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Guds vej til en fotograf
Læs side 2
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ANDAGT

HER HOS OS

Ribe LMU

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer
en fremtid og et håb.” (Jeremias’ Bog kap. 29 vers 11)

Gud viser vej
Jeg har altid mærket den tryghed, det
er, at mit liv er i hans hånd, og at han har
en plan med mig. Alligevel var det en
stor overraskelse, da Gud pludselig helt
konkret greb ind i mit liv og viste mig vej,
da jeg havde allermest brug for det.

ning for min fremtid. Men idet hun trådte
ind ad døren og så mig med mit kamera,
gav Gud hende svaret. Bagefter syntes vi,
at svaret var helt oplagt og havde været
der hele tiden. Vi kunne bare ikke se det,
før Gud svarede os, da vi bad ham om det.

Gud brugte mor
Jeg havde kæmpet hårdt for at blive glad
for at gå på HF, men jeg tabte kampen
og droppede ud. Hvad skulle jeg så? Det
var et stort nederlag for mig. Jeg følte
mig uden fremtid og bad Gud løse min
håbløse situation.
Jeg sad med mit elskede kamera i hånden, da min mor kom hjem. Hun så trist
ud, men da hun ser mig med mit kamera,
forsvinder det triste i et split-sekund. Hun
lyser op og udbryder forbavset: ”Rikke,
du skal da være fotograf!” Og jeg konstaterer lige så overrasket: ”JA! Det er da
DET, jeg skal! Jeg skal da være fotograf.”
Jeg følte straks stor glæde og lettelse
over, at jeg havde fået en fremtid igen.
Samtidig følte jeg en stor forundring og
taknemmelighed over Guds hurtige og
konkrete svar på bøn.
Senere fortalte min mor, at hun også
var fortvivlet over ikke at se nogen løs-

Eget fotoﬁrma
Jeg gik i gang og fik flere og flere fotojobs.
Juli 2013 startede jeg mit eget fotofirma.
Jeg er ikke uddannet, men har lært mig
selv, det jeg kan. Nu har jeg mange
kunder, og jeg har fået mange forskellige
opgaver – fx bryllup, barnedåb, portrætter, kæledyr og billeder til artikler og
hjemmesider. Jeg fotograferer i mit studie
og ude i naturen. Jeg elsker at fotografere
og at gøre folk glade med mine billeder.
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Guds planer med mig
Siden har Gud suppleret mit job som fotograf ved at lede mig ind på uddannelsen
til pædagogisk assistent. HF var ikke et nederlag, for det var ikke en kamp, jeg skulle
vinde. Gud havde andre planer med mig.
Og selvom min vej måske er mere kringlet
end andres, så oplever jeg, at Guds planer
er meget bedre end mine egne.
Rikke Roager

Et lys i verden

”Ribe LMU vil gerne være et lys for Gud
i lokalområdet for at give noget tilbage
af alt det, vi har fået fra ham. Vi vil gerne
gøre Jesus kendt, så derfor prøver vi at
være synlige i nærområdet ved at have
noget, vi kalder ”hands day”. Det går
ud på, at vi kommer ud til hjemmene i
lokalområdet og hjælper med forskellige
praktiske ting – fx kan det være at vaske
vinduer eller male stakit,” siger LMUformanden Kristoffer Larsen og tilføjer:
”Hands day” er en rigtig god måde at
blive set i lokalområdet, for ellers er det
mest klassekammerater eller arbejdskollegaer, som har øje for, hvad vi går og
laver.”
Prædiken med forberedelse
Ribe LMU holder oftest til på ”æ Farm”,
hvor de samles hver torsdag. Mindst en
gang om måneden er de på besøg hos
en LM familie. Det er til stor glæde for
alle. ”Vi kan godt lide at have besøg af en
prædikant, som vil lave et bibelstudieoplæg om det, han skal komme og holde
tale over torsdagen efter. Så kan vi forberede os ved at arbejde med stoffet til den
prædiken, han senere skal holde.
Programmet i løbet af måneden
veksler mellem bibelstudie, prædikant,
aktivitetsaften og ”hands day”. Også
bønsfællesskabet har stor betydning
for vores åndelige liv sammen,” siger
Kristoffer.

LMU med vokseværk
”Vi samles ca. 15 unge i alderen fra 14 år
til begyndelsen af tyverne fra Ribe og omegn. Vi oplevede det glædelige, at vi efter
sommerferien pludselig gik fra at være
seks personer til at være 15, da vi bl.a. fik
flere unge hjem fra efterskole. Vi vil også
gerne vise juniorerne, at det er et godt
sted at komme, når de er for gamle til
junior, derfor har vi fælles aktivitetsaften
med juniorklubben,” fortsætter Kristoffer.
Vores største udfordring
Ribe LMU er en del af Ribe LM, derfor er
der også en del fællesmøder, hvor det på
skift er kredsen og LMU, der arrangerer
mødet. ”Vores største udfordring er at få
LMU’ere til at komme til LMs møder eller
i Vadehavskirken. Vores vision de nærmeste år er at gøre denne overgang mellem
LMU og Ribe LM/Vadehavskirken lettere,”
slutter Kristoffer Larsen.
Annelise Fredensborg

Hands day
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MISSION

Tag jer af de fremmede
Jesus siger ”Gå ud i al verden” – nu bringer Jesus verden til os og siger: ”Tag jer af
de fremmede”
Der er åbnet fire asylcentre i Sønderjylland, som meget hurtigt er blevet
fyldt af flygtninge – især fra Syrien. De
er flyttet ind på det tidligere plejehjem
i Bolderslev, på Åløkke plejecenter i
Løgumkloster, på den nedlagte kaserne i
Sønderborg, på den tidligere ungdomsskole i Sommersted, og der åbnes antageligt et center i et tidligere kollegium i
Toftlund. Derudover er der også planer
om at åbne et aktivitets- og uddannelsescenter i Nørre Løgum.
På de fleste af de nævnte steder bliver
disse asylansøgere ”naboer” til vore LM
kredse og mødepladser. For os i LM bliver
udfordringen så nu at finde ud af, hvilke
resurser vi har, hvad vi kan byde ind med,
og hvad vi kan få lov til at gøre.
Byd asylansøgere velkommen
Disse flygtninge, som nu søger asyl hos
os, er helt normale mennesker, som er
havnet i en unormal situation.
Der skal ikke meget til for at gøre en
forskel for disse mennesker. Den eneste
Sønderborg kaserne

MISSION

Løgumkloster
Efterskole

forudsætning er faktisk at være menneske og tage sig lidt tid til at være menneske for nogen, som har brug for det.
• Bed for dem.
• Giv dem et smil, sig goddag og velkommen, når du møder dem i byen.
• Besøg dem, få en snak, tilbyd gåture, tag et spil ludo eller kinaskak,
hækl og strik sammen med dem,
spil bold (fodbold er for eksempel et
godt fællessprog). Hjælp dem med
at lære dansk og med livet i Danmark. Tag dem med i byen, med i en
genbrugsbutik eller med hjem.
• De mangler stort set alt. Vær med
til at samle brugte cykler, brugt tøj,
legetøj og meget andet.
• Lad os åbne vore menigheder og
netværk for dem. Inviter til arrangementer som venskabsmiddag,
Kvinder møder Kvinder, og husk at
invitere børnene med i børne/juniorklubber.
Arbejde på Sønderborg kaserne
Det begyndte med bøn for asylansøgerne og resulterede i en arbejdsgruppe
på 23 engagerede mennesker inkl. to af
byens præster.
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Gruppen har holdt møder med kommunens leder for frivillighedscenteret,
som koordinerer de frivilliges indsats.
Arbejdsgruppen har sagt ja til at stå for
en tøjbutik på kasernen, hvor flygtninge
kan købe det, de mangler for et lille symbolsk beløb. Indtægten herfra skal gå til
aktiviteter for flygtningene på kasernen.
Nogle fra gruppen vil gå ind i et morbarn projekt, mens andre vil arbejde i et
lokale, der skal omdannes til et aktivitetsrum, hvor der kan spilles og drikkes kaffe
for på den måde at skabe kontakt.
LME er også i gang
Undervisningen i fokuskristendom og
praktikdelen i diakoni kombineres med at
gøre noget for de 50 skolebørn ud af de
160 flygtninge på Åløkkehjemmet.
Lars Birkmose fortæller efter det
første besøg: ”Det er noget af det mest
spændende, jeg har prøvet. Både børn
og voksne hyggede sig, legede i hallen
og spiste pandekager med is. Efterskoleeleverne var mega høje bagefter. Senere
blev det også til en fodboldkamp, hvor
der kom 12 unge asylansøgere, og de
bankede vores elever”.
Sommersted Junior/teenklub
Klubben har tidligere lejet sig ind i
skolens hal. De har nu fået en aftale med
centerledelsen om, at de fortsat kan
bruge hallen til sport, mod at de inviterer
de jævnaldrende fra asylcenteret til en
sportslig dyst.

Sommersted

tret i Sommersted. De mangler nu især
herretøj og sko.
Man er også på vej med nogle ”computer-spille-aftner” for de unge drenge.
Grib muligheden
Vi oplever nu en helt unik situation – en
særlig gunstig tid for mission – vil vi gribe
mulighederne?
Der er en Gud, der skal æres, og en
næste, der har brug for os.
Uanset hvor lidt du måtte kunne gøre
for disse mennesker, så vil det gøre en
stor forskel for dem.
Nærmere oplysninger: Tværkulturel
Konsulent, Else Wiwe 2578 6267 E-mail
ew@dlm.dk
Else Wiwe
Haderslev

I Haderslev tømmes pulterkamrene
Et loppemarked blev begyndelsen til
en anseelig samling af tøj, legetøj og en
klapvogn som nu er afleveret på asylcen-
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AFDELINGEN

AFDELINGEN

Alt har en tid
Det er med beklagelse og et tungt hjerte,
at jeg skal meddele, at aktiviteterne i
Luthersk Missions Brass Band (LMBB) er
ophørt. Vi ser os ikke længere i stand til
at fortsætte. Der er mange faktorer, som
samlet set leder hen til beslutningen. Jeg
vil understrege, at det er en beslutning,
som hele orkesteret har truffet i enighed.
Ingen tvivl om, at vi gerne så en fremtid
med LMBB. Vi værdsætter musikken, det
sociale sammenhold, og det fantastiske i
at være en del at et fællesskab, der ønsker
at dele Guds Ord med andre mennesker.
En lang epoke er slut
Ret beset så er den musikgenre, vi repræsenterer ikke oppe i tiden længere. Det har
bl.a. betydet, at vi i de senere år kun har
haft meget få faste aftaler om at spille, og
flere gange har vi selv måttet opsøge opgaver. Det har også betydet, at tilgangen til
orkesteret har været støt nedadgående.
De seneste mange år har vi flere gange talt sammen om vejen frem for LMBB.
Nu har vi så igen vendt situationen med
hinanden over flere omgange. Det har
været en svær beslutning. Ingen ønskede
reelt at sammenfatte de forskellige fakta
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og se resultatet i øjnene. Men fakta er
fakta. Og beslutningen blev truffet.
94 år med Lund Basunkor, Haderslev
Hornorkester og endelig LMBB og 52 år
som orkester med base i Haderslev er
slut. For nogens vedkommende en epoke
i deres liv på mere end 50 år. Alting har
en tid – sådan er det.
Fuld af taknemmelighed
Vi sidder tilbage med en enorm taknemmelighed for, hvad vi har fået lov til at
være en del af. Den velsignelse, som har
ligget i opgaven, er, for os, uden sidestykke. Vi har erindringen fuld af gode oplevelser både musikalske og sociale, men
ikke mindst af den glæde det er, at være
en del af arbejdet i Guds rige. Tænk at vi
har fået lov til at stå i en tjeneste, hvor
vores passion og lidenskab for musik har
kunnet bruges aktivt.
Jeg vil gerne opfordre til, at vi takker
Gud for den velsignelse, han har skænket
gennem arbejdet, og for de brudstykker
af evangeliet, som LMBB har fået lov til
at viderebringe til mennesker. At det må
virke der, hvor det er spredt.
Torben Sjælland

Æ’ knejte fra Aabenraa på cykeltur
Cyklen kan være et redskab i Guds hånd
til at styrke det kristne fællesskab. For
tredje gang har herrerne fra LM i Aabenraa arrangeret en cykeltur. Turen strakte
sig over to dage, og de 16 deltagere,
der repræsenterede alle aldersgrupper,
havde valget mellem en rute på godt 90
km eller en på 140 km.

de herrer om søndagens tekst og bøn, inden rytterne igen steg på deres jernheste
og lagde Fynshav bag sig. ”Af sted gik det
de 25 kilometer til færgelejet i Hardeshøj.
Med færgen blev vi transporteret over til
Ballebro. Efter en god frokostpause, var
der kun tilbage at køre de 19 kilometer til
Aabenraa,” beretter Hiddi.

Ikke kun hårdt arbejde
Syv pedalentusiaster valgte den lange
rute med start i Aabenraa. De øvrige stod
klar til at hægte sig på i Gråsten omkring
to timer senere. I samlet flok fortsatte turen mod Als med endestation i Naldmose
ved Fynshav, hvor de havde adgang til et
sommerhus. ”Efter at have pustet ud og
fået en kop kaffe, var der tid til en dukkert
med efterfølgende bad, hvilket gjorde
godt,” fortæller Hiddi Højgaard. Om
cykelturen forklarer han i øvrigt: ”Hele
vejen havde vi to supply-biler (biler med
forsyninger, red.), der servicerede os og
havde al vores oppakning med. Heldigvis
havde de også husket to Weber grill, som
nu blev gjort klar til den store steg. Og
mens vi ventede på, at det skulle blive
klar, blev der hygget med diverse spil.”
Efter spisetid blev guitaren og sangbøgerne fundet frem, og resten af aftenen
tilbragtes med sang, andagt og en efterfølgende givende drøftelse, inden det
var tid til at gå i seng. ”De fleste sov rigtig
godt,” fastslår Hiddi Højgaard.
Næste morgen samledes de cykelgla-

Godt fællesskab
”Vi nyder den specielle stemning, der
er, når en flok knejte laver en aktivitet
sammen, og vi føler, at det er et fantastisk input til det fællesskab, vi ellers har
i missionshuset. Alle kan være med, idet
der findes alternative løsninger, når nogle
af rytterne går kolde. Cykelturen er for
alle, og vi har den store glæde, at nogle
har inddraget bekendte og kammerater i
cykelfællesskabet. Sådan kan cyklen blive
et redskab til at styrke det kristne fællesskab og inddrage flere i det.”
Hiddi Højgaard/Lea Brøgger Detlevsen

Der hygges med diverse spil
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K ALENDER

K ALENDER

Mødeplan for november
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Lø. 1. Basar på friskolen
On. 5. kl. 14.30. Seniormøde. Niels Andersen
Fr. 7. Svend Åge Jacobsen
Fr. 21. Finn Sørensen. Lovsangsgruppen
medvirker
LMU
Ti. 4. Ejnar Landkildehus
Ti. 11. Guldkornsaften
14.-16. Mission 14, LMH, Hillerød
Ti. 18. Bent Oluf Dam
Ti. 25. Bibelstudie hos Tobias Ehmsen, Rødekro
Agerskov Valgmenighed
Sø. 2. kl. 11. Allehelgen. Martin Eskesen
Sø. 16. kl. 14. Temaeftermiddag. Jakob Rahbek. Sognehuset
Sø. 30. kl. 16. Martin Eskesen
Arnum
Ti. 11. Peter Thorsen
Sø. 30. kl. 14. Adventsmøde. Peter Wind
Ballum
Fr. 14. Bent Petersen, Esbjerg. MAF
Fr. 28. Bortsalg. Egon Jensen

Brændstrup
Ma. 3. Ole Sørensen
On. 6. Kamma og Arne Puggaard fortæller om
arbejdet i MAF
Ma. 17. Henrik Kristensen
LMU
On. 5. Svend Åge Jacobsen. Hos Ulla og Andreas Rasmussen
On. 12. Bibelundervisning
On. 19. Bibelstudie. Hos Rita og Sven Aage
Paulsen
Lø. 22. Restaurant God Mad

8

NYT I SYD NOVEMBER 2014

On. 26. Lars Birkmose. Hos Lene og Ruben
Schmidt
Bylderup Bov
Sø. 2. kl. 10.30. Gudstjeneste. Hans Ulrik Munk
Ti. 4. kl. 14.30. Ældremøde. Kjeld Burgdorf
Fr. 7. Missionsaften. Samuel Muck, TZ. Vi inviterer LM Løgumkloster
To. 13. kl. 19. Klaus Højgaard Laursen. Recitation af Markus Evangeliet. På friskolen		
Sø. 16. kl. 10.30. Gudstjeneste. Ejler Nørager
Andersen
Fr. 21. kl. 17.30. Fællesspisning. Kl. 18.30 Ebbe
Kaas
Fr. 29. Missionskredsens basar
Sø. 30. kl. 10.30. Gudstjeneste. Ejnar Landkildehus. Kl. 14.30 Jul på Torvet i B-Bov fælles
med Borgerforening og Brandværn
LMU
To. 6. Caféaften
To. 13. Bibelrecitering v. Klaus Højgaard Laursen. På friskolen
To. 20. Philip Bach-Svendsen
To. 27. Bibelstudie
Fyns Frimenighed
Sø. 2. Søndagsfællesskab
Sø. 16. Gudstjeneste i missionshuset. Lars
Birkmose
Sø. 30. Søndagsfællesskab
Faaborg kl. 19.00
Ti. 4. Ejler Nørager Andersen: ”Troslydighed”
Gånsager/Spandet
To. 6. Kredsmøde
Ma. 17. Fællesmøde. Ejnar Landkildehus
To. 27. Missionsaften. Anne-Lene og Peter
Olofsen, TZ

GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 3. Aktivitet
Ma. 10. Bibelstudie
Ma. 17. Fællesmøde m. Gånsager
Ma. 24. Aktivitet
Haderslev
Ma. 3. kl. 17.45-20. Kulturmøde i Klubhuset
On. 5. Kjeld Wiwe
To. 13. kl. 14.30. Eftermiddagssamvær. Finn
Jørgensen
Fr. 21. kl. 19. Adventsfest. Kurt Krüger. Sang v.
Remissi
On. 26. kl. 11-14. Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Fr. 28. kl. 19. Adventsfest på Friskolen
LMU
Ma. 3. Fælles med Aabenraa
Ma. 10. Ebbe Kaas
Ma. 17. Ebbe Kaas
Ma. 24. Bibelstudie
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 2. Egon Jensen. Fællesspisning
Sø. 16. Lovsangsgudstjeneste. Finn Sørensen
Haderslev Syd
Ma. 3. kl. 17.45-20. Kulturmøde. KFUMs Klubhus
Fr. 7. kl. 18. Missionsaften med fællesspisning.
KFUMs Klubhus
Fr. 21. Emile Djonga. Hos Rita og Niller
Høgsbro Frimenighed – Vadehavskirken –
På ”æ Farm” kl. 10.30
Sø. 9. Gudstjeneste. Kjeld Wiwe
Sø. 23. Missionsgudstjeneste. Anne-Lene og
Peter Olofsen, TZ
Sø. 30. Gudstjeneste på CD
Kolding
Sø. 2. kl. 14. Temadag. Ole Techow: ”Videnskab kontra kristendom”
To. 6. Kurt Krüger
Fr. 21. kl. 19. Koncert, lovsang, vidnesbyrd.
Besøg af LMH’s kor

To. 27. kl. 18. Julehygge.
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 2. Brændstrup. Ejler Nørager Andersen
On. 12. kl. 19.30. Brændstrup. Ejler Nørager
Andersen. Bibelundervisning
Sø. 16. Brændstrup. Dan Hessellund
Sø. 23. Brændstrup. Ejler Nørager Andersen
Sø. 30. Brændstrup. Adventsgudstjeneste.
Familieudvalget
Løgumkloster
Fr. 7. Peter Møller Schmidt
Fr. 14. Niels Andersen
On. 19. Henning Kamp
Fr. 28. Henrik Jensen
LMU
On. 5. MAF kommer på besøg
On. 12. Spilleaften
On. 19. Fællesmøde med LM. Henning Kamp
On. 26. Bibelstudie
Middelfart
Ti. 18. David Mandix Carlsen. Gal. 4. Fokus på
frihed. At finde ind i hvilen i vores tro
Nordøstfyn
To. 13. Kulturhus (program følger)
Ti. 25. Henning Kamp
Odense
Ma. 3. kl. 19. Storsamling. Missionær Samuel
Muck
Ma. 10. Teddy Sjælland
LMU kl. 19.00
Ma. 3. Storsamling. Missionær Samuel Muck
On. 12. Kjeld Wiwe. Norea. Fælles m. KFS og IMU
On. 19. kl. 18. Fællesspisning. Kl. 19. Ejler Nørager Andersen: Helligånden
Uge 48 GøreGruppeUge
Over Jerstal kl. 19.00
To. 6. Sang- og vidneaften
To. 20. Svend Åge Jacobsen. Emne: Johs. Åb.
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K ALENDER
kap 1. Sang v. Harriet og Jørgen Hørning

Ryslinge kl. 14.30
Fr. 7. kl. 19.30. Møderække. Søren Pedersen
Lø. 8. kl. 19.30. Søren Pedersen
Sø. 9. kl. 14.30. Søren Pedersen
Sø. 23. kl. 14.30. Niels Kousgaard

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 7. Missionsaften i Haderslev Syd
KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev
Fr. 21. Peter Thorsen
Sottrup
Ti. 11. Finn Løvlund
Sønderborg
To. 6. Missionsaften. Missionær Samuel Muck
Fr. 7. kl. 18. Fredagsmøde med fællesspisning.
Arne Puggaard fortæller om arbejdet i MAF
Fr. 14 kl. 14.30. Seniormøde. Jens Landkildehus
To. 20. Vi får besøg af LMH-koret
Lø. 29. kl. 10-16. Bibelkursus på Sundeved
Centret. Jens Ole Christensen
Toftlund Frimenighed
Ti. 4. kl. 19. Arne Puggård, MAF
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Tønder
On. 12. Jesper Iversen
On. 26. Chr. Maymann. Fællesmøde
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 11. Svend Åge Jacobsen
Ti. 25. Finn Sørensen
On. 26. kl. 14.30. Seniormøde. Oluf Damm
LMU
Ma. 3. Fællesmøde med Haderslev LMU (i
Aabenraa)
Ma. 10. Indsamlingsaften
Ma. 17. Martin Hunskjær Olsen
Ma. 24. Bibelstudie

I forbønnens tjeneste
NOVEMBER
Tak for
•
Afdelingsformanden og afdelingsstyrelsen. Bed om, at de
må lede ret.
•
Formænd og bestyrelser i vore kredse og frimenigheder.
Bed om, at de må få kræfter og indsigt i tjenesten
Bed for
•
15. Kvindernes fridag på Solbakken
•
19. Afdelingsstyrelsesmøde
•
LME – for elever og lærere
•
at nogen må høre Guds kald til de ledige missionærstillinger
Missionærer – Tanzania
•
Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission
•
Louise og René Sølvsten Nissen med Nicoline, Clemens
og Regine. Bed om, at de må få en god indgang i Danmark igen.
•
Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe 		
og Esben. Teamleder, Dar es Salaam
•
Maja Valbjørn og Erik Haahr Andersen, Kiabakara

Bed, sa

skal der
T
jer. MAT
syv,syv

søg,

MATT
syv,
s y v

I

så skal
finde.

Bank på,
så skal der
op for jer.
MAT T syv,syv

lukkes

Skærbæk
Fr. 7. Bortsalg
Fr. 14. Niels Kousgaard
To. 20. kl. 14.30. Ældremøde. Ole Sørensen
Fr. 28. Årsfest. Poul Arne Nyborg

8.-9. Kredslejr. Bent Houmå Jørgensen
Sø. 23. kl. 10. Gudstjeneste. Kjeld Wive
Ti. 25. kl. 19. Peter Olofsen

gives

Ribe
Ti. 11. Ole Sørensen. Hos Anne Marie og Walter
Fr. 28. Peter Møller Schmidt. Hos Gunhild og
Jens
LMU
To. 6. Lars Birkmose. Hos Lisbeth og Bruno
To. 13. Aktivitet. På ”æ Farm”
To. 20. Bibelstudie. Nikolai Vig Kaarsholm. På
”æ Farm”
To. 27. Nikolai Vig Kaarsholm. På ”æ Farm”

FORBØN

Volontører i Peru
•
Ester Jensen og Karina Marker Jensen

Kvindernes fridag på Solbakken
Lørdag d. 15. nov.
Helene Hammer Pihl kommer og underviser.
Helene bor i København og er ansat i Københavnerkirken som leder for de frivillige.
Tema for dagen: Et liv med sandhed
Jesus har givet os et konkret løfte: ”I skal lære
sandheden at kende, og sandheden skal gøre
jer frie”. Han opmuntrer os der til at lægge
løgnen bort og i stedet tale og leve i lyset af
sandheden. Fra ham kommer alt godt; han er
kilden til det, vi alle længes efter. Men hvordan får det rum i vores liv, når der er så meget
andet, der fylder?

Program for dagen
Kl. 09.30: Formiddagskaffe
Kl. 10.00: Velkomst og intro
til dagen
Kl. 10.15: Samling
Kl. 11.30: Middag
Kl. 13.15: Samling
Kl. 14.30: Kaffepause
Helene Hammer
Kl. 15.00: Samling
Pihl
Kl. 15.50: Afslutning af dagen
Tilmelding senest lørdag d. 1. november til
Else Wiwe: ew@dlm.dk eller tlf. 7452 8283/
2578 6267
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