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Projekt julehjælp 
LMBUs landsindsamling går til julehjælp, og man har 
samlet op mod 600.000 kr. ind til formålet. Pengene 
vil blive uddelt til de familier, som har svært ved at få 
pengene til at slå til i juletiden.  
 
I LM-Helsinge er man gået all in i forbindelse med 
uddeling af julehjælp. Der er lavet 
indsamlingsarrangementer, og derudover har man 
bedt om at få del i de indsamlede midler i LMBU. I 
poserne vil der samtidig blive lagt en voucher, hvor 
børn kan komme gratis på lejr i 2023. Potentielt set 
kan der komme mellem 60 og 90 børn, og man har 
aftalt med lejrudvalget, at der skal være pladser til 
rådighed for denne gruppe på de enkelte lejre. 
 
Hvem var det for øvrigt, der sagde: Alt, hvad I har 

gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I 

gjort mod mig. 

 

LMU går nye veje 
LMU’erne samles i henholdsvis Ullerød og Helsinge, 
men nu har et nyt tiltag set dagens lys: Fredagssport. 
Hver anden fredag fra kl. 19-21 samles de unge i 
Johannesskolens hal, og efterfølgende mødes man i 
private hjem til hyggeligt samvær og andagt. Første 
gang kom der ca. 40 unge til arrangementet, den 
følgende gang færre.  
LMU-formand, Hanna Skovgaard Sørensen, glæder sig 
over det nye initiativ. Hun siger, at visionen med det 

nye initiativ er at lette overgangen for dem som går i 
teen-klub, så de lærer nogle af LMU’erne at kende, 
ligesom det også er en vision, at nogle, som ikke er 
vant til at komme i kristen sammenhæng, kan 
inviteres til dette lidt mere uforpligtende samvær.  

 

Missionskredsen, hvor alle er velkomne 
Én gang om måneden samles en gruppe mennesker 
for at høre om det omfattende internationale 
missionsarbejde, vi har i LM. For nyligt var der besøg 
af missionærparret Lise og Frederik Berggren 
Schmidt. De fortalte engageret om det arbejde, de 

har været med i, ligesom vi også fik mulighed for at 
lytte til Frederik som musiker og sanger.  
 
Missionskredsen bliver holdt i Bethania, men uanset 
om man bor i Hillerød eller et andet sted på 
Nordsjælland, er man hjertelig velkommen! 

 

November-marked på Alme Skole   
Over 1000 mennesker besøgte markedet på Alme 

Skole - en skole, der i dagens anledning lignede alt 

andet end en skole. Alverdens boder med salg af 

mad, tøj, loppeting, tombola og meget andet fyldte 

godt op i klasselokaler og på gangarealer. 

 

 

 

Skoleleder Anders 

Vestergård udtaler:  

Det var virkelig dejligt at 

se det store engagement 

som børn, forældre og 

skolens bagland har lagt 

for at skabe denne dag. 

 

 

 

 

Skolen indsamlede – 

inklusive lodseddelsalget 

– 150.000 kr., som vil blive anvendt til forbedringer af 

udemiljøerne og som bidrag til den kommende 

skolerejse for 9. klasserne til Japan.  

 

Jeg er med jer 
Det er overskriften over missionsugen 2023 fra den 
19.-26. marts, hvor vi i LM ønsker at sætte fokus på 
international mission – både i kredse, frimenigheder 
og i LMBU. Et udvalg arbejder med at forberede en 
værktøjskasse, hvor man kan få ideer til 
mødeindhold, aktiviteter, mv.  
 
Ideen, som bakkes op af landsstyrelsen i LM, skal 
være med til at understøtte én af de kerne-værdier, vi 
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har i LM - tydelig mission – og i denne uge med 

speciel fokus på international mission.  

 

Det samlede os 
Der foregår mange forskellige aktiviteter i 
Nordsjællands Afdeling. Her blot et lille udpluk:  
 Vi glæder os over et velbesøgt og særdeles godt 

afviklet SYNG, SYNG, SYNG arrangement på LMH, 

hvor vi gennem musik, sang og vidnesbyrd kunne 

glæde os over det fællesskab, vi har med Jesus og 

med hinanden.  

 Og et repræsentantskabsmøde, hvor 

repræsentanter fra LM-kredsene i Nordsjælland 

mødtes, for bl.a. denne gang at høre om 

international mission og de strategier og 

udfordringer, der ligger foran os. 

 Eller Høstmarkedet på HvideKilde, hvor vi igen blev 

forkælet med god mad og glæden over, at vi har et 

lejrsted som HvideKilde i afdelingen. 

 

 

 

 

Glædelig advent! 
Adventstid er ventetid! Vi ser frem til at kunne fejre 
jul med Jesus i centrum, men vi venter også på, at 
han skal komme igen anden gang for at hente os hjem 
til sig. Spørgsmålet er: Hvordan bruger vi ventetiden? 
Ventetiden skal bruges til Guds ære og til næstens 
gavn og glæde. Derfor må ventetiden aldrig for en 
kristen være spildtid, selv om vi som oftest kommer 
til at tænke sådan om ventetiden.  
 
Ventetid er arbejdstid! Gud venter med at komme 
igen, fordi Han ønsker, at flere må blive frelst. Det er 
Guds intension med at vente. Deler du Guds vision 
om, at hele verden skal nås med evangeliet? Hvilken 
indflydelse får det på dine prioriteringer? Kunne du 
overveje at bruge adventstiden til at dele 24/12 ud til 
dine naboer, arbejdskammerater, venner, m.fl.? 
Anledningen er til stede. 
 

Med ønsket om en velsignet julehøjtid, sendes de 
bedste hilsner med tak for fællesskab i liv og tjeneste 
i året, der gik!

 

Redaktør: afdelingssekretær Jens Peter Rejkjær, E-mail: jpr@dlm.dk 
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17. januar 
Missionskreds i Bethania kl. 19.30 v/ Christian Lund Pedersen. Emne: LMs nye internationale 

strategi. 

25. januar Bibelundervisning i Bethania kl. 19.30 v/ Jørgen Sejergaard. Emne: Matthæus-evangeliet 

30. januar Vinterforedrag på LMH kl. 19.30 v/ Niels Nymann Eriksen. Emne: Taknemmelighed 

14. februar 
Missionskreds i Bethania kl. 19.30. Missionsorientering, oplæsning af missionærbreve og bøn for 

missionærerne. 

22. februar 
Bibelundervisning i Bethania kl. 19.30 v/ Jørgen Sejergaard. Emne: Matthæus-evangeliet og de 

andre evangelier. 

24. februar Sange, der vækker minder i Gilleje missionshus kl. 19.30. 

27. februar Vinterforedrag på LMH kl. 19.30 v/ Jair Melchior. Emne: Religiøse mindretal i Danmark. 

1. marts 
Konference om Køn og Seksualitet i Nansensgades missionshus, København, fra kl. 16.30-21.30. 

Arr.: LM, IM og AdamogEva.dk. 

5. marts Forårsstævne på Johannesskolen. Prædikant: Manuel Vigilius.  

14.  marts Missionskreds i Bethania kl. 19.30 v/ Jens Peter Rejkjær. Emne: Cambodja – mulighedernes land. 

22. marts 
Bibelundervisning i Bethania kl. 19.30 v/ Jørgen Sejergaard. Emne: Apostlenes Gerninger og 

Romerbrevet. 

28. marts Afdelingens generalforsamling 


