
 

LS-Nyt 26.-27. november 2021 
 
Nyt fra Landsstyrelsens møde v. vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 
 

Nyt medlem og ny konstituering 
 
Andreas Peters-Lehm, Store Lyngby, deltog som nyvalgt LS-medlem. Han afløser Helge Paulsen, der 
ikke modtog genvalg på generalforsamlingen. 

Peter Rask er ny næstformand efter Karl Haahr, som ikke modtog genvalg til denne post på 
generalforsamlingen, men dog fortsætter som menigt medlem i LS. 

 
 

Fysisk landsmøde i 2024 
 
Det næste fysiske landsmøde afholdes i bededagsferien 26.-28. april 2024 i Skjern. 
 
 

Møde med LivogJob 
 
LS havde lørdag formiddag et møde med LivogJob repræsenteret ved lederen, Jørgen Sulkjær, og 
bestyrelsesformanden, Lars Aagaard.  

Et af de centrale emner i drøftelsen var, hvad der kan gøres for at tiltrække arbejdskraft til institutionen. 
 
 

Projektstøtte til Lolland-Falster 
 
LS besluttede at imødekomme en ansøgning fra Lolland-Falsters afdeling om støtte til ansættelse af en 
afdelingsevangelist på deltid. Afdelingen mangler arbejdskraft, og der er et stort behov for at tiltrække 
medarbejdere, som vil bosætte sig i afdelingen og arbejde på Stubbekøbing Efterskole og STU-
uddannelsen LivogJob. 
 
 

International missionsstrategi 
 
LS fulgte op på drøftelsen om den internationale missionsstrategi på Landsgeneralforsamlingen 28-29. 
oktober.  

Man hæftede sig især ved ønsket om, at teltmagermission i Grønland fremover bliver et særligt 
indsatsområde i strategien, og at den overvejende holdning på Landsgeneralforsamlingen var, at LM 
ikke er færdig med missionsarbejdet i Mellemøsten. 
 
 

Læreråd skal drøfte reformert teologi 
 
LS besluttede, at et af emnerne på Lærerådsmødet den 11.-12. marts 2022 skal være påvirkningen fra 
reformert teologi og herunder også baggrunden for Discipel 24-7.  

Det er tidligere besluttet, at det andet hovedemne på mødet skal være spørgsmålet om, hvordan det 
bibelske princip om tjenestedeling bedst udmøntes i praksis.  På dette LS-møde holdt Birger Reuss 
Schmidt et oplæg om samme emne. 
 
 
 



Ændringer i Tro & Mission fra nytår 
 
LS ser frem til, at Tro & Mission fra årsskiftet ændres fra avis til magasin med udgivelse hver tredje uge 
og med mere vægt på personstof. På mødet blev LS orienteret om en række redaktionelle forhold i den 
proces.  

En af konsekvenserne er, at en del organisationsstof flytter over på nettet, men tilgodeses i magasinet 
på anden måde. Det betyder, at læserbreve, mindeord og klummen Essens ikke bliver en del af det nye 
magasin.  

LS udtrykte en vis bekymring over nogle af ændringerne, men besluttede at give redaktionen frie 
hænder til projektet, som så vil blive evalueret om et år. 
 
 

Næste LS-møde er den 28.-29. januar 2022 i Hillerød 
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