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Landsstyremøde fredag d. 25.- lørdag d. 26. november på Virksund  

 
Af vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 
 
 
Glæde over Landsgeneralforsamling og Rådsmøde 
Landsstyrelsen (LS) evaluerede Landsgeneralforsamlingen og Rådsmødet, der blev afholdt 28.-
29. oktober i Hillerød. Der blev udtrykt glæde over indholdet af rådsmødet og også med den 
afkortede generalforsamling. 
LS havde dog håbet på et større fremmødet til Rådsmødet og drøftede, hvordan temaet om 
”Kaldsbevisthed” kan deles ud til de kredse og frimenigheder, som ikke var repræsenteret på 
mødet. 
 
Justering af ansættelser 
Halvtidsansættelsen af Anna Lisbeth Sonne forlænges med indtil tre år fra sommeren 2023. Hun 
arbejder som tværkulturel konsulent ud fra Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor hun leder 
Asylkoret samt arbejder i bibelcafeen i Bording og med omsorgsopgaver. 
Det blev også besluttet at udvide ansættelseskvoten fra 30 til 50 procent, når Lise Berggren 
1.1.2023 tiltræder en ny stilling som familiekonsulent foreløbig for en toårs periode. 
 
Oplæg til fordeling af lønpulje 
På landsgeneralforsamlingen blev det besluttet at afsætte 700.000 kroner på budgettet for 2023 
til at indhente en del af det lønefterslæb, som de ansatte i LM har opbygget gennem en årrække. 
Landsstyrelsen drøftede, efter hvilke principper denne pulje skal fordeles. 
 
Hjem fra Peru 
Merete og Roar Steffensen var på besøg hos LS til afslutningssamtale efter deres seneste 
udsendelse til Peru i 2021-22. de har tidligere været udsendt i 2002-2007, ligesom Roar har 
været pendlermissionær i en årrække. 
I den seneste periode har Roar især arbejdet med undervisning, og Merete har stået for 
udgivelsen af en sangbog 
Landsstyrelsen udtrykte stor tak til parret for deres indsats i en vanskelig periode præget af 
corona og andre udfordringer. 
 
Besøg af LM-musik  
Landsstyrelsen havde besøg af LM-musik repræsenteret af Helene Andersen (formand) og Anne 
Line Dufri fra bestyrelsen og de to konsulenter Laila T. Poulsen og Benjamin M. Kirketerp. 
Musikkonsulenterne orienterede om deres arbejde med at undervise i lovsangsledelse og med 
musikudgivelser, der er kendetegnet af tekster med en solid teologi og samtidig repræsenterer 
en bredde i musikken både med hensyn til genrer og instrumentbrug. 
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Besøg af Norea mediemission 
Også Norea Radiomission var på besøg repræsenteret af bestyrelsesmedlem Kristian Lund og 
daglig leder Ole Sørensen. 
De gav LS en orientering om Noreas vidt forgrenede arbejdet og især om de nyeste initiativer og 
planer. Et muligt kommende samarbejde mellem LM og Norea Mediemission omkring 
radioprogrammer på Nordcypern blev også drøftet. 
 
Pendlermission i Mellemøsten 
LS tiltrådte et forslag om pendlermission til Mellemøsten i form af to årlige udrejser af 3-4 ugers 
varighed. 
 
Proces i gang om national strategi 
LS besluttede at begynde en proces om udarbejdelse af en strategi for missionsarbejdet i 
Danmark. Formålet er blandt andet at skabe gode rammer for organisering, samarbejde og 
sammenhængskraft på tværs af LM’s forskellige arbejdsgrene og udarbejdes i samarbejde med 
LM’s afdelinger. Spørgsmålet vil derfor også blive drøftet på forårets lærerådsmøde. 
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