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Nyt fra Landsstyrelsens møde v. vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt 
 

Mission blandt muslimer i Europa 
 
Caleb Petersen, der blandt andet er ansat i en LM-finansieret 60-procents stilling i Trans World Radio 
(TWR), deltog i en online-drøftelse på mødet. Han er koordinator for muslimarbejdet i Europa og 
orienterede om en række projekter, som han er engageret i. Det foregår ud fra en netværksstrategi, som 
ikke kræver fysisk tilstedeværelse. 

På generalforsamlingen til oktober er et af emnerne LM’s missionsstrategi i Europa. 

 
Salg af missionshuse 
 
LS gav tilslutning til, at missionshuset i Finderup kan sælges. Huset er det ældste LM-missionshus i 
Jylland. Også missionshuset i Østermarie er under afvikling. 

 

Online gudstjenester fortsætter i 2022 
 
Norea Mediemission har besluttet at fortsætte streaming af søndagsgudstjenester efter 1.1.2022. 
Gudstjenesterne blev sat i værk på grund af coronaen og har vist sig at have god søgning. LS tilsluttede 
sig Noreas ønske om, at gudstjenesterne fortsat produceres i et samarbejde med LM og ønsker også på 
denne måde at styrke den gode samarbejdsrelation. 

 

Valg på generalforsamlingen 
 
Landsstyrelsen forberedte dagsordenen til landsgeneralforsamlingen den 29.-30. oktober. 

Her er Peter Rask, Karl Haahr og Helge Paulsen på valg til Landsstyrelsen. Helge Paulsen modtager 
ikke genvalg, da han 1. oktober tiltræder stillingen som centerleder på Virksund. 

Peter Rask og Karl Haahr genopstiller til LS, men Karl -Haahr meddelte, at han ikke genopstiller til 
posten som næstformand i LM. 

 
Missionærbesøg 
 
Landsstyrelsen havde samtaler med Stine og Rasmus Roager, der i foråret vendte hjem efter fem års 
missionærtjeneste i Tanzania. Der var også samtaler med Andrea og Brian Christensen, der har afsluttet 
deres missionærtjeneste efter seks år i Cambodja. 

Landsstyrelsen fik en orientering og havde anledning til at takke missionærerne for deres indsats. 
 

300.000 kroner til mission blandt tyrkere 
 
LS besluttede at bevilge 300.000 kroner fra den såkaldte projektpulje til ”Mission blandt tyrkere i 
Danmark”, hvor tidligere missionær Anker Nielsen er ansat. Beløbet var oprindelig afsat til et specifikt 
formål, som ikke er blevet realiseret. 

En række initiativer, som finansieres af projektpuljen, udløber de næste par år. Det gælder også Hakon 
Christensens funktion som pendlermissionær, der stopper ved årsskiftet 22/23. 
 



 
Landsarrangementer de kommende år 
 
På mødet blev det besluttet at samle nogle af de landsdækkende arrangementer som et forsøg. 

2022: Der holdes rådsmøde i kombination med landsgeneralforsamlingen den 29. oktober. 
2023: Der holdes online landsmøde. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver ikke i Store 

Bededagsferien, hvor LMH fejrer 100-års jubilæum. 
2024: Der holdes kombineret fysisk landsmøde og landslederkursus den 26.-28. april. 

 

Mekane Yesus Kirken ramt af flodbølge 
 
DBI-lærer og tidligere LM-missionær i Etiopien Kristian Mogensen havde videresendt et nødråb om 
forbøn og hjælp til Mekane Yesus Kirken i Etiopien i anledning af den flodbølge, som tirsdagen før LS-
mødet ramte præsteseminariet i Addis Abeba. Skaderne vurderes at løbe op i 14-15 millioner danske 
kroner.  

LS besluttede at sætte en indsamling i gang. 
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