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Virkeligheden overhaler ofte de gode hen-
sigter og intensioner. 

Sådan er det gået for mig i de seneste 
måneder, hvor jeg har varetaget udvalgte 
dele af forretningførerens arbejde på time-
basis. Hensigten var blandt andet at kunne 
lave femte nummer af LMF-Bladets årgang 
2022.

Det er desværre ikke lykkedes. Hvilket 
jeg skal være den første til at undskylde. 

Så du må nøjes med denne julehilsen, 
som sendes for at give livstegn fra din for-
ening, men også for at ønske dig rigtig god 
jul, og endelig for at informere lidt om det 
nye år.

Nogle af jer vil vide, at jeg sagde mit 
gode job i LMF op for at arbejde på halv 
tid for The Relay Trust. Siden er der sket 
det, at The Relay Trust nu er under radikal 
omstrukturering. Så fra 1. april vil jeg i 
stedet arbejde for Decibel.Training. Denne 
nye organisation, hvor Mette og Alex 
Bjergbæk Klausen fortsat er nøglepersoner, 
vil med Oxford som base arbejde på at ud-
ruste præster og kirkeledere i hele verden 
gennem undervisning og uddannelse.
Billedet herunder: Finn Kier-Hansen i centrum af Oxford

Ny forretningsfører
Fra 1. januar begynder Peter Michael  
Lauritzen som forretningsfører for LMF.

Der vil helt naturligt være en indkørings-
periode, indtil Peter Michael er helt inde i 
de forskellige opgaver. Overbærenhed og 
tålmodighed vil være gode dyder at finde 
frem i den forbindelse.

LMF's kontor har ifølge vedtægterne 
adresse på forretningsførerens adresse. 
Det betyder, at LMF fra 1. januar skifter 
adresse til 
Lærernes Missionsforening 
c/o Peter Michael Lauritzen 
Skovhøjen 16 
3230 Græsted 
E-mail og telefonnummer er uændret som i 
kolofonen.

Bedeplan og missionæroversigt
Desværre er det ikke muligt at sende 
LMF's bedeplan og missionæroversigt med 
dette blad. Hensigten er, at de manglende 
elementer vil være at finde i første nummer 
af 2023 årgangen. 

Hvis du fortsat ligger inde med bedepla-
nen for 2022, kan du jo vælge at benytte 
den, indtil 2023 udgaven er klar.

Henvend dig til bestyrelsen
Hvis du har brug for at få kontakt med 
LMF's bestyrelse, kan du altid kontakte 
formanden. Kontaktinformation i kolofon.

HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED

Kontingent
Kontingent for 2023 er uændret i forhold 
til 2022:

200 kr. for enkeltmedlemskab
300 kr. for parmedlemskab
100 kr. for studerende

Kontingentet opkræves til betaling 1. fe-
bruar. Bemærk, at du kan betale med  
MobilePay, hvis du modtager en indbeta-
lingskort med posten. Proceduren er be-
skrevet på kortet.

Indberetning af donationer til SKAT
LMF indberetter hvert år i begyndelsen af 
januar donationer under forudsætning af, 
at  LMF er i besiddelse af giverens person-
nummer. Hvis du er i tvivl, er du altid vel-
kommen til at kontakte kontoret. 

Skulle der mod forventning være fejl i 
indbetningen, som du opdager i forbindelse 
med, at du modtager din årsopgørelse, så 
henvend dig til kontoret, som kan lave en 
eventuelt rettelse i forhold til SKAT.

LMF's bestyrelse, afgående forretningsfører 
og tiltrædende forretningsfører ønsker alle 
medlemmer, venner og samarbejdspartnere 



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
c/o Peter Michael Lauritzen 
Skovhøjen 16 
3230 Græsted

Meddel venligst adresseændring til kontoret!


