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Fra ateist til LMH-elev
”Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og
de skal give ham navnet Immanuel” – det betyder:
Gud med os. (Matthæusevangeliet 1,23)

En anderledes jul
Hvad laver en andagt om julen i et blad,
som ikke engang udkommer før påske?
Nogle vil gå med til, at julen varer lige til
påske – men ikke til efter påsken! For mig
er det ikke så underligt længere. Sidste
jul var meget anderledes for mig, og det
blev en god mulighed for at erfare, hvad
julen egentlig betyder.
Kylling, ris og gamle laser
Den 24. december 2014 sad jeg på
Borneo med fem andre kristne venner i
en lille øde landsby på betongulvet i et
mørkt rum kun oplyst af et stearinlys.
Vores julemiddag bestod af ris og kylling,
tøjet var vores ikke så smarte laser, og vores maver var oppustede på grund af ris
– ikke med spændte sommerfugle eller
mætte efter en lækker steg. Denne aften
var en aften helt som alle andre.
Jesus er: Gud med os
Den eneste julestemning, som var i rummet, var den, jeg selv skabte, fordi den
flok, jeg rejste med, var fra lande, hvor
julen fejres d. 25. december. Et vers, som
blev ved med at komme tilbage til mig
denne jul, var ovenstående vers fra Mat-
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thæusevangeliet. Det var dét, der blev
stort for mig denne jul: Jesus blev kaldt
Immanuel, og det betyder Gud med os.
Jesus er Gud. Men ikke bare det. Jesus er
Gud med os. Det var det, der var hele meningen med Jesu fødsel, og det krævede
ikke noget juletræ eller nogen julegudstjeneste for at forstå dette. Skaberen,
som havde skabt hver af os, der sad dér
på gulvet, var blevet som én af os. Og til
hvis fordel? Alene til vores fordel! Gud vil
enormt gerne have et fællesskab med os,
og det er værd at fejre året rundt ved at
tage imod og leve i det fællesskab, Gud
tilbyder os.
Et særligt men fuldstændigt menneske
Jesus blev født som en garanteret rigtig
sød, lille baby, men det var ikke dette,
der var det vigtige. Det vigtige var, at han
blev født som et særligt men fuldstændigt menneske for at kunne tage vores
plads og blive dømt til døden på et kors,
sådan at vi kan være sammen med ham.
Julen og påsken hænger i sandhed sammen, men budskabet kan også sagtens
strækkes ud over resten af året.
Nomi Høeg, Løgumkloster

Når man er ung og fattig, føles et højskoleophold på forhånd mest af alt som en
stor økonomisk belastning. Men når jeg
nu, halvvejs gennem mit forårsophold
på Luthersk Missionsforenings Højskole
(LMH) i Hillerød, skuer tilbage, er jeg ikke
et øjeblik i tvivl om, at det er de bedste
penge, jeg nogensinde har brugt. Her er
begrundelsen:
Et fantastisk fællesskab
Jeg er ikke vokset op i en kristen familie,
og mit første møde med kristne blev
derfor, da jeg startede på Tønder Gymnasium, hvor jeg havnede i en klasse med
intet mindre end otte kristne! De hev mig
med til KFS, hvor åbenheden, nærværet
og imødekommenheden undrede mig;
de hersens kristne måtte have et eller
andet, andre ikke havde, siden de kunne
have så fantastisk et fællesskab.
Så jeg blev hængende i alle tre
gymnasieår, og mens de andre kristne
omkring mig var kæmpestore vidnesbyrd
om Guds kærlighed, voksede min tro fra
stort set ikke eksisterende til noget, jeg
ikke kan undvære.
Min tro bliver styrket
I året efter jeg blev student, begyndte
jeg at bemærke, at Gud gang på gang
viste mig i retning af LMH, og hvor var
det godt, at jeg lyttede til Ham!
Det er en kæmpe velsignelse at være
en del af et fællesskab, hvor Jesus er centrum – i det fællesskab kan jeg mærke, at
min tro bliver styrket. Jeg føler mig hjemme her, set og værdsat. På LMH bliver jeg
udfordret både åndeligt og menneskeligt

Amalie (til højre) sammen med tre andre
LMH-elever foran Grædemuren i Israel.
både i og uden for undervisningen. Her
har jeg mod til at være mig selv, fordi jeg
bliver mindet om, hvem jeg er for Gud.
Jeg bliver gang på gang ramt af og er
dybt taknemmelig over, hvad Jesus har
gjort for mig, og hvad jeg har i Ham. Jeg
glæder mig over at læse i Bibelen, hvor
jeg fyldes af en glæde over det, jeg har
fået givet at Gud. Jeg har bare lyst til at
give det videre!
Derfor må jeg slutte af med at gentage, hvad en tidligere LMH-elev engang
sagde:
”Det kan godt være, at jeg ikke havde
råd til at tage af sted, men jeg ved nu, at
jeg ikke havde råd til at lade være!”
Amalie Sif Thomsen
Tilskud til LMH
Godt nyt til dig, der overvejer et bibelskoleophold til efteråret. Der gives et
ekstraordinært tilskud på 2.000 kroner
til alle elever på efterårsholdet... og
der er som altid mulighed for at søge
ekstra tilskud fra LMH’s elevstøttefond,
når du er tjekket ind.
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PRÆSENTATION

BIBELCAMPING

Eliteholdet

Ny præst i
Agerskov
Valgmenighed

Jeg er blevet spurgt om at fortælle lidt
om mig selv, da jeg er ny her i Sønderjylland. Jeg hedder Jakob Rahbek og er ny
præst i Agerskov Valgmenighed. Jeg er
33 år og har læst teologi i København.
Samtidig med studiet har jeg i seks år
været forkynder i Hvidovre Frimenighed
(LM) i en 25% stilling. Tidligere har jeg
været et år som rejsesekretær for Dansk
Bibel-Institut og endnu længere tid
tilbage arbejdede jeg to år i Rusland i
studenterarbejdet dér.
Familien
Her i december – dagen efter min afslutning på pastoralseminariet - flyttede jeg
fra København til Agerskov sammen med
min kone Benedikte og vore tre børn
Sara (4 år), Johanna (3 år) og Daniel (1 år).
Benedikte og jeg er henholdsvis opvokset i Odense og Græsted, men selvom
ingen af os er fra Sønderjylland, har vi
alligevel ikke følt det svært at flytte hertil,
for vi er blevet mødt af et stærkt kristent
fællesskab, der har taget virkelig godt
imod os.
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Sommeren nærmer sig med raske skridt,
og mange af dens aktiviteter er allerede
i planlægningsfasen for både familier og
foreninger. Også bibelcamping på Haderslev Næs er blevet planlagt af mange
mennesker – bibelcampingudvalget har
allerede nu lagt et stort arbejde i at gøre
bibelcamping attraktiv for mange feriegæster. I februar-nummeret fik alle Nyt
i Syds læsere et program. Et meget fint
program med meget at glæde sig til.
Må Jesus blive stor for os alle
Som valgmenighedspræst er mit ønske
og min vision, at Jesus må blive stor for
os i menigheden og også for alle andre
i Agerskov by. Det kan kun ske ved intet
mindre end et mirakel, og derfor er det
mit ønske, at vi som kristne må blive bedende mennesker, der beder om, at Gud
må forny vore hjerter og røre ved den by,
vi bor i og er kaldet til at virke i.
Jeg har fået et meget spændende arbejde, hvor bl.a. plejehjemsgudstjenester,
vore onsdagsmiddage og et stort antal
konfirmander fra både Agerskov Kristne
Friskole og Brændstrup Kristne Friskole er
med til, at jeg som præst kommer endnu
længere ud end til de, der allerede er i
menigheden. I en mindre by som Agerskov bliver det desuden hurtigt kendt,
hvem der er præst for valgmenigheden,
og det giver også sine åbninger. Så kort
fortalt er jeg og min familie kommet rigtig godt til Sønderjylland, og jeg oplever
at have fået et fantastisk arbejde med
mange muligheder.
Jakob Rahbek

Praktisk arbejde
Der er også et mere praktisk arbejde, der
skal gøres, inden bibelcamping kan løbe
af stablen, og noget af dette tager vi os
af på Eliteholdet. Vi er en lille flok efterlønnere og pensionister, som har påtaget
os at give en hjælpende hånd med dette.
Det drejer sig bl.a. om at male, reparere,
klippe hække, fælde træer, lægge fliser,
rydde op og mange andre ting. I 2014
udskiftede vi gavlen på cafeteria-bygningen.

Medarbejdere søges
Det meste af vort arbejde er udendørs, så
derfor holder vi nøje øje med vejrudsigten og må tilrettelægge arbejdsdagene
efter vejret. Det betyder, at vi ikke kan
planlægge ret lang tid frem, så med kort
varsel kan vi samles mellem tre og seks
personer. Vi begynder på Haderslev Næs
kl. 9 og fortsætter til hen på eftermiddagen. Vi holder selvfølgelig pauser til kaffe
og frokost. Det er en dejlig arbejdsplads,
og vi går og hygger os med arbejdet og
det sociale samvær.
Der er altid nok at lave, så vi kan godt
bruge flere hænder, så hvis du har lyst til
at være med, kan du kontakte undertegnede. Hvis du ved om andre, som kunne
være emner, så kontakt dem eller mig.
Niels Vemmelund, Løgumkloster,
tlf. 7474 3096 / 5143 3096
mail: invemmelund@gmail.com

Pinsecamping
22.-25. maj afholdes pinsecamping på Haderslev Næs. Se program i sidste nummer
eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping.
4.-25. juli afholdes der bibelcamping.

5

NYT I SYD MAJ 2015

MISSION

MISSION

Med hånd og hjerte i Israel
Den 15. oktober 2014 satte vi kurs mod
Israel som Yad Va Lev seniorvolontører. Yad Va Lev betyder ”med hånd
og hjerte” og er et arbejde Ordet og
Israel har sat i gang. I otte uger skulle vi
sammen med seks andre personer bo i
en lejlighed, som Ordet og Israel lejer i
Jerusalem, kun fem minutters gang fra
Joﬃhuset, hvor de unge volontører bor
sammen med lederparret Lene og Martin
Haahr. Fire gange om året sender Ordet
og Israel otte seniorvolontører til Jerusalem, hvoraf de to på hvert hold er ledere
af holdet og har været i Israel mange
gange.

Kærlighed til Israel
Hvorfor netop Israel? Vi har nok en
forkærlighed for Israel, og det har flere
grunde. Jøderne er Guds ejendomsfolk, og vi har fået frelsen fra dem,
og skylder dem en stor tak. For det
andet har det jødiske folk lidt utrolig
meget gennem tiderne. Mange
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vender tilbage til det forjættede land, og
en del lever i fattigdom.
Desuden er Israel jo stedet, hvor det
skete. Du kan læse i Bibelen, og komme
ud at se stederne. Det er en kæmpe
oplevelse.
Arbejdsområder
Seniorvolontørerne har to arbejdsområder: renovering af lejligheder og arbejde i
Shekel, som er et daghjem for mennesker
med særlige behov. Vi arbejder fire dage
om ugen og har fri tre. Martin planlægger de otte uger for os, så der er indlagt
udflugter, bibelundervisning og en uges
ferie i Det danske Hus ved Genesaret sø.
Ruben Bernhard, som har boet i Jerusalem i ti år og snakker flydende hebraisk, står for alt, der har med lejligheder
at gøre. Det er kommunen, som henviser
til de lejligheder, der mangler en kærlig
hånd. Alle materialer betales af Ordet og
Israel, og israelerne er meget taknemmelige for vores hjælp. Ruben har kontakten
til dem, der bor i lejlighederne, og han
har også et opsøgende arbejde bagefter. Flere er blevet kristne, så det nytter,
når vi kommer med hånd og hjerte og
respekt for en anden kultur.
På Shekel er der både jøder og muslimer med særlige behov – herhjemme
kaldet fysisk/psykisk handicappede.
Shekel får mange ordrer fra firmaer, og sammen med brugerne

hjælper vi med at udføre arbejdet. Siden
seniorvolontørerne er begyndt at hjælpe,
er produktionen steget med ca. 300%,
så vi gør en forskel. Vi mærkede ledernes
taknemmelighed for vores hjælp
Tid til at være turist
Vores lederpar var Bente og Poul Weber,
og så snart vi havde fri og der ikke var
noget planlagt, ville de gerne vise os
rundt i Jerusalem og omegn. Vi har
besøgt mange af de kendte steder fra
Bibelen. En af de store oplevelser var at
gå ned af Oliebjerget, se de forskellige
kirker og læse teksten, der passer til. Jesus har gået der! En anden stor oplevelse
var Davidsbyen og turen gennem kong
Hizkijas vandtunnel. Vi var også en tur på
Herodion – kong Herodes palads – gik
ned derfra på trappetrin fra Herodes’s tid,
og man spørger sig selv: ”Har vismændene gået her?” Da vi var på ferie i Nordisrael var vi på Gilboas bjerge, hvor kong
Saul kæmpede mod filistrene, og hvor
hans sønner døde, og kong Saul dræbte
sig selv. En oplevelse var også Nazaret

Village, hvor kristne palæstinensere har
lavet en landsby med arbejdende værksteder som på Jesu tid, og hvor vi spiste
et bibelsk måltid.
Kan varmt anbefales
Man behøver hverken være maler eller
murer for at melde sig som seniorvolontør, men man skal være rimelig rask,
være villig til at bo tæt sammen med seks
andre personer i otte uger og arbejde
fem-seks timer om dagen. I lejligheden
er der et dejligt køkken-alrum og et toilet
i stueetagen. Fire værelser på første sal
og et badeværelse, hvor der også er en
vaskemaskine. Ligeledes er der en lille
terrasse med havemøbler. Madlavning og
rengøring går på skift.
Dette er jo ikke gratis og vi betaler
alt selv: Rejsen, maden og opholdet i
lejligheden; men når jeg tænker på, hvad
vi har oplevet i de otte uger, er det så
rigeligt pengene værd. Jeg kan meget
varmt anbefale at blive seniorvolontør i
Israel. Der er ledige pladser i 2016.
Anne Marie Krüger, Løgumkloster
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AFDELINGEN

MISSION

Grundlovsfest
Der er al mulig grund til at samles på
Grundlovsdag, den 5. juni, og fejre den
frihed til at tro og samles, som vi ved
Grundlovens indførelse i 1849 gav ret til.
Det gør LM i Haderslev hvert år på
Povlsgård, hvor Krista og Hans Christian
Schmidt bor. De åbner deres hjem for
små og store – både inde og ude. Regnvejr hindrer ikke mødets afholdelse, idet
der er plads til alle indenfor, og med et
opsat højtaleranlæg kan der høres og
synges med i begge stuer og endda på
første sal. Bedst er dog, når solen skin-

Alle har brug for Jesus
ner, og hele arrangementet kan foregå
i haven, hvor det danske flag i dagens
anledning vajrer midt på plænen.
Forkyndelse og kaffe
Der er to møder, kl. 14 og 16, og i pausen
serverer månedens ”kaffehold” kaffe med
hjemmebagte kager. For børnene er der
gode muligheder for leg – både inde og
ude – og mange benytter sig af et rask
boldspil eller en tur på gyngerne.
Hvert år er der en forkynder af Guds
ord, og i år kommer Hans Lundby fra
Skjern
Bibelen har nemlig også en grundlov.
Den første siger: Elsk Gud og din næste…
hvis du vil have evigt liv. Men da vi ikke
kan det, er Bibelens anden grundlov:
Hvad vi ikke kunne og kan, det gjorde
Gud, da han sendte Jesus Kristus. I troen
på ham har vi del i det evige liv.
LMU byder på grillpølser
Når vi har hørt os mætte og sunget os
glade, byder LMU på grillpølser med
diverse tilbehør og drikkevarer, og der
er god tid og anledning til at få snakket,
hygget og leget.
Der er en lang tradition for at afholde
grundlovsmøder i LM, Haderslev. Det var
i mange år hos Rosa og Hans Chr. Clausen
på Ladegård, og senere var det Marianne
og Jørgen Kristensen, der lagde hus og
have til. Det er blevet et af de arrangementer, hvor der forsøges at invitere bl.a.
nogle af vore nydanske venner fra Kulturmøderne og Kvinder møder kvinder
(KMK) med.
Ulla Jacobsen
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Over 500 kristne fra flere organisationer
var samlet i Kolding i weekenden 20.22. marts for at sætte fokus på mission
i vores eget land. Under temaet: Fordi
Danmark har brug for Jesus, blev deltagerne gennem prædiken, samtale og bøn
inspireret til at gå ud i nærområdet og
fortælle om Gud, der elsker os mennesker
så højt, at han har sendt Jesus til frelse for
alle mennesker – også her i Danmark.
Taler vi om Jesus?
Christian Jensen, Odense LMU fortæller, at noget af det, han bedst husker
fra weekenden, er en sætning fra en
taler, der sagde: ”Min datter havde mødt
sangeren Rasmus Seebach. Det har jeg
med stolthed fortalt min omgangskreds,
men når det gælder en anden berømthed, nemlig Jesus, så går det ikke helt så
nemt. Hvor er vores begejstring over at
kende Jesus? Jesus er verdens lys, og det
skal vi vise dem, vi møder på vor vej.”
Frimodighed i tjenesten
”Det var en dejlig weekend, hvor samværet med andre himmelvandrere,

Anne
Agerbo

Mads
Due Noer
lovsangen og forkyndelsen med fokus
på mission gav stor inspiration,” fortæller Anne Agerbo, Toftlund Frimenighed.
Der er særligt et bibelvers, der står stærkt
efter weekendens konference: ”Ved Jesu
blod har vi frimodighed til at gå ind i
helligdommen (Hebr. 10,19). Renset i Jesu
blod får vi frimodighed til tjenesten, derfor kan vi også være tydelige og nærværende i det miljø, vi færdes i.”
Mød mennesker, hvor de er
Mads Due Noer, Kolding LM fortæller: ”Vi
blev stærkt opfordret til at komme ud
med evangeliet, der hvor folk er, i stedet
for hele tiden at anstrenge os for at hive
dem ind i vores miljø. Vi skal altså ikke
først putte mennesker ind i vores kasser,
men opsøge dem i deres eget miljø.” For
at inspirere deltagerne til mission i nærmiljøet blev de den ene dag placeret ved
borde efter postnumre. Her kunne man
så helt konkret snakke missionsmuligheder i de enkelte byer og områder.
Lisbet Kaas/AF
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K ALENDER

K ALENDER

Mødeplan for maj og juni
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 8. maj. Rosenius-aften. David M. Carlsen.
On. 20. maj kl. 14.30 Seniormøde. Bent Olsen
Fr. 29. maj. Kjeld Burgdorf
Fr. 5. juni. Lovangsaften. Christian Engmark
On. 17. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Fr. 19. juni. Finn Sørensen
Ti. 23. juni Sankthans
LMU
To. 7. maj. Fælles med juniorklubben
Ti. 12. maj. Walk and talk
Ti. 19. maj. Sportsaften
Ti. 26. maj. Bibelstudie
Ti. 2. juni. Christian Engmark
Ti. 9. juni. Handsday
Ti. 16. juni. Sommerafslutning
Ti. 23. juni. Sankthans
Agerskov Valgmenighed
Sø. 3. maj kl. 10.30 Gudstjeneste
Sø. 17. maj kl. 10.30 Gudstjeneste
Sø. 31. maj kl. 14.00 Gudstjeneste
Arnum
Ti. 5. maj. Kjeld Burgdorf		
Ti. 26. maj. Arant Johannessen.
Ti. 16. juni. Martin Jefsen
Ballum
Fr. 8. maj. Kurt Krüger
20.-22. maj kl. 15 -17.30 Børneboblen
Pinsedag, 24. maj kl. 14 Flemming Jensen
Fr. 5. juni. Jens Rosenberg
Fr. 19. juni. Johannes Jensen
Sø. 21. juni kl.10.30 Gudstj. Henrik P. Jensen
Ti. 23. juni. Sankthans hos Vibeke og Thorben
Brændstrup
Ma. 4. maj. Finn Sørensen
Ma. 18. maj. Egon Jensen
Ma. 1. juni. P. Møller Schmidt
Ma. 15. juni. Steffen Juul
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Ma. 29. juni. Sang- og vidneaften
LMU
On. 6. maj. Jørn Nørgaard. Hos Karen og Ejgil
Pedersen
On. 20. maj. Henrik Nissen. Hos Henriette og
Erling Thyssen
On. 27. maj. Bibelstudie
On. 3. juni. Aktivitetsudvalg
On.10. juni. Jens Landkildehus. Hos Lene og
Hans Gunnar Toft
On.17. juni. Sommerafslutning
Bylderup Bov
Ti. 5. maj kl. 14.30 Ældremøde. Erik Trans
Sø. 10. maj kl. 10.30 Gudstjeneste. Lars Rømer
Fr. 15. maj. Lovsang og frit samvær
Sø. 24. maj kl. 10.30 Konfirmationsgudstjeneste v. Olaf og Ejnar
Fr. 29. maj. Rosenius-aften. David M. Carlsen.
Ti. 2. juni kl. 14.30 Ældremøde. Johannes
Jensen
Sø. 7. juni kl. 10.30 Gudstjeneste Ejnar Landkildehus
Fr. 12. juni kl. 17.30 Fællesspisning, kl. 18.30
Lars Birkmose
20.-23. juni. Teltmøder. Jesper Iversen
LMU
To. 7. maj. Indsamlingsaften
To. 14. maj. Blå tur
To. 21. maj. Henning Høgild Pedersen
To. 28. maj. Steffen Juul
To. 4. juni. Kjeld Wiwe
To. 11. juni. Svend Åge Jacobsen
To.18. juni. Caféaften
To. 25. juni. Afslutning
Fyns Frimenighed kl. 14
3. maj. Søndagsfællesskab
Sø. 17. maj. Gudstjeneste i missionshuset
Sø. 31. maj. Søndagsfællesskab
Sø. 14. juni. Gudstjeneste i missionshuset.
Jens Rosenberg Nielsen

Faaborg kl. 19
Ti. 12. maj. Finn Sørensen: ”Bøn”
Sø. 17. maj i Ryslinge.
Gånsager/Spandet
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Haderslev
Ma. 4. maj. Fællesmøde m. LMU. Egon Jensen.
Oplæg og drøftelse: ”En kristen i arbejdstøjet”
Ma. 11. maj kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 20. maj. Bent Olsen. Rødekro-koret
To. 21. maj kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
David M. Carlsen
On. 27. maj kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”.
Klubhuset
On. 27. maj. Jesper Iversen: Rom. 3,19-31
Ma. 1. juni kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Grundlovsdag, fr. 5. juni kl. 14 og 16 Hans
Lundby. Hos Krista og Hans Chr. Schmidt
On 17. juni kl. 19 Svend Aage Paulsen
To. 18. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Sommerafslutning på Gammelbro. Knud Erik
Hansen
Ma. 22. juni kl. 17 Kulturmøde. Udflugt til
Skovbølling
Ti. 23. juni. Sankhans på Gammelbro. Kl. 19.30
Møde i cafeteriet. Kl. 21 Bål på stranden
On. 24. juni kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”.
Klubhuset
Fr. 26. juni kl. 19 Gåtur/sommerafslutning hos
Berit og Kim Jensen
LMU
Ma. 4. maj. Fællesmøde. Egon Jensen
Ma. 11. maj. Nikolai Kaarsholm
Ma. 18. maj. Lovsangs- og vidneaften
Ma. 1. juni. Egon Jensen
Fr. 5. juni kl. 14 og 16 Grundlovsmøde. Hans
Lundby. Hos Krista og Hans Chr.
Ma. 8. juni. Bibelstudie
Ma. 15. juni. David M.Carlsen. Rosenius
Ma. 22. juni. Åben aften
Ti. 23. juni. Sankthans på Gammelbro
Ma. 29. juni. Sommerafslutning

Haderslev Frimenighed kl. 10
Sø. 3. maj. Gudstj. Ole Sørensen. Fællesspisning
Sø. 17. maj. Gudstjeneste. Finn Sørensen
Sø. 7. juni. Gudstjeneste. Kjeld Wiwe
Sø. 21. juni. Gudstjeneste. David M. Carlsen
Haderslev Syd
Sø.10. maj. Udflugt
Fr. 29. maj. Johannes Jensen. Hos Eva og Arne
Fr. 12. juni. Henrik Nissen. KFUM’s Klubhus
Ti. 23. juni kl. 18.30 Sankthans.Teddy Sjælland.
Hos Aase og Hans Peter
Høgsbro Frimenighed – Vadehavskirken
(på ”æ Farm”)
Sø. 10. maj kl. 10 Gudstj. Johannes Jensen
Sø.17. maj kl. 10 Gudstj. Prædiken fra nettet
Sø. 31. maj kl. 10 Gudstjeneste. Ebbe Kaas
Sø. 14. juni kl. 10 Gudstjeneste. Martin Jefsen
Ti. 23. juni. Sankthans
Kolding
8.-10. maj. kredslejr. Christian Maymann
To. 28. maj. kl. 18 Fællesspisning, kl. 19 Ebbe
Kaas.
To. 18. juni. Christian Backer Mogensen
To. 26. juni. Sommerafslutning
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 10. maj. Konfirmation Ejler Nørager.
Brændstrup
To. 14. maj. Konfirmation. Ejler Nørager.
Brændstrup
Sø. 24. maj. Ejler Nørager. Pinsecamping,
Haderslev Næs
Sø. 14. juni. Finn Sørensen. Brændstrup
Sø. 21. juni. Henrik P. Jensen. Ballum
Sø. 28. juni. Ejler Nørager. Brændstrup
Løgumkloster
Ma. 4. maj kl. 14.30 Seniormøde. Hans Ulrik
Munk
Fr. 8. maj kl. 17.30 Fællesspisning, kl. 18.30
Peter Thorsen
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K ALENDER
Fr. 29. maj. Ole Sørensen
Ma. 1. juni kl. 13 Seniormøde. Udflugt til Møgeltønder og omegn
Fr. 5. juni. Lars Birkmose. Jesu genkomst og
det evige liv
Fr. 12. juni kl. 17.30 Fællesspisning, kl. 18.30
Jens Landkildehus
Fr. 19. juni. Ejler Nørager
Ti. 23. juni. Sankthans hos Maria og Chresten,
Ellum. Båltale: Anne Grethe H.
LMU
Middelfart
Ti. 5. maj. Erik Sode Nielsen: ”Korsets evangelium”
Sø. 17. maj. Fynstræf i Ryslinge
Ti. 16. juni. Per Bøndergaard
Nordøstfyn
Ti. 5. maj. Henrik Nissen
Sø. 17. maj. Fynsfest i Ryslinge
To. 21. maj. Kulturhus
Ti. 2. juni. Henning Kamp
12..-14. juni. Kredslejr
Ti. 23. juni Storsamling. Sankthans i Blommenslyst
To. 25. juni. Kulturhus
Odense
Ma. 4. maj. Gøre-Gruppe-Uge
Sø. 17. maj. Fynsfest i Ryslinge
Ma. 25. maj, 2. pinsedag. Vi ta’r på tur
Ma. 8. juni kl. 17.45 Fællesspisning, kl. 18.30
Poul Arne Nyborg
Ma. 15. juni. Gøre-Gruppe-Uge
Ti. 23. juni. Sankthans
LMU kl. 19
Sø. 17. maj Fynsfest
On. 20. maj. Peter Olsen: ”Gud som kalder,
men hvor længe?
Ma. 25. maj. Fællesspisning. Bibelstudie
On. 27. maj kl. 18 Fællesspisning, kl. 19 Bíbelstudiegrupper
Ma. 8. juni kl. 17.45 Fællesspisning, kl. 18.30
Poul Arne Nyborg
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K ALENDER
On. 10. juni. Karlo Brondbjerg: Bibelen – er
den historisk troværdig, eller en blanding af
fakta og myter?
Uge 25. Gøre-Gruppe-Uge
Ti. 23. juni. Sankthans
Over Jerstal kl. 19
To. 7. maj. Jens Schmidt, Skjern
To. 21. maj. Ejler Nørager: ”I sjælesorg hos Jesus”
Fr. 5. juni. Grundlovsmøde. Egon Jensen
Ribe
Fr. 8. maj kl. 17.30 Niels Kousgaard. Fællesspisning
Ti. 19. maj. Rosenius-aften. David M. Carlsen.
Hos Inga og Svend Aage
Sø. 7. juni Udflugt
Ti. 23. juni. Sankthans i Høgsbro plantage
LMU
To. 7. maj. Nikolai Kaarsholm. Hos Elisabeth og
Kristoffer
To. 21. maj. Poul Arne Nyborg. Hos Marianne
og Kristian
To. 28. maj. Aktivitet. Fælles opstart på ”æ Farm”
To. 4. juni. Bibelstudie. (Ebbe Kaas). På ”æ Farm”
To. 11. juni. Ebbe Kaas. Hos Charlotte og Michael
To. 18. juni. Hands aften
Ma. 23. juni. Sankthans i Høgsbro plantage
To. 25. juni. Afslutning på ”æ Farm”

Ti. 23. juni kl. 18 Sankthans
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 8. maj. Hans Ulrik Munk
Sø. 10. maj. Udflugt
Fr. 29. maj. Jens Landkildehus
Fr. 12. juni. Svend Åge Jacobsen. Johs. Åbenbaring
Sottrup
Ti. 12. maj. Jes Peter Hansen
Ti. 9. juni. Jens Jensen

Ryslinge kl. 14.30
Sø.17. maj kl. 14.30 Fynsfest. Bent Olsen
To. 28. maj kl. 18.45 Kjeld Wiwe
12.-14. juni. Kredslejr på Solbakken. Egon
Jensen
On. 24. juni kl. 18 Sommerafslutning på Sandagervej 18

Sønderborg
Fr. 8. maj kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager
Fr. 8. maj kl. 18 Fredagsmøde. Knud Erik
Hansen
Ti. 12. maj. Lovsangsaften sammen med
LMU’erne
To. 28. maj. Peter Thorsen
Fr. 5. juni kl. 18 Fredagsmøde med grill
Fr. 12. juni kl. 13 Seniormøde: Udflugt
To. 18. juni. Else Wiwe
Ti. 23. juni kl. 18 Sankthans hos Britta & Børge
Nørgaard
LMU
Ti. 5. maj. Bibelstudie hos Annelise og Jens
Fredensborg
Ti 12. maj. Lovsangsaften med LM i Bethania
Ti. 19. maj. Filmaften: ”Himlen findes virkelig”
Ti. 26. maj. LMU-konsulent Nikolai Kaarsholm
Ti. 2. juni. Bibelstudie hos Solveig og Emil
Straarup
Ti. 9. juni. Surprise
Ti. 16. juni. Afslutning
Ti. 23.juni. Sankthans hos Britta og Børge
Nørgaard

Skærbæk
Fr. 8. maj. Besøg fra Gideonitterne
To. 21. maj kl. 14.30 Ældresamvær. Henry Holm
Fr. 22. maj. Svend Åge Jacobsen
Fr. 5. juni. Jesper Iversen
To. 18. juni kl. 14.30 Ældresamvær. Niels
Kousgaard

Toftlund Frimenighed
Sø.10. maj kl. 10 Gudstjeneste. Lars Birkmose
Ti. 12. maj kl. 19 Mads Sjælland
Ti. 26. maj kl. 19 Niels Andersen
Sø. 31. maj kl. 10 Gudstjeneste. Thomas Bech
Ti. 9. juni kl. 19 Knud Erik Hansen
Sø. 14. juni kl. 10 Gudstjeneste. Egon Jensen

Tønder
On. 6. maj. Teddy Sjælland
On. 20. maj. Niels Kousgaard
On. 3. juni. Chr. Engmark
On. 17. juni. David M. Carlsen
Aabenraa kl. 19
Fr. 8. maj. ”Kun for kvinder”. Helene Hammer
Pihl: ”I sandhedens klare lys”
Ti. 12. maj. Kjeld Wiwe
Ti. 26. maj. Ole Sørensen
On. 27. maj kl. 14.30 Seniormøde. Finn Jørgensen
Ti. 9. juni. Henning Kamp
Ti. 23. juni. Sankthans
On. 24. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
LMU
Ma. 4. maj. Poul Arne Nyborg
Ma. 11. maj. Gå-tur-aften
Ma. 18. maj. Bibelstudie
Ma. 1. juni. Svend Åge Jacobsen
Ma. 8. juni. Debat-aften og aftensmad
Ma. 15. juni. Mini Sankthans

Kun for kvinder
LM i Aabenraa inviterer
igen til en aften, som kun
er for kvinder. Denne
gang er det fr. 8. maj
kl. 19. Helene Hammer
Pihl, København vil holde
Helene Hammer
foredrag over emnet: ”I
Pihl
sandhedens klare lys”.
Vores identitet og selvbillede formes af, hvad
vi hører og ser omkring os. Det er ikke altid
sandhed, vi lytter til. Hvad er sandheden i en
verden fuld af løgne?
Tilmelding til Hanne Munk:
hhmunk@get2net.dk eller SMS: 6185 1813.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med
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MINDEORD

FORBØN

† Hans Erik Bech

I forbønnens tjeneste
MAJ

Kristi Himmelfartsdag 14. maj kl. 10.3015.00. Vi får besøg af Niels Kousgaard og
eleverne fra Løgumkloster Efterskole.
Tag madkurven med. Der kan købes is.
Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg
og boldspil for hele familien.

Seniorlejr på Solbakken
26.-29. maj afholdes den årlige seniorlejr for
både yngre og ældre seniorer. Læs mere om
lejren i sidste nummer eller se programmet
på www.solbakken-lejr.dk
Tilmelding til Egon Jensen på tlf. 7452 2645
/ 2237 5621, e-mail: egon.j@jensen.mail.dk
senest d. 11. maj.
Velkommen til et godt, kristent fællesskab om
Guds ord.

Inspirations missionsmøde
Velkommen til en aften med fokus på international mission med missionskonsulent
Bent Olsen, Hillerød ma. 18. maj kl. 19.0021.30 i Agerskov missionshus, Rangstrupvej
12. Tilmelding senest fredag, 15. maj til Ulla
Jacobsen, Tlf. 4826 9913 / 6167 2149, e-mail:
ullajacobsen@live.dk
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Sommerlejre på Solbakken
Programmet for de enkelte lejre findes på
www.solbakken-lejr.dk. Nogle lejre bliver
hurtigt fuldt optaget, derfor er det en god idé
at tilmelde sig så hurtigt som muligt.

Missionærer og volontører – Tanzania
•
Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission
•
Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe og
Esben. Teamleder, Dar es Salaam
•
Maja Valbjørn og Erik Haahr Andersen, Kiabakari
Volontører i Peru
Ester Jensen og Karina Marker Jensen

JUNI

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

Børne- og juniorstævne på
Solbakken

og LM-kredsen i Haderslev, hvor han
også hjalp til i juniorklubben nogle år.
Pastor Vigsø forrettede begravelsen og
talte ud fra Matt. 28. Vi skal ikke frygte for
døden, når vi tror på Jesus. Der kommer
en opstandelse. Ved mindesamværet i
missionshuset mindedes bl.a. børnene
deres far. Hans Erik efterlader sig Birtha,
tre sønner og en datter med familier.
Æret være Hans Eriks minde.
Agnes og Erik Jensen, Marstrup

Bed, sa

gives

Efter nogen tids sygdom sov Hans Erik
Bech, Marstrup stille ind i troen på sin
frelser på Odense Universitetshospital
lørdag morgen d. 31. januar. Han blev 80
år gammel. Hans Erik kom fra Bornholm.
Han uddannede sig til maler og rejste
derefter ud på de store verdenshave. Da
han kom hjem, tog han på LMH, hvor han
mødte Birtha, som han senere blev gift
med. De bosatte sig i Haderslev – senere
i Marstrup. Indtil helbredet svigtede var
Hans Erik trofast i bibelkredsen i Marstrup

Bed for
•
at vi må blive stille for pinsens budskab
•
14. Børne- og juniorstævne på Solbakken
•
18. Missionsaften i Agerskov
•
20.-22. Børnefremstød i Ballum
•
22.-25. Pinsecamping på Haderslev Næs
•
26.-29. Seniorlejr på Solbakken

Tak for
•
alle frivillige – både de praktiske og åndelige medarbejdere
Bed for
•
sommerens virke på lejre og bibelcamping
•
23. Sankthansaften i mange kredse i afdelingen
•
20.-21. Småbørnslejr, 4-7 år ifølge med en voksen
27.-30 Børnelejr, 1.-4.kl.
•
28. juni-11. juli. Konfirmandkursus på LME
Missionærer og volontører – Tanzania
•
Franziska og Samuel Muck med Daniel, Jonathan, Ilse og 		
Philemon. Nomademission, Iringa
•
Philip Bach-Svendsen, konsulent for Soma Biblia
•
Inge Marie og Simon Roager med Neema, Hanna og Levi.
Kiabakari
Missionærer og volontører– Cambodja
•
Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah
Sejr, Alfred og Smilla. Siem Reap
•
Andrea og Brian Christensen med Johannes og Lisa. Forberedelse i England
•
volontørerne Signe Wiwe og Maria Strøm. Siem Reap

LM
Til mig
Fra
Giv en gave
til LM Sønderjylland-Fyn.
Netbank:
Reg.nr. 5763
Kontonr. 7630060248
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