
 

LS-Nyt 1.-2. oktober 2021 
 
Nyt fra Landsstyrelsens møde v. vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 
 

Fremtidens fokuspunkter i LS 
 
LS gennemførte en brainstorm omkring fokuspunkter, som man ønsker at drøfte inden for de kommende 
år. En lang række forslag kom på bordet, og de skal nu prioriteres hen over de næste måneder. 

 
 

Online landsstyremøder 
 
Landsstyrelsen ønsker at gøre brug af de positive erfaringer med online LS-møder under corona-
restriktionerne. Et af de årlige seks fysiske LS-møder (fredag-lørdag) bliver derfor i 2022 erstattet af to 
online aftenmøder, som afholdes henholdsvis onsdag den 2. marts og tirsdag den 19. april. 
 
 

LGF skal drøfte fremtidens missionær 
 
LS forberedte dagsordenen til landsgeneralforsamlingen (LGF) sidst i oktober, hvor et af dagsorden-
punkterne hedder Fremtidens missionærer.  

Baggrunden er, at den traditionelle udstationering af missionærer er under pres fra flere sider. Det 
giver derfor mening i højere grad at overveje, hvordan vi kan supplere med lokale ansættelser, 
partnerskaber og teltmagermissionærer. 
Generalforsamlingen skal overveje, hvad det betyder for LM’s internationale mission. 
 
 

Tak til to missionærpar 
 
Fredag aften havde LS en samtale med Signe og Brian Bjørn Nielsen, der har været ansat som 
missionærer i Tanzania de sidste seks år. De har nu afsluttet deres missionærtjeneste og bosat sig i 
Lindbjerg i Vestjylland. 

Brian har undervist på bibelskolen i Kiabakari i det nordlige Tanzania, hvor Signe også har haft 
undervisning i blandt andet sundhedsfag. 

De udtrykte taknemmelighed over deres opgaver og påskønnede især, at de har haft volontører 
tilknyttet. På bibelskolen arbejdes der med at hæve den nuværende evangelistuddannelse til en 
egentlig præsteuddannelse. 

Lørdag eftermiddag mødtes LS med Dina og Henrik Burgdorf Jakobsen, der har været missionærer i 
Siem Reap i Cambodja siden 2011, men nu har afsluttet tjenesten og bosat sig i Henne. 

De udtrykte begge glæde over de opgaver, de har stået i. Henrik har arbejdet med evangelisering og 
bibelskoleundervisning, og Dina med diakonale opgaver i Fjendeskoven i et samarbejde med Church 
of Siem Reap. Ikke mindst kollegiearbejdet har været meget opmuntrende. 

Begge samtaler fandt sted i en meget åben atmosfære, hvor der også var lejlighed til at drøfte 
udfordrende forhold i missionærtjenesten. 

Landsformand Henrik P. Jensen takkede begge missionærpar for deres tjeneste og overrakte en 
gave. 
 
 

 
 



 
Læreråd skal drøfte tjenestedeling 
 
LS besluttede, at et af emnerne på Lærerådsmødet den 11.-12. marts 2022 skal være tjenestedeling, og 
herunder skal de også arbejde videre med, hvordan forskellen på mænds og kvinders tjeneste 
udmøntes i LM. 
 

 

Online Landsmøde 21. maj 2023 
 
Det blev besluttet, at det planlagte online landsmøde i 2023 afholdes søndag den 21. maj (søndag efter 
Kr. Himmelfartsdag). LS ønsker, at landsmødet afvikles med sigte på, at man samles lokalt i kredse og 
menigheder under transmissionen. 

Online landsmøder er ikke en erstatning for fysiske landsmøder, men et supplement. Næste fysiske 
landsmøde afholdes i Store Bededagsferien i 2024. 

 
 

Næste LS-møde er den 19.-20. november i Hillerød 
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