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Uddrag fra årsberetningen 2011
af Per Schmidt Sørensen – Landsformand
Først tak til alle der har støttet op om FGBMFI
Danmark i det foregående år.Tak til alle medlemmer for
jeres trofasthed og støtte, og tak til alle lokal
afdelingerne for jeres arbejde og jeres gåpåmod.
Tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats og jeres
overbærenhed, når jeg som ny formand har ”fumlet mig
frem” i et forsøg på at gøre det rigtige.
En stor tak til alle der har bidraget økonomisk og
deltaget i vores møder i 2011.
Som ny formand for FGBMFI i Danmark er det
naturligt at tænke på vores overlevelse og fremtiden.

Jeg vil gerne på denne generalforsamling
bringe et budskab til jer som deltager i dag, til
omverden omkring os, og til de etablere
kirkesamfund i Danmark.
Jeg vil gerne læse Filipperbrevet kap. 2 v. 1-4:

v1 Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig
opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig
medfølelse betyder noget, v2 så gør min glæde
fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den
samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. V3 Gør intet
Dette er ikke kun min opgave, men hele bestyrelsens
af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i
opgave.
Vi er i en situation, hvor vi må gøre os overvejelser om, ydmyghed de andre højere end jer selv. V4 Tænk ikke
hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres
hvorvidt vi har en fremtid.
Ser vi på vores medlemssituation, kan vi se, at pilen de vel.
seneste år har peget nedad. Da det er medlemmerne, der
er ”FGBMFI”, og ikke en vare eller et produkt – må vi OG – Romerbrevet kap. 12 v.9-12
sige, at FGBMFI ikke kan opretholdes, hvis ikke der er v9 Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold
jer til det gode. V10 Vær hinanden hengivne i
nogle medlemmer.
broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.
Hvis udviklingen og medlemssituationen fortsætter,
som den har gjort de seneste år, så må vi indse, at inden V11 Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i
ånden, tjen Herren. V12 Vær glade i håbet, udholdende i
så længe vil FGBMFI Danmark lukke helt ned!
trængslen, vedholdende i bønnen.
Jeg er ikke i tvivl om at FGBMFI har et vækstpotentiale, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi sammen kan Vi er alle Guds børn!
Vi tilbeder Herren, vi ære Hans navn, og vi ønsker
vende den udvikling, som vi har set de seneste år.
Når vi ser på hvilke tiltag, der har været gjort de sidste oprigtigt at være ”salt” i denne verden.
tre år inden for kristen forretningsmøder, har der været Saltet kan ikke helbrede råddenskaben i denne verden.
Kun Guds ord og Helligåndens kraft kan
gjort rigtig mange tiltag. Flere forskellige kirker og
helbrede. Men saltet kan forhindre råddenskaben i at
andre foreninger har lavet mange forsøg på at etablere
sprede sig!
et netværk.
Hvordan det er lykkes for dem, kan jeg ikke udtale mig Derfor er det vigtigt at ”vi” – (med vi mener jeg de
om, men det er helt åbenlyst, at der er et ønske om at få kristne) er til stede på alle områder i denne verden. Dette
gælder politisk, i det offentlige rum, på arbejdspladsen og
et netværk til at fungere.
selvfølgelig også i erhvervslivet. Vi er Jordens Salt, når vi
Min tanke er – opstår disse netværk, fordi vi ikke er
bekender os til Jesus. Vi er Guds børn.
gode nok til at rumme dem?
Eller fordi vi ikke er gode nok til at forklare, hvad vi
VI ER GUDS BØRN - MEN ER VI GODE BRØDRE
kan tilbyde? Eller fordi de aldrig har hørt om
FGBMFI? Der er en reel interesse, og der er mennesker, OG SØSTRE OVERFOR HINANDEN?
Jeg oplever meget mistillid i den kristne verden. (Kan
som mangler et netværk. Derfor tror jeg også på, at vi
som forening har en fremtid, hvis vi formår at forny os selvfølgelig kun tale for mig selv).Kommer der et
tværkirkeligt projekt, hvor man ønsker støtte fra
og ved Guds hjælp vil gå de veje, som Helligånden
forskellige kirkesamfund – oplever jeg
viser os.
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med det samme denne mistillid.
Hvor kommer denne mistillid fra?
af Børge Laustsen
Hvorfor opfører vi os sådant?
Hvorfor kan vi ikke være gode brødre og søstre og have
Da vi ikke længer udgiver vores vidnesbyrdblad Voice
tillid til hinanden.
pga. manglende resurser, og da vi har flere tusinder af
gamle numre, vil vi gerne bruge dem først. Hvis du / I er
Vi er alle Guds børn – men vi er ikke alle gode brødre
og søstre. Skal vi samarbejde på tværs af kirkeskel, må interesseret i at få tilsendt nogle af dette udmærket
vi være gode brødre og søstre, hvis vore projekter skal evangelisation-redskab, så kontakt Hugo Martinussen tlf.
97 15 64 56 eller Børge Laustsen tlf. 30 32 12 01.
lykkes. Ellers ender det med, at der sidder en lille
email: voice@fgbmfi.dk
gruppe på 5-6 personer, som ingen reel effekt har.
Opstår der først ”krig” intern – så har vi på forhold tabt! Prisen taler vi om.

Voicebladet

Dette viser de mange beretninger i GT os.
Mit budskab er – Vær en god broder og søster overfor
alle kristne fra alle kirkesamfund, og vær ikke krigerisk,
når du samarbejder på tværs af kirkeskel med andre.
Men vær simpelthen en god broder og søster.
Lad os i FGBMFI gå foran – hvis ordene ”Hans banner
over os er kærlighed” skal få den rette mening – så må
vi gå foran og være gode brødre og søstre overfor
hinanden.

Hjemmesiden www.fgbmfi.dk
af Børge Laustsen
Vores Landsformand Per Schmidt Sørensen er ved at
lave en helt ny og moderne hjemmeside. Den er ikke
færdig endnu.
Du kan allerede nu smugkigge på denne adresse:
http://www.wix.com/fgbmfi/main
Giv gerne dine kommentarer ang. udseende og brugervenlighed til Per. president@fgbmfi.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et opråb til de ældste i FGBMFI
af Per Schmidt Sørensen – Landsformand
Hvis du har læst eller hørt min årsberetning, vil du have
læst min opfordring om at deltage i et ”vejledende
åndeligt forum” i FGBMFI. Jeg vil gerne i dette indlæg
forklare for dig, hvad jeg mener med et ”vejledende
åndeligt råd”, og hvorfor jeg synes, det er vigtigt.

Jeg taler om de ældste af alder og åndelighed.
Jeg kan se, at mange af jer (de ældste i FGBMFI) er
på vej ud af lederskabet i vort fællesskab. Og som jeg
skrev i min årsberetning, så er der fortsat brug for jer mere end nogensinde. I et generationsskifte er der mange
processer i spil. Personlig afklaring, nytænkning, nyt
”Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. lederskab, nye standarder, tilpasning – der er mange
Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!” 3. Mos. 19:32. spørgsmål og svar, der skal gives. Hvor et
generationsskifte lykkes bedst, er der, hvor der er en
glidende fornuftig overgang mellem det gamle og det nye
FGBMFI er under stor forandring internationalt, men
lederskab.
også her i Danmark. Der er store udfordringer, som
Men når generationsskiftet er gennemført, fejler de fleste,
ligger foran os, og mit indtryk er, at et nødvendigt
generations-skifte er på vej i FGBMFI Danmark. I min fordi det nye lederskab mangler viden. Det er her, jeg ser
et ”vejledende åndeligt forum”, der understøtter den nye
bøn om dette, taler Herren til mig: ”Glem ikke de
ældste” – det ligger rigtige meget på mit hjerte. Jeg har ledelse i FGBMFI i Danmark, som vil komme med tiden
i min bøn spurgt Herren om, hvordan skal dette ske, og Jeres praktiske erfaringer og jeres åndelige indsigt (tilgiv
mig hvis jeg bruger forkert ordvalg) har en ny ledelse
på hvilken måde skal det fungere. Jeg mener, at når
Herren viser os, hvad vi skal gøre i bestemte situationer, ikke. Jeres praktiske og åndelig viden er mere værd end
guld, og den skal helst ikke gå tabt i den proces, FGBMFI
så vil Han også vise os konkret hvordan, hvornår og
Danmark står i, i de kommende år. Jeres forbøn og
hvorfor.
åndelige indsigt er afgørende for, at en ny ledelse i
Der findes rigtig mange beretninger i Biblen, der
FGBMFI ikke fejler. Derfor er mit opråb til jer:
omhandler ”de ældste”.
Hjælp FGBMFI med at komme igennem
Jeg vil gerne slå fast, at jeg taler ikke om et ældsteråd.
disseudfordringer, som vi kommer til at stå overfor.
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Du tænker måske: hvordan skal dette foregå praktisk?
Jeg ser for mig en løsning, som er ganske enkel.
Når jeg har tilsagn fra nogle stykker, som vil gå ind i
dette, vil vi mødes sammen med bestyrelsen i FGBMFI
(dette vil ligge i forlængelse af et bestyrelsesmøde).
Her vil vi gennemgå de nærmere detaljer om, hvordan
vi bedst kan få tingene til at fungere i praksis. Jeg ser
for mig, at et vejledende åndeligt forum mødes én gang
om året med bestyrelsen (hvis ikke der akut er brug for
mere). Dette kunne være i forbindelse med årsmødet,
for eksempel aftenen før. Her vil vi bruge tiden sammen
i bøn og åbne op for kundskabsord og lade den
profetiske nådegave komme i funktion. Vi vil sammen
gå ind for Herrens trone i forventning til at

have fællesskab. Hvad der således gives, vil blive taget
med og forelagt på årsmødet.
I det daglige (ud over årsmødet) vil du modtage
dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne, som
gennemlæses, og som du tager med i dit bønnekammer.
Hvad Herren giver dig her, formidler du videre til
bestyrelsen. Bestyrelsen vil så tage dette med punkt for
punkt, som vi kommer frem i dagsordnen.
Jeg håber, du vil være med i dette forum, og har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på
telefon: 22530594 eller e-mail president@fgbmfi.dk
Lad os sammen få et stærkere FGBMFI, der gør en
forskel i Danmark.

Medlemmer søges til ny National Arbejdsgruppe.
af Per Schmidt Sørensen – Landsformand

FGBMFI i Danmark står i den kommende tid overfor
store udfordringer.

Rekruttering til gruppen sker via lokalafdelinger,
gennem annoncer og på opfordring.

Bestyrelsen i FGBMFI består af lokalafdelingernes
formænd, som i dagligdagen har mange gøremål at
udføre. Hvis fornyelsesprocessen i FGBMFI skal blive
implementeret, er der brug for en arbejdsgruppe, der
arbejder målrettet på denne proces.

Hvem kan være medlem af arbejdsgruppen:
Alle som bekender Jesus Kristus som Guds søn.
Er i alderen fra 25 år til 60 år.
Må være IT kyndig – da mange møder vil foregå via
web-cam, gruppe mail, mv.
Er villig til at bruge mellem 8-10 timer på gruppens
arbejde om måneden.

De lokale afdelingsformænd har nok at se til i
dagligdagen, og derfor ønsker bestyrelsen at nedsætte
en national arbejdsgruppe, som udelukkende arbejder
med dette.

Ønsker du at vide mere om arbejdsgruppen, eller ønsker
at deltage, er du velkommen til at kontakte din
lokalformand i dit nærmiljø.

Arbejdsgruppen skal supplere bestyrelsen i FGBMFI og
Du er også velkommen til at sende en Email, og du vil
varetage opgaver som; media, implementering af
blive kontaktet. president@fgbmfi.dk
beslutninger, gennemfører events og være
visionsbærere i nærmiljøet.
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FGBMFI Mentorordning
af Per Schmidt Sørensen – Landsformand
Som iværksætter og selvstændig, kan det være svært
ikke at komme til, at vandre efter ugudeliges råd!
Forretningsverden er ikke en kristen bastion, men ofte
styret af personer som ikke har et gudsforhold.
Det er derfor svært at få en kristen rådgivning i
spørgsmål, som har med business at gøre. I FGBMFI
ønsker vi at gøre noget ved dette.
Er du en personlig kristen, og har din egen business,
eller er i gang med at etablere dig i business, tilbyder vi
dig en mulighed for at blive en del af FGBMFI
mentorordning. Her kan du få personlig vejledning og
rådgivning fra en anden kristen, som har knowhow til at
være mentor for dig.

for at tale om emner, du måske ikke vil føle dig tilpas
ved at vende med andre.
Erfaringsmæssigt ved vi, at det store udbytte ved et
mentorforløb ligger i at skabe et rigtigt match mellem
mentor og mentee. Udover at mentor skal have erfaring
på det område, hvor du gerne vil have sparring, er det
vigtigste at kemien er i orden, sådan at I er trygge ved
hinanden og kan følge hinandens tankegange.
Hvad forventer vi?
Som mentee forventer vi af dig, at du har gjort dig klar
til en udviklingsproces, der for alvor kan sætte skub i din
personlige og forretningsmæssige udvikling. Du vil
derfor, når du søger om at få en kristen mentor hos
FGBMFI, blive bedt om at gøre din motivation, og dit
mål med et mentorforløb klart. Vi forventer, at du er klar
til at starte business - eller er allerede etableret.

Hvad er en Mentee?
Med en mentor får du en person med en
erhvervserfaring, der er relevant for dig, og som er klar
til at lytte til dig. Din mentor er også parat til at
Kunne du være intresseret i FGBMFI mentorordningen,
udfordre dine tanker om dig selv og dine
er du velkommen til at kontakte Per Schmidt på 22 53
fremtidsplaner. Fordelen er, at din mentor ikke er en del 05 94 eller email: president@fgbmfi.dk
af dit daglige arbejdsliv, og I har derfor mulighed

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattefradrag af gaver og
sponsorater til FGBMFI
af Børge Laustsen
Efter fleres ønsker arbejder vi lige i øjeblikket på et
samarbejde med Misionsforbundet, som opretter et
projekt ang. os. Man betaler med girokort eller
bankoverførsel med besked til missionsforbundet om,
hvilket projekt, man ønsker at støtte
Der kan blive flere projekter efter afdeling.
Projekt FGBMFI Landsforeningen
Projekt FGBMFI Storkøbenhavns Afd.
Projekt FGBMFI Vestegnen Afd.
Projekt FGBMFI Herning Afd.
Projekt Fyns Afd.
Dette gælder alle gaver og sponsorater til os – IKKE
kontingent-indbetalinger.
På den måde kan du støtte hele FGBMFI eller en
enkelt afdeling og samtidig få skattefordel.
Er du interesseret – kontakt Børge Laustsen
email: vestegnen@fgbmfi.dk

Vidnesbyrd
Guds hjælp til at afholde julefrokstmøde
af Gerda Elmstrøm
Jeg har de sidste to år været ked af at skulle lave vores
årlige julefrokost til FGBMFI-møde. Min mand, Børge
har hver gang overtalt mig, men i år besluttede jeg – at nu
skulle det være slut, for jeg var simpelthen kørt træt i det.
Til vores møde i oktober på Egely i Ishøj stod jeg som
sædvanlig i køkkenet, da jeg blev gennemrystet af Guds
kraft, så jeg måtte holde fast til køkkenbordet. Så sagde
Han til mig: ”Selvfølgelig laver du julefrokost, jeg er jo
hos dig”. Jeg blev så glad og lettet, for selvfølgelig bliver
man ikke pensioneret i Guds rige bare fordi, man bliver
60 år.
Det viste sig, at Gud havde sørget for, at lokalet ikke var
udlejet til andre om fredagen. Det var det de andre år.
Så Børge og jeg kunne i ro og mag handle ind fredag
eftermiddag og fredag aften stille og rolig dække borde.
Lørdag havde vi masser af god tid til at lave maden.
Alt blev perfekt, og der var 50 glade gæster. Gæstetaleren
Sophia Kubermans 1½ time lange tale fascinerede alle,
og Helligånden var hele aftenen stærkt til stede.
Økonomisk hang det også sammen, og vi kunne endda
give Sophia mere end hun forlangte i honorar. Tak Gud.
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FGBMFI ønsker alle:

En glædelig jul
samt
et godt og
lykkebringende
nytår

