jefsen, Henrik P. Jensen (+ LS), Dorthe Boll, Hiddi Højgaard, Elisabeth
Landkildehus
Vestjyllands afd. Thomas Beck, Asger Mogensen (+ LS), Preben L. Haahr, Henrik Bjærre Jacobsen,
Birte Larsen
Østjyllands afd. Tomas Rosenberg Hansen, Søren Stidsen, Isak Vatne Rasmussen
LMBU, Magnus Haahr Nielsen, Helene Dahlskov Andersen, Thomas V. Rasmussen, Lars Jensen
Landsstyrelsesmedlemmer: Karl Haahr, Henning Kamp, Helge Paulsen
Ansatte: Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen – vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm resursechef Johnny Lindgreen - menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt,
Kaja Lauterbach, Karin Borup Ravnborg, Pauline Stokholm, Lars B. Larsen, Ole Sørensen, (Peter
Techow), (Kristoffer Larsen), Louise Høgild Pedersen –
Margit Bredtoft (ekstern referent)
Efterskoler, (Kristian Andersen, Niels Kousgaard, Ivan Bach Jacobsen, Rasmus Breum Houler)
LMH, Henrik Nymann Eriksen
Afbud fra: Christian Feldbech Nissen (LS), Jørgen Sulkjær (Liv&Job)
Fraværende: Peter Techow, Kristoffer Larsen samt alle fire fra efterskolerne

Velkomst og andagt v/landsformand Henrik P. Jensen (fredag 18:30-19:00)
Nr. 571, Jeg er ej mer’ min egen
2. Pet.3.3 Herrens dag kommer! Der vil komme spottere, som følger deres egne lyster. Er vi
blevet sløve i forhold til, hvor alvorligt Gud ser på synd?
Ordet fra Guds egen mund: Jeg fortryder, at jeg skabte dem – er et forfærdeligt ord. Alligevel
vil Gud, at ingen går fortabt, at alle skal nå til omvendelse. Efter Hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord. Indtil da skal vi være optaget af at sprede Guds ord.
Forbøn for nye medarbejdere (fredag 20:30):
Nr. 277 – frit samvær.
Søren Skovgaard Sørensen, Karin Borup Ravnborg, Kristoffer Larsen (fraværende), Louise Høgild Pedersen og Pauline Stokholm.
Lørdag andagt v/Christian Lund Pedersen
Nr. 110 Ap.G.11 frelsen er også for hedninger!
Vi skal være opmærksomme på de rigtige ting – og vi skal prise Gud. Øv jer i at glæde jer!
Fortæller om to meget forskellige dåbshandlinger, en med 150 døbte og en med en enkelt.
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Se følgende bilag:
Forretningsorden GF og LS
Dagsorden
02 LS-protokoller + LR-referat (7 stk.)
04 Revisionsprotokollat 2015
05 Budget 2017
05 Kommentarer til budget 2017
08 Fundament for intern.strategi 2017-21
08 Strategi 2017-20
09 Konfliktråd, forr.orden
11 Bilag til punktet
12 Norea

Mødeguide
Deltagerliste
03 Formandsberetning
04 Projektpulje
05 Årsrapport 2015
06 Præsentation af nye LS repr.
08 Landestrategi T-land
09 Forslag til vedt.ændringer
10 Beredskab for kirkelige handlinger
11 Hvad vej vil vi sammen?

1. Mødeprocedure (fredag 19:00-19:15)
Sagsfremstilling:
1.1. Valg af (ordstyrer) dirigent(er). Valg af referent(er).
• Dirigenter: Der skal vælges helst to dirigenter. LS har spurgt to på forhånd. Fra
LS er det Karl Haahr, fra GF ved vi ikke i skrivende stund. Men det er GF, der
vælger, og GF kan foreslå andre.
• Referent: LS foreslår Margit Bredtoft (der også fungerer som ekstern referent
ved LS-møderne).
1.2. Godkendelse af dagsorden.
• I LM’s vedtægter er der bestemmelser for dagsorden, indkaldelse m.m. Er der
GF’ere, der mener, at vedtægterne ikke er overholdt, skal man gøre opmærksom på det under dette punkt.
1.3. Oversigt over emner, som skal behandles under pkt. 13 Eventuelt.
• Af hensyn til tidsplanen er det vigtigt, at GF’erne tidligt i mødet gør opmærksom på, hvis der er forhold, som man gerne vil have behandlet under pkt. 13.
Eventuelt.
Drøftelse og konklusion:
1.1. Valg af (ordstyrer) dirigent(er), valg af referent(er).
 Karl Haahr og Dorthe Boll valgt som (ordstyrere) dirigenter.
Henrik Bjærre Jacobsen har sagt ja til at stille op som suppleant til LS.
Margit Bredtoft valgt som referent.
1.2. Godkendelse af dagsorden
 Dirigenterne konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet, og at generalforsam
lingen afholdes i overensstemmelse med vedtægterne.
 Dagsorden godkendt.
1.3. Oversigt over emner, som skal behandles under pkt. 13 Eventuelt
 Meddeles til en af ordstyrerne.
Intet meddelt.
2. Drøftelse af LS dispositioner siden sidst. (Lørdag 11.15–12.15, derefter middag)
Sagsfremstilling:
2.1. Spørgsmål og kommentarer til protokoller fra møderne:
LS-15-08, LS-16-01, LS-16-02, LS-16-03, LS-16-04 og LS-16-05
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- LS har fuld myndighed til at optræde og underskrive på LM’s vegne. De beslutninger,
som LS har truffet, er bindende for LM. Men det er vigtigt, at GF stiller spørgsmål til
forhold, som man måske ikke forstår. Eller tilkendegiver uenighed eller enighed i forhold til LS’s beslutninger. Er der LS-beslutninger, som GF finder problematiske?
Det er GF, der vælger/sammensætter LS.
GF får LS’s forretningsorden til orientering.
2.2. Spørgsmål og kommentarer til protokollen fra Lærerådsmøde, LR 16-01.
- GF kan stille spørgsmål til referatet fra LR’s møde eller komme med kommentarer.
Drøftelse og konklusion:

LS-15-08 – C4, sagen skulle være meldt ud, bl.a. på hjemmesiden.
LS-16-01 – side 15, forstår ikke argumentationen for udelukkelse af ELN-stand på landsmødet? Vi ønsker at være netværk for vores ”egen familie”, men er vi i virkeligheden
bange for, at andre skal løbe med nogle?
”Dem, som overlabber os, får ikke en stand” – de laver noget, vi selv gør. Dette var argumentationen for beslutningen. Mange søger, derfor er beskæringen hård.
C7 – en teknikalitet, skattefritagelse. En særskilt forening, som står for at ansætte folk – oprettet i forhold til danske skattemyndigheder. Det er gået lovformeligt til.
LS-16-02 – B1A om nådemidler: Mht. afsnittet menighedstugt overfor fraskilte og gengifte
(LR’s beslutning som LS har samlet). Vi må ikke være for firkantede på forhånd. Vi ønsker
at håndterer vi dette område på bedste vis.
B2, SSS redegør for forløbet omkring Evangelisk Alliance og synet på homoseksualitet.
LM er tydelig og har en reservationsret, hvis lokale problemer opstår.
LS-16-03 – ingen kommentarer
LS-16-04 – evaluering af Landsmøde, har der været drøftelse af indlæg om Rosenius (EK)?
Nej. Der er udgivet et sammendrag i Budskabet.
B5 Findes der en oversigt over, hvor mange organisationer vi støtter rundt omkring?
I regnskabet kan det ses. Dog ikke en samlet oversigt.
Vi vil gerne vide det for at kunne glæde os over det!
B3, LogosMedia – er en del af det samlede Lohse. Vi er i gang med at finde flere folk i
selve udgivelsesdelen, i det daglige kører Lohse løbet.
Er der tanker om, hvor længe vi skal fortsætte efter den nuværende model?
Endnu er der ikke tænkt store alternative tanker. Der er stadig stof i at gå videre med bogen
som et medie, og som vi skal bede for. Der er brug for et stort fællesskab i arbejdet, hvilket
dog går ud over smidigheden.
Lohse skal også roses, for i forhold til andre forlag kører det godt.
Hvis bogsælgere har et problem i forhold til Lohse, skal det siges – i sidste instans til LS.
GF’s forretningsorden, hvilke ændringer er der? Først og fremmest sproglig opdatering.
C1 pkt. 5 ELN …m.m. LS er ikke ELN-fjendtlig. De er faktisk en vigtig samarbejdspartner.
Kan man give plads til nogle, der vil give penge ind i LM? Vi vil også gerne give ELNmenigheder mulighed for at give penge til missionsprojekter i LM.
LS-16-05 – ingen kommentarer.

LR-16-01
”Nadveren er for de døbte – derudover undtagelsesvis . . .” Hvordan skal det forstås?
Der er meget stor forskel på situationen og kulturen rundt i verden, og dette gør det vanskeligt. Dette er en problemstilling, når vi møder så mange nye danskere.
Er der gået videre med muligheden for at LR afholder 2 møder om året? Nej.
Vi vil lære at være langsomme med de rigtige ting; der skal være tid til at arbejde med ting.
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Glæde over fastholdelsen: èn gang retfærdig og synder. Referatet kan godt give indtryk af,
at dette har været sat til drøftelse. Men nej, det var ikke til debat. Dette skal kommunikeres
klart og tydeligt ud til alle – også uden for den debatterende forsamling.
Vi prøver kirkehistorien på Skriften. Der er ikke gjort op med, at denne sætning ikke står
fast. Vi er sikre på, hvor vi står.
Det skal fylde mest, at jeg er retfærdig – ikke at jeg er en synder.
SSS samler op og følger op.
3.

Landsformandens beretning (fredag 19:15-20:15)
Drøftelse og afstemning
Sagsfremstilling:
• Se bilag. Landsformand Henrik P. Jensen kommenterer beretningen, hvorefter
den er fri til drøftelse. GF skal stemme om beretningen.
Fremlæggelse, drøftelse:
Vi er i en tid med nye udfordringer, vi får som LM sat nogle etiketter på os, som er ting, vi
bliver tillagt, ikke kan genkende os i. Der er en kamp, som SSS forsøger at holde os i gang
på. Guds magt er større end vores afmagt, og vi må ikke miste modet i afmagt. Vi går med
kærlighedens budskab, vi kan godt være sammen med syndere for at nå dem med evangeliet, vi kan godt elske dem. Vi kan godt være bibeltro og vise kærlighed. Der er ikke nogle,
der er værre end andre. Dette skal være fuldstændig tydeligt – langt væk fra at blive opfattet
som ”hadprædikanter”.
Tak til dem, som står i en forkynderopgave. Det tværkulturelle arbejde. Børnearbejdet –
også i det internationale arbejde.
Kommentarer:
Formandsberetningen er blevet udleveret til en journalist. Der bliver fulgt med ude omkring
for at se, hvem vi er og hvad vi gør og arbejder med.
Tak for det store arbejde omkring debat og høringssvar!
I kampen for åndsfriheden må vi være proaktive. F.eks. tage ved lære af de homofile, som
har været meget aktive for at gøre opmærksom på sig selv. Kan vi gøre noget lignende?
Evt. samle lederne for de sociale institutioner, så vi kan vise vores holdning/mening?
Det betyder noget at have fælles platform med mange. Vi svarer ikke som politikere, men
som kristne. Vi må ikke miste modet, fordi nogle vender os ryggen, holde fast i evangeliet.
CHP kæmper for åndsfriheden, at vi skal have lov til at tale om det, som vi tror på. Også
med hensyn til, at vi bliver påvirket af vore omgivelser. Vi har brug for at besinde os på
dette og være åbne for det, som Skriften siger.
Jeremias skal tale det, som Gud siger (også selv om han mener, at han ikke er den rigtige til
det) – selv om det ikke fik nogen effekt – men han gjorde det, som Gud havde bedt ham om
at gøre.
Det er opsigtsvækkende og skræmmende at læse om en undersøgelse som den om unge og
sex. Der er desværre flere undersøgelser omkring andre aldersgrupper og problemer.
”Bibeltroskab med kærlighed som fortegn” er et godt omdrejningspunkt, som vi må besinde os på.
Vi skal kunne rumme de mennesker, der gerne vil komme i vores forsamlinger uden, at de
skal frygte for at blive indkaldt til samtaler eller lignende. Guds nåde er betingelsesløs!
Vi må have en nød for de mennesker, der engang kom i kristne forsamlinger, men ikke
mere kommer. Nogle har måske følt sig dømt ude – hvorfor? Har vi været med til at gøre
Guds lige veje krogede for dem? Vi skal gå Guds ærinde. Helligånden overbeviser om
synd, vi må bede om visdom, hjælp og vejledning. Opfordring: Læs bogen ”Lad lyset
brænde”.
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Der er mange frivillige i gang i det tværkulturelle arbejde: Dåbsundervisning, kulturmøder,
kan hjælpe hinanden på tværs af landet, når flygtningene bliver flyttet rundt. Husk også vidnesbyrdets tjeneste ved at dele tro og liv med hinanden. Dette er også vigtigt i overgangen
for unge, som gerne vil ind i kredse. De mangler vidnesbyrdet.
Er vi parate til at være menighed på en ny måde? Dette er en vigtig tanke f.eks. omkring
højtider og andet. Det kræver mange frivillige.
Mission oser af Jesusglæde! Også i det tværkulturelle.
I det internationale arbejde har vi behov for lønkroner. Her er det forskelligt fra det tværkulturelle.
Strategierne for den internationale mission passer også rigtig godt på national mission.
Er det en overvejelse værd også at udarbejde en for det nationale arbejde? Det er vigtigt
med fokus.
Det kommende lederseminar har ikke for stor tilslutning; hvordan gør vi det vigtigt?
Her en stærk og kraftig opfordring, som gerne må arbejdes videre på.
Arbejdet i LMBU og 4-14 er egentlig rygraden i det nationale arbejde;
Konklusion:
Tak fordi der bliver spurgt efter nationalt arbejde – også selv om det er svært. Vi skal arbejde videre med det.
Tak for alt, hvad der er sagt – det er glædeligt.
Beretningen énstemmigt godkendt.
4. Godkendelse af landskassens årsregnskab for 2015 (lørdag 13:00-13:20)
Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse
Sagsfremstilling:
• Årsregnskabet som bilag. Der vil blive en mundtlig fremlæggelse ved Johnny Lindgreen.
Udover at regnskabet formelt skal godkendes, så giver det også en historisk baggrund
for punkt 5 (budget 2017) samt punkt 11 om resursefordeling.
• Årsregnskabet er et eksternt regnskab som er lavet ift. krav og regler fra revisor og offentlige myndigheder, som Indsamlingsnævnet, SKAT, ministerierne m.m.
 JL generel gennemgang af årsrapporten.
Er der luft nok i budgettets udgiftspost? Der kan pludselig komme uforudsete udgifter.
Budgetteret gaveindtægt var væsentlig højere end det endelige resultat. Dette må vi
fremover tage højde for.
Budgetrevision undervejs foretages ikke – ingen ændringer af budget hen over året.
Opmuntring fra revisor: i 2015 var gaveindtægten den største til dato.
ØU kan til tider komme med advarsler til LS – i LS må vi gå i tro!
Konklusion:
Årsregnskab 2015 énstemmigt godkendt.
5.

Vedtagelse af budget for 2017 (lørdag 13:20-14:00)
Drøftelse og afstemning
Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse
Sagsfremstilling:
• Budgetforslag som bilag. Der vil blive en mundtlig fremlæggelse af dette punkt ved
Johnny Lindgreen.
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Budgetforslaget har været omkring LM’s økonomiudvalg (ØU) og LS inden det
fremlægges til drøftelse og godkendelse på GF.
 JL generel gennemgang af budget 2017.
Projekter har en udløbsdato, men nogle projekter vil det være vanskeligt at stoppe!
Mange af de gaver, der kommer ret sent ind, er pengene fra kredse og afdelinger.
Al variation i indtægterne ligger i det sidste kvartal. De tre første kvartaler har været meget
stabile.
Hvad er det, der gør, at folk i sidste minut sender penge til kreds- og ikke landskassen?
Pt 4 vakante stillinger – en samlet udgift på 1.8 mill i 2017 – vi har dog kun 840.000.
1. januar 2017 ydes der ikke mere børnetilskud til børnefamilier fra staten (DMR vil ikke
refundere); vi har dog valgt at yde 90%; dette er altså en ekstra udgift.
Det er en udfordring at fastholde et budget med 16 mill i gaver – vil vi fortsat det?
Vores indtægter er konstante, så svaret er ikke: hvor skal vi spare? – men hvordan får vi
pengene? Vi har en trofast giverskare, som vi skal satse på.
Hvis vi havde et positivt tal på bundlinjen ville det være katastrofalt, for så får vi ikke brugt
pengene godt og rigtigt. Muligheder og visioner er vigtige.
Vi fra GF skal tage det med hjem – også ud til kredsene og være med til at finde det gode
stof frem. Vi har pengene, kan godt samle ind til lokale projekter – vi må motivere lige så
godt for projekterne og arbejdet i den internationale mission.
Jeg den enkelte må tænke det ud i afdelingen der hjemme. Det skal fortælles alle steder, at
fra politisk hold tages der penge fra os; derfor må vi samle det ekstra ind og vise politikerne, at vi står bag vore missionærer med børn.
Vi skal ikke lade os begrænse på Guds vegne. GF og LS har lagt en strategi for arbejdet;
måske har vennerne lagt en lidt anden strategi – dette må samstemmes ved tydelig kommunikation.
Konklusion:
Budget 2017 énstemmigt godkendt.
6. Valg til landsstyrelsen - Formands- og næstformandsvalg (lørdag 14:45-15:15)
Drøftelse og afstemning
Sagsfremstilling:
• Der skal vælges i alt fem personer til LS. Fra LS er følgende på valg:
Asger Mogensen, Henning Kamp, Henrik P. Jensen (alle tre modtager genvalg) og
Christian F. Nissen (som ikke modtager genvalg). Desuden er Ole Malmgaard udtrådt i løbet af valgperioden, og der skal findes afløser for ham (vælges en afløser for
et år).
• Alle i GF kan finde kandidater til LS. I givet fald bør man spørge den pågældende,
om vedkommende er villig til at stille op.
Følgende er opstillet til nyvalg: René Sølvsten Nissen og Peter Rask. Se bilag med
præsentation.
• Efter valget af LS-medlemmer skal GF vælge formand og næstformand.
Der er 31 stemmeberettigede til stede. 30 har stemt (1 er taget hjem inden dette punkt).
 Valg til LS:
Asger Mogensen
Henning Kamp

29 stemmer
29 stemmer
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7.

Henrik P. Jensen
René S. Nissen
Peter Rask

30 stemmer
30 stemmer
25 stemmer (valgt for 1 år)

Henrik B Jacobsen

29 stemmer (valgt som suppleant)

Formand
Næstformand

Henrik P. Jensen
Karl Haahr

Valg af revisorer for landskassen (lørdag 15:15-15:20)
Drøftelse og afstemning
Sagsfremstilling:
• Forslag: Registreret revisor FRR, Allan Bernhard, Revisionskontoret i Videbæk.
 Valg af revisor:

8.

valgt med 30 stemmer
valgt med 30 stemmer

Allan Bernhard, Revisionskontoret i Videbæk
valgt med 29 stemmer

Vedtagelse af fremtidig international missionsstrategi (lørdag 08:30-09:45)
Sagsfremstilling:
• Der er tre bilag til dette punkt:
1. Fundamentet for strategien 2017-2021.
2. Landestrategierne for Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania.
3. Landestrategien for T-land.
Sammen med missionskonsulenterne vil Carsten Skovgaard-Holm fremlægge forslaget
til LM’s strategi for LM’s internationale missionsarbejde i femårsperioden 2017-2021.
Startskuddet til strategiprocessen var drøftelsen ved GF i 2015. Siden er forskellige
grupper og interessenter blevet inddraget – både i Danmark og missionslandene. Processen har på den måde været både lang og bred.
Hen over sommeren i år var der en offentlig høring, hvor der kom ca. 10 responser. Ved
sidste LS-møde finpudsede LS dokumenterne. Der er ikke lagt op til store, nye initiativer. Muligheder og opgaver er der nok af, men økonomien sætter en bremse for udviklingen. Men der er lagt op til mindre justeringer og prioriteringer her og der. Det er afgørende, at vi målrettet satser på det, vi vurderer skal prioriteres. Vi tror, at Gud stadig kalder LM til et tydeligt engagement i international mission.
Det er vigtigt at være bevidst om, at en sådan strategi ikke er en detaljeplan, som der
ikke kan rokkes ved henad vejen. Det er først og fremmest en retning, så langt som vi
kan se på nuværende tidspunkt. Bliver vi klogere, eller Gud viser os andre eller nye veje,
skal vi være åbne overfor det.
Vi håber, at GF kan komme frem til en godkendelse af en endelig strategi for 20172021, som vi så kan arbejde videre ud fra. Det er vigtigt i forhold til strategien med opbakning og ejerskab fra GF og det brede LM.
Drøftelse:
 Oplæg, fundamentet i hovedtræk samt Peru og Tanzania v/Carsten Skovgaard-Holm
Oplæg Cambodja og Etiopien v/Bent Olsen
Oplæg T-land v/Reidar Puggaard-Poulsen
SSS: et indblik i sekretariatets daglige arbejde/arbejdsbyrde. Tag dette med hjem i for
bøn! Vi får meget mission for de penge, vi får ind til at arbejde for.
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Strategi bør ikke ende i økonomi.
Opklarende spørgsmål:
* Økonomi, strategi – hvordan vil det så se ud i 2021?
Etiopien vil gå ned, Cambodja vil gå op, Tanzania står i bero, Peru en lille stigning (ses
gerne med vækst til 3 enheder) lige som i T-land.
* Hvordan spiller evangelisation/diakoni ind på strategien? Er der en strategi for, om vi vil
evangelisering eller diakoni?
Den diakoni, vi arbejder i, har vi på grund af de folk, vi har til rådighed.
Vi har flere tanker omkring kirke end om diakoni.
* På hvilket niveau skal vi arbejde med diakonalt arbejde?
F.eks. har NLM større mulighed for at arbejde med professionelt diakonalt arbejde. For LM
kræver det, at vi har de rette folk, der fagligt kan gå ind i arbejdet.
Vi skal være bevidste om, at det ikke er så enkelt at planlægge, fordi der skal de rigtige
kompetencer til i arbejdet. Det vanskelige er at sige præcist, hvad vi vil diakonalt.
Der er forskel på, hvad vi målrettet arbejder hen imod, og hvad vi får i tillæg ved evt. ægtefællearbejde.
Vi vil gerne diakonalt arbejde og har også haft væsentligt mere diakonalt arbejde tidligere
også i kraft af, at vi har haft en langt større missionærstab.
Bed om at vi kan få flere ansøgninger til diakonalt arbejde.
Ved diakonalt arbejde er vi nødt til at have en lokal samarbejdspartner.
* Fint med strategier, men hvordan får vi fremmet kaldet til mission?
Her må vi tænke meget langsigtet.
Ønsker om at gå ind i LMBU og få kaldet konkret i dette arbejde – de nye missionærer er
børn nu. Hvordan får vi fat i børn og unge til missionærkald/arbejde?
En god idé med efterskolernes mulighed for at tage elever til missionslande.
* Pkt. 4 kunne også indeholde noget om ansættelsesforhold, uddannelse, hvordan rekruttere.
* Jobmission – er det et spor at forfølge, eller skal det bare tages på bordet, når lejlighed
byder sig?
Erfaringerne i T-land er gode, og der kan arbejdes på det ved at opfordre forskellige firmaer. Der lægges op til at der af den enkelte arbejdes på dette i hverdagen.
* Hvad gør vi med Norea, som vi allerede har gang i med et rigtig bredt arbejde?
Det vil være oplagt fremadrettet at se på dette arbejde i T-land.
Peru:
Forslag om at neddrosle i et land med mange kristne (TZ) og overføre ressourcerne til et
land med få kristne (Peru).
Tanzania:
Ønske om at sende ressourcer fra TZ til Cambodja, hvor dørene er åbne på en speciel måde. Skal arbejdet i TZ sættes ned på et lidt lavere niveau? Måske en tilkendegivelse af, at vi
arbejder hen imod udfasning i landet – også i vores strategi.
Cambodja:
Kollegiearbejdet tænkes samlet i Siem Reap af fornuftsmæssige årsager lokalt.
I landet påvirker vi med vore lutherske værdier uden dog at gå i detaljer med f.eks. dåbspraksis. (Luthersk er ikke altid bare godt!)
Ønske om at øge promoveringen omkring det diakonale arbejde – også selv om det i dette
land er lidt anderledes end det arbejde, vi er vant til.
Etiopien:
Tilsagn om gæsteundervisning efter udfasning er en god mulighed, når der tænkes år frem.
Dette kan tænkes ind i budgettet fremadrettet.
Det er vigtigt, at kontakten bliver holdt med gensidige besøg m.m. Der arbejdes på et årligt
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partnermøde mellem TZ og ET i Nairobi (biskop og præsident, samt NLM/LM GS).
T-land:
Antalya ses som arbejdsmæssig indsats – men også tilknytning til en tyrkisk menighed. Foreslår at det vil være en god idé, at resten flytter med til byen.
Kaldsformidling ønskes tænkt med – men tages op som punkt på næste møde – i stedet for
at ændre i det forelagte dokument. Der arbejdes stadig videre med ønsker og forslag fra
dette møde.
Fundamentet énstemmigt vedtaget.
9.

Vedtægtsændringer (fredag 20:15-20:30)
Drøftelse og andengangs vedtagelse
Sagsfremstilling:
• På sidste generalforsamling var der forslag om nedenstående vedtægtsændringer. Ændring af vedtægter kræver 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger – derfor skal ændringsforslagene til afstemning også på dette møde, jf. nuværende
§13 (§14 i forslaget).
• Vi opdeler ændringerne i to:
o A. Ændringer der handler om opdatering ift. sprog og lovgivning.
o B. Forslag om oprettelse af konfliktråd (ny §13).
Ad. A: Vedrører ønske om klarere sprogbrug, der samtidigt er mere forståeligt for det
omkringliggende samfund (fx generalforsamling fremfor afdelingsmøde), indføjelse af
hjemstedskommune (lovkrav, §1 stk 3) samt præcisering af at midlerne bliver indenfor
EU ved evt. ophør (krav iht. hvidvaskningsloven, §15 stk 2).
Ad. B: Den nye §13 om konfliktråd blev på sidste GF første gangs vedtaget på betingelse af, at LS udarbejdede en forretningsorden for konfliktrådet, som LR fik til gennemsyn. Det er sket og forretningsorden er vedlagt.

Drøftelse:
 Ad A
§4 – der er stadig forskel på store og små bogstaver i navnene – bør ensrettes.
Dette og andre småting rettes endeligt til samt lidt i §14.
Norea (Radio) Mediemission.
- indenfor Danmarks grænser – bliver stående.
Énstemmigt godkendt.
Sekretariatet retter til efter nævnte bemærkninger.
 Ad B
Hvordan vil man praktisk bruge Konfliktrådet? Nok ikke med en fast formand men forskellige personer alt efter hvor i landet og hvilke konflikter, det drejer sig om.
Konflikter skal i første omgang forsøges udredt i det lokale, men er løsningerne udtømt
her, må man gå videre til Konfliktråd.
Det nævnes ikke, hvem der er parter i konflikterne.
Ved et LM-konfliktråd, må konflikten være mellem en LM-kreds og mennesker i LM.
Der manglede en sætning (fra LR) omkring inddragelse/orientering af afdelingen. Sekretariatet blev bemyndiget til at indarbejde denne i forretningsordenen.
Énstemmigt vedtaget
Konklusion:
Paragraf 13 blev enstemmigt vedtaget som den står. Sekretariatet retter til efter nævnte
bemærkninger.
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10. Beredskab for kirkelige handlinger (lørdag 10:35-11:15)
Sagsfremstilling:
• Se kort bilag fra Søren Skovgaard Sørensen. Det handler om status, erfaringer
og behov fremadrettet.
• Hver afdeling bedes under punktet give en kort status.
Drøftelse:

Loll-Falster –
en frimenighed er dannet, ingen havde behov for kirkelige handlinger.
Sdr.jylland –
frimenighedens præst kan benyttes. Sagen skal kommunikeres forsigtigt
men tydeligt ud.
Bornholm –
har ingen behov, kører videre som hidtil
Østjylland –
frimenighederne har lovet at stå til rådighed midlertidigt.
Nordsjælland – et udvalg har arbejdet med sagen og udgivet tre foldere, som har været
delt ud i alle missionshuse. Skal evalueres i 2017 – men ingen større efterspørgsel.
Vestjylland –
har udarbejdet et dokument, som er sendt til alle menigheder. Fortsætter
efter 2017.
København –
har ingen behov – kører videre som hidtil.
Konklusion:
Hermed konstateret, at LS ikke behøver at tage det op. Det fungerer godt i afdelingerne.
Vi må hjælpe de få ”kirkeløse” til at finde ud af, om de vil tilhøre det ene eller det andet.
Opfordre folk til at tage et valg.
Reelt har vi ikke problemet – efter hvad der er rapporteret fra afdelingerne.
11. Resursefordeling mellem det lokale arbejde og lands-arbejdet (lørdag 14:00-14:45)
Drøftelse om fremtidig retning/fordeling
• Der vil komme nogle indlæg som optakt til fælles drøftelse.
• Der er bilag med lidt fakta.
• Det skal bemærkes, at dette er et drøftelsespunkt som ikke nødvendigvis skal
ende ud i konkrete beslutninger på dette møde. Drøftelsen vil dog have indflydelse på budgetlægning fra 2018, med mindre der kommer en stor arv eller anden uventet indtægt. Vi skal sammen finde en retning for fordelingen af resurser mellem det lokale arbejde og landsarbejdet.
Det handler om at finde fælles holdning og retning i forhold til bl.a. nedenstående spørgsmål:
- Der sker i disse år en forskydning af gaver fra landsarbejdet til det lokale
arbejde. Er det en udvikling vi ønsker at ændre? Kan vi ændre det?
- Er der opgaver, som vi må opgive på landsplan (herunder internationalt)
som konsekvens af forskydningen i gaveindtægter?
Drøftelse:
 Oplæg fra JL og Martin Jefsen: MJ: hårdt arbejde også for os i GF, være mere proaktive
ambassadører ved at vende diskussionen væk fra økonomi og hen på selve sagen.
Vi må bede høstens herre om at give os givere.
Forslag til evt. hjælp:
* NLM har et landsgebyr; kan dette benyttes også i DK? 200 kr. pr. måned pr. medlem vil
dække gavebudgettet; eller opkræve 500 pr. år pr. medlem – heraf det halve til landskassen.
Et medlemskab bør også bidrage til landskassen.
Dog, ved større medlemskontingent kan man også risikere, at folk tænker, at de allerede giside 10

ver gaver – giver derfor ikke mere! Vi må ikke vænne folk til ikke at give gaver.
Et lille beløb fra hver enkelt person vil gøre en forskel – via et medlemskontingent.
Man skal kunne komme i missionshuset uden at betale for det. Vi vil gerne leve af frivillige
gaver.
* Udarbejde et projekt-katalog (udgives allerede hver 14. dag via T&M) eller en pp-serie,
som kan hentes ned i de enkelte kredse som hjælp til oplysning for alle.
I hver kreds kan der være giverambassadører, som kan tage sig af evt. pp-serier.
Giverambassadører kan godt startes nedefra i det små og brede sig langsomt.
* Ansætte folk til kun at fortælle den gode historie.
* Sende brev til hvert enkelt medlem og fortælle, at det koster 4.000 pr. medlem at få det
til at løbe rundt. Vil du være med til at dække noget af dette?
* De unge er ret gode til at give penge, når de ser/ved, hvad de bruges til. Kan dette gøres
bredere ud?
De unge har meget stor brand for international mission – allerede fra små lærer vi (LMBU)
dem at give til international mission – og de gør det!
Vi skal ikke være nervøse for, at der ikke kommer missionærer i fremtiden!!!
* Kan vi benytte os mere af fundraising? Brug af ekstra midler ved f.eks. ansættelse af en
fundraiser er dog ikke godt modtaget.
* Ved en seriøs administration får vi meget mere for pengene.
I Østjyll.afd er over halvdelen af medlemmerne i frimenighed. Ansætter egne folk, gode til
at aktivere folk, har egne ledere, tager de unge med til kurser og andet. Er vi blevet os selv
nok? Er dette bare et symptom på noget, der er værre? Bliver vi så ressourcestærke, at vi
ikke har brug for hinanden?
Mange nye medlemmer har ikke lm-baggrund og ved ikke, hvad de skal med afdelingen.
Vi har i mange år haft nåde til et fælleskald. Nu er det måske mere et stort tag-selv-bord,
hvor vi ikke har fællesskabet. Man er sig selv nok lokalt – men det er også tilfældet i det
danske samfund, vi lever i.
Problemet ligger også i, at der er mange unge i frimenighederne samtidig med, at det er et
trend-problem i tiden – vi kan ikke bare løse det uden videre.
Vi må arbejde med den tanke, at det ikke er lands-/lokal delt, men hver afdeling tager sin
del af de fælles udgifter.
Ordet mission forstås forskelligt af de forskellige aldersgrupper – for de unge er det ”byen”,
for de ældre er det ”missionslandene”.
Mission er vores tak for Golgata. Vi skal gøres til en del af sagen/missionen.
Det handler om en proces, der skal i gang – en ejerskabsproces.
HPJ – vi skal være bevidste om medejerskab – missionssyn – også i frimenigheder. Her ser
vi muligheder mere end begrænsninger. Husk den gode historie!
Vi har i GF flyttet os siden sidste år, her er en anden ånd – tak for opbakning!
12. Norea – og mediemission (lørdag 09:45-10:15, derefter form.kaffe)
• Det hedder i GF’s forretningsorden, at LT/LS skal ”sikre, at de forskellige
virksomheder og arbejdsgrene bliver drøftet af GF. Det bør tilsigtes, at det sker
ligeligt fordelt inden for en tre-årig turnus.”
Derfor kommer Norea Mediemission på denne gang. Se bilag fra Noreas daglige leder Ole Sørensen. Han vil desuden komme med mundtligt input til drøftelsen.
Drøftelse:
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 Oplæg v/Ole Sørensen
Spørgsmål og kommentarer:
- Hvor meget bruges der på at holde møder? Der er en prædikantstilling i Norea.
Der bliver gjort et fantastisk arbejde, som der gerne må være mere af.
Nationalt arbejde: Der køres næsten 24 timers udsendelse, Lyset og Livet. Mange lytter.
Der arbejdes hele tiden med muligheder for at benytte nye medier og sociale medier; men
der skal hele tiden ses på mulige ressourcer.
- Er det vanskeligt at finde samarbejdspartnere internationalt?
Vi forsøger at støtte de lokale Samarbejdspartnere, og vi har brug for de gode af slagsen.
- Kan LMU bruge Norea til opgaver, de ikke selv har kendskab nok til?
Ja, specielt hvis der følger økonomi med.
De skarpe hjørner i teologien er ikke mulige i vejen frem til, at folk hører evangeliet.
Vi har altid udfordringen med at vide, hvor vi står – denne styrke skal opretholdes.
13. Eventuelt (lørdag 15:15-15:30, derefter kaffe og afrejse)
• Bemærk at spørgsmål og sager kan drøftes, men ikke vedtages under dette
punkt.
Drøftelse:
 2013 blev det vedtaget at tale mission i stedet for struktur – en god beslutning, som
har haft effekt.
- Men ked af, at der er sket en polarisering – vi skal passe meget på, at vi ikke tillægger
nogle, vi ikke er enige med, nogle forkerte tanker. Vi må tale med hinanden! Også dem vi
ikke er enige med – i stedet for at tale om hinanden.
- I det sidste Tro & Mission beder ELN om et tættere samarbejde. Hvad tænker LS om det?
Der er ikke endnu tænkt tanker om sagen, men lad os lige se tiden an.
- LS får ind imellem nogle knubbede ord med på vejen – også måske med urette.
Alligevel: en stor tak for det kæmpe arbejde, I gør!

Afslutning v/SSS:
En stor tak til ordstyrerne (dirigenterne)! Og til referent.
Vi har en stor afhængighed af hinanden. Uenighed kan der tales sammen om.
Jesus ved tempelblokken, her ophøjer Jesus den fattige enkes hengivenhed; hun giver af sig
selv. Tak for medvirken til at skabe denne opbyggelsens ånd.

Referat godkendt den

22-11-2016 af:

Landsformand Henrik P. Jensen
Dirigent Karl Haahr
Dirigent Dorthe Boll
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