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Nyhedsbrev for LM – Nordsjællands afdeling 

Forårsstævne på Johannesskolen 

Søndag den 5. marts kl. 10.30 inviterer Nordsjællands 

Afdeling til forårsstævne på Johannesskolen. Det 

bliver et lidt forandret program i forhold til tidligere. 

Vi har valgt at forsøge med et nyt mødetidspunkt. Vi 

tror, at det passer de fleste bedst, selv om vi også 

samtidig anerkender, at der er nogle, der kommer til 

at stå i et valg. Dernæst bliver indholdet af mere 

åndelig karakter med en prædiken, lovsang, mv. Vi 

har en erfaring af, at de fleste af dem, der kommer, 

kommer fra vores egen sammenhæng, selv om vi 

også gerne laver et arrangement, hvor ikke 

mødevante kan føle sig godt tilpas. 

Lad os stå sammen om dette arrangement og om 

Johannesskolen som den skole, der er ejet af 

Nordsjællands Afdeling, og som også derfor kan 

forvente opbakning, ikke mindst med forbøn og 

medleven.  

Hjerterum i Hillerød 

En ny legeklub har set dagens lys. Mathilde Bech 

Braüner og Johanna Enevoldsen, begge med i Hillerød 

Frimenighed, har startet klubben, som holder til i 

Ullerød Missionshus.  

Mathilde og Johanna inviterer til legestuen med 

følgende ord: Hjerterum er en gratis legestue med et 

varmt fællesskab for alle børn mellem 0 og 6 år og 

deres voksne, hvor man sammen synger, danser, 

laver rytmik til forskellige børnesange og salmer. Der 

er fri leg og kaffe m.m. til de voksne.  

Legestuen er tilknyttet Luthersk Mission, men alle er 

meget velkomne uanset religiøst ståsted. 

De første par gange har der været ikke mindre end 40 

deltagere. Så legestuen er kommet rigtig godt fra 

start.  

 

 

 

 

 

Vi ønsker al mulig lykke og velsignelse med det nye 

tiltag, som vi glæder os meget over!  

LMH 100 år 

LMH fylder 100 år, og i den forbindelse inviteres vi 

alle til en LMH-festival den 6. maj. Receptionen 

begynder kl. 11.00 for derefter at fortsætte indtil kl. 

23.00. Indimellem kan der købes mad. Hvis man vil, 

kan man komme til festaftenen kl. 19.00, hvor 

Kristoffer Enevoldsen bl.a. prædiker.  

Velkommen til festen! 

Konference om køn og seksualitet, 

København 

Onsdag den 1. marts kl. 16.00 til 21.30 afholdes en 

vigtig konference i LMs Missionshus, Nansensgade 

94, København. Konferencen er et samarbejde 

mellem LM, LMBU, IMU, IMs familiearbejde, DFS 

(Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) og 

AdamogEva.dk.  

Rammerne for køn og seksualitet opleves ikke 

længere så enkle og forudsigelige som tidligere. Hvor 

går grænserne i forhold til køn? Hvad er sund 

seksualitet? 

I samfundet generelt kan det være svært at få en 

respektfuld dialog om samlivsformer, køn og 

seksualitet. Derfor er konferencens formål – på 

kristen baggrund – at skabe en sund dialog og give 

oplysning og vejledning til den videre samtale.  
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Tilmelding senest den 20. februar på 

www.familiearbejde.dk. Her kan man se det fyldige 

program. Konferencen koster 150 kr. pr. person.  

Nye prædikanter 

Det er altid en glæde for os at kunne præsentere nye 

prædikanter i Nordsjællands Afdeling. De har en 

vigtig funktion i menighederne som kaldede hyrder 

og lærere. Vi er taknemmelige for, at de stiller sig til 

rådighed til denne opgave.  

Inden for det seneste par år er følgende blevet 

indviet til opgaven:  

Anton Bech Braüner, præst i Hillerød Frimenighed 

Ulrik Fogh Buch, lærer på LMH  

Daniel Myhre Engell, advokat 

 

Redaktør: afdelingssekretær Jens Peter Rejkjær, E-mail: jpr@dlm.dk 
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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 kl. 1030. Prædikant: Manuel Vigilius, Hillerød.  

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 i Helsinge kl. 19.00. 

11. april Missionskreds i Bethania kl. 19.30 v/ Kristian Mogensen. Emne: Etiopien. 

19. april 
Bibelundervisning i Bethania kl. 19.30 v/ Jørgen Sejergaard. Emne: Korintherbrevene og 

Hebræerbrevet. 

9. maj Repræsentantskabsmøde i Nordsjællands Afdeling kl. 19.00. 

9. maj Missionskreds i Bethania kl. 19.30 v/ missionskonsulent Lisa Rom Boye. 

21. maj Online Landsmøde 


