
                                             VELKOMMEN 
                TIL EN AFTEN OM INTERNATIONAL MISSION 

        
MANDAG, DEN 1. NOVEMBER  2021  

                  KL. 19.00 - 21.30 i LM’s MISSIONSHUS,  
STOREGADE 75, 6100 HADERSLEV 

Medvirkende: 
        MISSIONSKONSULENT CHRISTIAN LUND PEDERSEN, HILLERØD  
TIDL. MISSIONÆRER I TANZANIA, HELLE OG PETER BECH, SKOVBØLLING 
                                                      
Christian Lund Pedersen:  

➢ Hvornår er nok nok – i missionsarbejdet? 

➢ Hvor og hvad satser vi på i LM – nu og fremover? 

➢ Hvad betyder det i praksis,  

at LM ønsker at nå ”de mindst nåede folkegrupper”?    

Helle og Peter Bech:                                                                                                                                                                                      

➢ Bygning af ”Luthersk Retræte- og Missionscenter” i Iringa, Tanzania                                                                                                                                                                                            

➢ Vision, aktiviteter og samarbejde – nu og i fremtiden? 

Der bliver tid til spørgsmål/samtale efter indlæggene. 
 
Ved dette punkt håber vi på input fra mange:  

➢ Inspiration til, hvordan vi lokalt formidler mission, 
nyheder om mission og kontakt med missionærerne. 

 

Af hensyn til kaffe, tilmeld jer gerne til Ulla Jacobsen, Tlf. 6167 2149,  

e-mail: ullajacobsen@live.dk - senest mandag, den 25. oktober.  

 

Aftenen er for missionskonsulenterne, bestyrelsesmedlemmer, LMU’ere 

og enhver, som gerne vil høre om LMs internationale mission.    
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Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, 

men at han i et hvilket som helst folk tager 

imod den, der frygter ham og øver 

retfærdighed. Ap.G 10.34-35 
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