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”Guds store kærlighed aldrig forandres,
Guds nåde aldrig ophøre kan,
Den er ny, hver en morgen,
ny hver en morgen
Stor er din trofasthed, o Gud
Stor er din trofasthed!”

Taknemmelighed
I efteråret 2017 deltog jeg i DR1-programmet ’Alene i vildmarken’. Konceptet
var, at jeg, med meget få hjælpemidler,
skulle klare mig helt alene i den norske
vildmark.
Det var en helt fantastisk oplevelse!
Jeg kunne beskrive langt mere, end der
er plads til i denne andagt; hvor skønt
det var, at jeg ikke var alene i vildmarken
(Gud var der!); hvor værdifulde mennesker og menneskelige relationer er;
hvor befriende det var at slippe væk fra
hverdagens travlhed og jagen efter ”det
perfekte liv” osv., men det, jeg har lyst
til at trække frem, handler om at være
taknemmelig!
Gud giver mig alt
Jeg oplevede nemlig, at taknemmelighed kom til at betyde rigtig meget for
mig i vildmarken. Fordi ingenting var
en selvfølge, fik selv de mindste ting
afgørende betydning. Pludselig følte jeg
mig enormt taknemmelig over, at jeg fik
noget at spise, at jeg havde tøj at tage
på, at jeg havde et sted at bo, at jeg var
sund og rask, at solen skinnede, at jeg
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sov godt om natten, at... Alle de ting, som
jeg normalt tager for givet i min hverdag
i Danmark, blev virkelig værdifulde for
mig i vildmarken. Jeg følte mig rig, når
jeg fik lov at fange ti fisk eller plukke en
grydefuld blåbær. Midt i alt dette blev
jeg mindet om, at det hele kommer fra
Gud! Gud gav mig alt i vildmarken og
han giver mig alt hver dag. Og han sørger
ikke kun for mine fysiske behov, nej, han
ønsker at frelse mig til et evigt liv med
ham.
En af de sange, jeg sang meget, var:
Guds store kærlighed aldrig forandres,
Guds nåde aldrig ophøre kan,
Den er ny, hver en morgen,
ny hver en morgen
Stor er din trofasthed, o Gud
Stor er din trofasthed!
Tænk, at vi må tilhøre en trofast Gud,
hvis kærlighed aldrig forandres og hvis
nåde aldrig ophører! Og som oven i købet
giver os ALT, hvad vi trænger til. Så er der
virkelig grund til at være taknemmelig!
Astrid Hadberg, Odense

En fremstrakt hånd til de unge
I sidste nummer fortalte Hiddi Højgaard
om de overordnede tanker for en ressourceperson fra kredsen tilknyttet de
unge. Denne gang fortæller han lidt om,
hvordan han arbejder blandt de unge i
Aabenraa LMU.
På LMU’ernes præmisser
For omkring 10 år siden tog LM-bestyrelsen kontakt til LMU med tilbud om hjælp
til bestyrelsesarbejdet. Det ønskede de
ikke på det tidspunkt, men for tre-fire
år siden kom de selv og bad om en ressourceperson fra LM, og det blev Hiddi,
der påtog sig denne opgave. Det var dog
ikke bestyrelsesarbejde, de unge primært
ønskede hjælp til, men en voksen altmulig-mand, som med jævne mellemrum
deltog i LMU-møderne; én som var synligt
tilstede, én som de kunne sparre med og
få hjælp af i praktiske og åndelige sager.
Mine opgaver i LMU
Jeg er med til LMUmøderne ca. en gang
i måneden, hvor jeg prøver at komme så
naurligt som muligt ind i fællesskabet.
Ofte er jeg bare med, uden at have opgaver, hvor jeg bare får smalltalket lidt med
Hiddi bager
pandekager

et par stykker. Er der nye, der ikke har nogen at snakke med, sætter jeg mig gerne
med kaffen i hånden og får en lille snak.
De unge er utrolig gode til at tage
imod mig “gamle” mand og lade mig
være en del af gruppen.
Vi har alle forskellige kompetencer, og
en af mine er at bage pandekager. Det er
altid en succes for LMU’erne. Jeg bager
dem, mens de kører et LMU-aftensprogram, og henved kl. 20.30, er små 100
pandekager parat til at blive fortæret.
Pandekager smager altid fantastisk, og de
skaber en kanon fællesskabs-atmosfære.
En anden kompetence, jeg har benyttet mig af, er musikken. Guitaren frem
og spille til fællessangen. Efterhånden er
der så mange gode musikalske kræfter i
Aabenraa-LMU, at der er rift om klaver og
guitar – herligt!
Der har også været situationer, hvor
der pludselig manglede en taler. Her
har jeg kunnet hjælpe ved at holde en
bibeltime e.l.
Lære glæden ved at give
I efteråret har jeg kørt et spændende
projekt. Målet er at lære de unge glæden
ved at give. Så tre aftner har jeg efter
kaffen fået tre minutter med fokus på at
give. Baggrunden er, at Jesus gav sig selv,
og at Gud er en gavmild Gud. Nu vil jeg
så give hver LMU’er 50 kr. Opgaven for
LMU’eren bliver så at tænke over, hvor
50’eren bedst kan gøre gavn. Jeg håber,
at de unge er med på, at bruge lidt “efterkaffe-tid” i LMU på at fortælle om deres
oplevelser med 50’eren.
Hiddi Højgaard
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Et kald fra Gud
Turið og Aage Dyssegaard er en ny missionærfamilie på vores bedeliste. Nyt i
Syd har spurgt dem, om de vil fortælle
lidt om deres vej til Cambodja, og hvad
de laver der.
Solgte alt
Familien består af Aage (35) fra Løgumkloster, Turið (38) fra Færøerne samt Freja
(10) og Bjørk (knapt 9), der begge er født
i Odense.
I december 2016 rejste vi til Cambodja
- ikke fordi vi selv valgte det, men fordi
vi længe havde følt os kaldet af Gud til
at rejse ud som missionærer. Det var
dog først i sommeren 2016, at vi blev
klar over, det var Cambodja, vi skulle til.
Vi havde besøg af to af Aage’s efterskolevenner. De havde været volontører i
Cambodja og fortalte os om Hope School
International, som er en skole primært
for missionærbørn. Det blev Guds kald til
os. Vi bad meget over det og fik gang på
gang svar på, at vi skulle afsted, så vi gik
i gang med forberedelsen til at sælge alt,
hvad vi havde, for at rejse ud.
Tidligt kald til mission
Turið fik allerede kaldet, da hun var 8-10
år, da hun hørte om en færøsk kvindelig
missionær. Aage blev kaldet i 2003 mens
han var på LMH, hvor vi to også mødte
hinanden.
Efter højskoleopholdet flyttede vi til
Odense for at studere, da der manglede
unge kristne i LMU i byen. Aage læste til
lærer og Turið til fysioterapeut.
Vi slap ikke på noget tidspunkt tanken
om mission, men bad over det i flere år.
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Vi har dog tænkt på Cambodja, siden
LM begyndte deres arbejde her. Aage
havde en vision om at arbejde med fattige i en storby, hvor vi skulle være med
til at opstarte et værested for udsatte
mennesker. Vi havde derfor forventet,
at Aage skulle arbejde med dette, men
det er ikke sket – endnu i hvert fald. Han
er fuldt optaget af at arbejde som lærer
på Hope School. Det har været hårdt og
meget trættende, da Aage underviser
meget i idræt. Efter det første år har han
fået lov til at undervise mindre i idræt og
mere i matematik i et lokale med aircondition. Vi glæder os over, at dette giver
mere overskud i hverdagen, så måske får
han nu energi til at lære khmer.
Metta Mission
Siden ankomsten til Phnom Penh har Turið’s primære opgave været at sørge for

Fra Metta Mission

pigernes trivsel, men efter sommerferien
begyndte hun at modtage khmer-undervisning og at hjælpe til i et center, som
hedder Metta Mission. Dette center er for
fattige udsatte børn og deres forældre,
der lever på gaden og af at tigge. Centeret har størst fokus på børnene. De kommer tre dage i ugen, hvor de får et bad,
rent tøj, mad og undervisning i khmer,
engelsk og matematik, samt guitar/klaver
undervisning, bager, laver krea og lærer
om Jesus og nogle basale ting som at
sige “tak” og “undskyld”. Turið’s opgave
er krea og at være om børnene. Mødrene
lærer at lave sæbe og at sy. Derudover er
planen at lære dem nogle færdigheder,
så de kan få en stabil indkomst.
Børnenes hverdag
Freja og Bjørk går begge på Hope School,
hvor Aage arbejder. Freja trives rigtig
godt, mens Bjørk har haft sværere ved
at falde til. Begge er dog for det meste
glade. I febr. flyttede vi til et nyt nabolag, hvor der bor rigtig mange familier
fra skolen, og det håber vi kan blive til
velsignelse for pigerne. Vi er glade for, at
der bor flere danske missionærer i Phnom
Penh, der har børn på vores børns alder.
Det er skønt at kunne lege sammen med
nogen, hvor man ikke skal tænke over
sproget. Det er noget, vi er taknemmelige over, ligesom vi voksne også er
taknemmelige over at have andre voksne
danskere, der også er udsendt til at tjene
Gud i Cambodja
Vi rejste i tillid til Gud
LM havde ikke midler til at sende os, men
vi rejste i tillid til Gud. Vores to kirker i
Odense, Skt. Hans og Vineyard, står bag

os i forbøn, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi har dog virkelig savnet at
have en organisation bag os, der kunne
støtte os psykisk og økonomisk. Det har
til tider været meget ensomt, og økonomisk har det været svært. Vi troede, vi
kunne klare os med Aages løn fra skolen,
men dette har ikke været tilfældet. Vi
har levet så billigt, vi kunne, men i nov.
valgte vi at spørge om sponsorhjælp. Det
er skønt at mærke, at der er kristne, der
ønsker at være med i mission på denne
måde. Når vi, som er udsendte, får opmuntrende ord eller gaver, så er det med
til at støtte os på missionsmarken. De er
med til at tjene Gud og hans arbejde her
i Cambodja.
Vi er også glade for, at LM i okt. tilbød
os, at vi kunne være med på deres bønneplakat. Det betyder, at vi nu kan deltage i LM’s bibelstudie og lovsangsaftner
her i byen og derved få del i det åndelige
fællesskab. Derudover betyder det, at
flere kristne i Danmark beder for os og
vores arbejde.
Du kan modtage nyheder via mail:
turiddyssegaard@gmail.com eller Facebook: Familien Dyssegaard i Cambodia
Turið og Aage Dyssegaard
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Guds redskab til unge mennesker
Over 200 mennesker havde fundet vej
til Løgumkloster Efterskole onsdag d. 17.
januar, hvor skolen havde indbudt til en
informationsaften. Elevtallet til næste år
ser ud til at falde markant, derfor var det
vigtigt for skolens ledelse og bestyrelse
at informere baglandet om den aktuelle
situation og de tiltag, man vil gøre i den
anledning.
Vi driver skole næste år
Karl Haahr fra Ølgod, der er skolens formand, indledte med at sige, at vi driver
skole til næste år uanset elevtallet. Årsagerne til nedgangen er blevet analyseret,
og det er et samspil af flere faktorer, bl.a.
er der færre elever i vort kærnebagland
og der er også færre, der tager to år på
efterskole. Vi har en sund økonomi med
en lille gæld, der gør det muligt at drive
skole med færre elever, men vi har også
en tro på, at Gud vil sende flere. Der er
både fordele og ulemper ved en mindre
skole, men vor målsætning for skolen er
et elevtal på 75. Skolen har i mange år
været Guds redskab til at bringe mennesker ind i et personligt forhold til Jesus,
og det vil vi fortsat gerne være.
Nye tiltag
Derefter udtrykte skolens forstander,
Niels Kousgaard, en glæde over det store
fremmøde og den store opbakning, der
har været og er til skolen. Vi har i år et
fantastisk elevhold og er også taknemmelig for et stærkt medarbejderteam. De
gør en forskel for vore elever. Derefter
fortalte Niels om forskellige nye tiltag,
man vil sætte fokus på.
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• Styrke PR-arbejdet med bl.a. besøg
på de kristne friskoler, og det har allerede givet afkast.
• Arrangementer på skolen. (koncerter,
søskendedøgn, efterskoleelev for en
aften og musical).
• PR på de elektroniske medier
(Facebook, Snapchat, Instagram og
You-Tube – meget af det inddrages
skolens elever i).
• Vi vil gerne hjælpe jer i junior-/teenarbejdet. (Friluftslejr med shelterplads, bålplads, aktiviteter i skov og å
eller komme på besøg i klubben).
• Vi vil gerne være center for unge
kristne i Sønderjylland
Skoleudvikling
Vi vil gerne åbne skolen op, så eleverne
får kontakt med erhvervslivet. Vi har
i mange år været dygtige til boglig
undervisning. Vi har også i flere år haft
læsehold til ordblinde, så de får mulighed
for en mere boglig ungdomsuddannelse.
Vi vil fortsat have ambitioner på det
boglige. Samtidig vil vi sætte fokus på
håndens arbejde – måske kan værkstedsfag spille sammen med teknologifag. Det
er et område, der er efterspørgsel på.

Vi vil også åbne for den åndelige
virkelighed. Skolens gamle grundlag står
stadig ved magt
•		Gud findes
• Bibelen taler sandt
• Den evangeliske frihed i Kristus
Vi vil ikke fortælle fabler og eventyr i andagterne, men åbne døren til den evige
virkelighed.
Brug for hjælp
Baglandet kan være:
• vore ambassadører. Må jeres hjerter
brænde for skolen. Tal positivt om
skolen.
• vore spejdere. Se efter potentielle
elever i fx junior/teen klub.
• Sponsorer. Se faktaboks.
Vær med i forbøn
Skolens viceforstander, Stefan Christensen, fortalte derefter lidt om, hvad
baglandet også kan gøre.
• Vær med til at bede for LME. Du kan
modtage en bede-SMS ca. hver 14.
dag ved at sende en besked til 4241
3652 med teksten: tilmeld lme navn
(I stedet for navn skriver du dit eget
navn fx. ”tilmeld lme hugo børge”)
• Tilmeld dig vores nyhedsmails på
kortlink.dk/spn5
• Der kan også rekvireres en plakat,
der fx kan bruges i juniorlokalet.
Der er noget dyrebart på spil
Til slut var det formanden for LM Sønderjylland-Fyn, Martin Jefsen, der fik ordet.
Han mindede om den store betydning efterskolen har for baglandet og omvendt.
Skolen er altid gæstfri ved afdelingens
store arrangementer. Skolen har betyd-

Faktaboks:
Sponsor for en elev på LME:
Mange unge mennesker går med en
drøm om at komme på efterskole, men
forældrene har ikke råd!
DU kan gøre drømmen til virkelighed.
Hjælp en elevs forældre med at betale
skolepengene.
1. overføre din gave direkte til
Løgumkloster Efterskoles konto
7990-2041890 eller via MobilePay
på 99799, mærk indbetalingen
”Sponsor”. Disse gaver er IKKE skattemæssigt fradragsberettigede.
2. overføre din gave til LM Sønderjylland/Fyns konto 5762-7630060248
eller via MobilePay på 2370 1428,
mærk indbetalingen ”Sponsor
LME”. Disse gaver ER skattemæssigt fradragsberettigede efter § 8A.
Gaven går ubeskåret til nedsættelse af
forældrenes betaling af skolepenge.
Tak for gaven!

ning for unge, for børne- og juniorarbejdet. Den har været afgørende for troen
for mange mennesker. Vi må bede og arbejde. Bede for juniorerne og teenagerne.
Måske skal vi give bedsteforældrehjælp
til et ophold på LME. Skolen er ikke fejlfri,
men der er utallige gode historier fra
skolen. Bed for efterskolen ved alle vore
møder, der er noget dyrebart på spil.
Derefter var ordet frit. Der var en
positiv stemning, som bragte optimisme
og tro på fremtiden frem hos os alle. Vi
tror og beder om, at Gud fortsat vil bruge
Løgumkloster Efterskole i sin tjeneste.
Referat af Annelise Fredensborg
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Mødeplan for marts
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 9. Johannes Jensen, Mølby
On. 14. kl. 14.30 Seniormøde. Martin Jefsen
Sø. 18. LMs generalsekretær, Søren Sørensen
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00
16.-18. Lejr. Dan Hessellund

Agerskov Valgmenighed kl. 11.00
Sø. 4. Jakob Rahbek
Sø 11. Jakob Rahbek
Sø. 25. kl. 14.00 Jakob Rahbek
Fr. 30. Jakob Rahbek

Gånsager/Spandet
Ti. 6. Kredsmøde
Fr. 16. MAF. Helmer Olsen, Tarm
To. 29. Læsemøde m. nadver. Kjeld Roager
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 5. Bibelstudie
Ma. 12. Jørn Nørgaard
Ma. 19. Sportsaften
Ma. 26. Påskeferie

Arnum
Ballum
Fr. 9. Ole Sørensen, Norea
Fr. 23. Christian M. Hermansen. Se annonce
Brændstrup
5.-6. Per Weber
7.-8. Ole Andersen
Ma. 12. Jakob Houler
Ma. 19. Kredsmøde
Ma. 26. Henning Hansen
LMU
Ma. 5. Fælles med LM. Per Weber
On. 14. Bowling, i Rødding-hallerne
On. 21. Bibelstudie. Hos Lene og Hans G. Toft
On. 28. I LMU-lokalet
Bylderup Bov
Fr. 2. Ejnar Landkildehus
Ti. 6. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Jefsen
Sø. 11. kl. 10.30 Gudstj. Martin Hunskjær Olsen
15.-17. Møderække. Søren Pedersen.
Lørdag: fællesspisn. kl. 17.30. Møde kl. 18.30
Sø. 18. kl. 10.30 Gudstj. Søren Pedersen
To. 29. kl. 17.30 Fællesspisn. Kl. 18.30 Nadvergudstj. Læsninger
Fr. 30. kl. 10.30 Gudstj. Martin Hunskjær Olsen
LMU
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Faaborg kl. 19.00
Ma. 19. Ejnar Landkildehus: ”Kobberslangen”

Haderslev
Ma. 5. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
12.-13. Jesper Iversen
On. 14. Jakob Houler. Vedsted Kirkekor
To. 15. kl. 14.30 Jens Erik Rasmussen
Fr. 23. kl. 18 Påskefest
On. 28. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
LMU
Ma. 5. Generalforsamling
12.-14. Møderække sammen med kredsen
Ma. 19. Lars Birkmose
Fr. 23. kl. 18 Påskefest
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 4. Familiegudstj. Kjeld Wiwe
12.-14. kl. 19.30 Møderække
Sø. 18. Henrik Nissen
Haderslev Syd
Fr. 16. Generalforsamling. Hos Rita og Niller
Fr. 23. Flemming Burgdorf. KFUM’s Klubhus
Kolding
To. 8. Jesper Iversen: Mikas bog del 2
To. 15. Samtalemøde. Jakob Rahbek

To. 22. Peter Møller Schmidt: ”Palmesøndag”
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 11. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 18. Brændstrup. Kristian Andersen
Sø. 25. Brændstrup. Jens Landkildehus
Sø. 29. Brændstrup. Ejler Nørager
Løgumkloster
On. 7. Svend Åge Jacobsen. Fælles med LMU
Fr. 16. Martin Olsen
Fr. 23. kl. 17.30 Fællesspisn. Bibelstudie.
LMU
On. 7. kl. 19 Svend Åge Jacobsen. Med LM
On. 14. Spørgsmålsaften
On. 21. Per Bøndergaard
Middelfart
Ti. 20. Johannes Jensen. Jobs bog 3,11-22
Nordøstfyn
16.-18. Lejr på Solbakken
Ti. 20. Ingvard Christensen
Odense
Ma. 5. Generalforsamling
Ma. 12. Erik Sode Nielsen
Ma. 26. kl. 17.45 Fællesspisn. Påskemøde
LMU kl. 19
Fr. 2. kl. 19 Socialaften
On. 7. kl. 19 Ejler Nørager
On. 14. kl. 18 Fællesspisn. Kl. 19 Bibelstudie
Fr. 23. kl. 19 Socialaften
Ma. 26. kl. 17.45 Fællesspisn. Kl. 18.30 Påskemøde
Over Jerstal kl. 19
To. 1. Bedemøde
To. 8. Finn Sørensen
22.-24. Dan Hessellund
Ribe
Ti. 13. Jakob Houler. Hos Anne Marie og Walter
Ti. 20. Finn Sørensen. Hos Gunhild og Jens
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Ti. 6. Kredsmøde
Fr. 16. MAF. Helmer Olsen, Tarm
To. 29. Læsemøde m. nadver. Kjeld Roager
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 9. Stig Christensen
Fr. 16. Jakob Houler
Sottrup
Ti. 13. Kurt Krüger
Sønderborg
Fr. 9. kl. 14.30 Seniormøde. Kurt Krüger
To. 15. Jakob Houler
Fr. 23. Kredsmøde
Toftlund Frimenighed
6.-8. kl. 19 Møderække. Birger Reuss Schmidt
Sø. 18. kl. 10 Gudstj. Ingvard Christensen
Ti. 20. kl. 19 Kjeld Burgdorf
Tønder
12.-13. Peter Olsen
On. 14. Fællesmøde. Hans Ulrik Munk
On. 28. Basar. Egon Jensen
Vadehavskirken
Sø. 11. kl. 11.00 Gudstj. Jacob Knudsen
To. 29. kl. 17.30 Aftensmad. Gudstj.
Aabenraa kl. 19.00
Fr. 2. Nadversamling. Jens Landkildehus
Ti. 6. Per Bøndergaard
Fr. 9. Kun for kvinder. Se annonce
16.-17. Bibelweekend. Ejler Nørager
Ti. 20. Mathias Nørager
On. 28. kl. 14.30 Seniormøde. Annelise
Fredensborg
LMU
Ma. 5. Bibelstudie
Ma. 12. Taler
Ma. 19. Debataften
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ANNONCER

FORBØN

I forbønnens tjeneste
MARTS

Husk jubilæumsfesten 3. marts i Middelfart.
Læs mere på www.dlm.dk/150

Kun for kvinder

Afdelingsmøde
Lørdag 10. marts kl. 19.00 er der afdelingsmøde i Toftlund missionshus, Østergade 35.
Se program i februar-nummeret.
Alle er hjertelig velkommen.
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Missionærer – Tanzania
• Inge Marie og Simon Roager med Neema, Hanna, Levi og Salome.
Orlov i DK
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid, Alfred og Marius.
Nomademission, Iringa
• Gry og Per Jørgensen med Victoria, Alberte og Storm. Teamleder
• Lene og Ole Malmgaard med Kristine. Direktør for Soma Biblia
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Kvindearbejde og forlagsleder for
Soma Biblia
• Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission
• Nikolai Bach-Svendsen. Bogvolontør i Dar es Salaam

Lovsangsaften
Fredag 23. marts kl. 19.00 på Løgumkloster
Efterskole. Der vil være et lovsangsband og
tale ved Enok Mogensen, Århus.
Arrangementet foregår i hallen, og vi håber
på stort fremmøde.

Mission i Japan
Fredag 23. marts kl. 19.30 i Ballum missionshus. ”Danske missionærer og mission i Japan.”
Foredrag ved Christian M. Hermansen, der siden 2004 har været ansat ved Kwansei Gakuin
Universitet og er associeret missionær med
Areopagos. Christian Hermansen vil specielt
fortælle om Jens Winther, der var LMs første
missionær. Alle er hjertelig velkommen.
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LUKKES

Fredag 9. marts kl. 19.00
taler narrativ samtaleterapeut, Ellen Esmarch Pedersen over emnet: Mine tanker
bestemmer mit liv?
Mine tankebaner og
tankemønstre har stor
Ellen Esmarch
indflydelse på mine følelser
Pedersen
og handlinger – på godt og
ondt. Fx kan tanker fyldt
med bekymringer tære på
energi og humør. Negative tanker om eget
værd kan påvirke frimodigheden til at påtage
sig opgaver eller sige sin mening, hvorimod
optimistiske tanker kan give mere energi og
lyst til at give sig i kast med tingene.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding til Hanne Munk:
hhmunk@get2net.dk eller SMS: 6185 1813.
Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med

BED, sa

GIVES

Bed for
• on. 28. febr. Lumi Radios årsmøde
• lø. 3. LMs 150 års jubilæum i Middelfart
• lø. 10. Repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde i Toftlund
• fr. 23. Lovsangsaften på Løgumkloster Efterskole
• 23.-26. Juniorlejr på Solbakken
• 26.-29. Teenlejr på Solbakken.
• vore kristne ægteskaber

Påskelejr på Solbakken

Seniorlejr på Solbakken

23.-26. marts. Juniorlejr for 3.-6. klasse. Ledere Linda og Kjeld Roager tlf. 7475 2318
26.-29. marts. Teenlejr for 7. klasse til fyldt 17
år. Ledere Rasmus Larsen og Sigurd Klausholt
Larsen tlf. 3155 5151/2921 7417.

29. maj-1. juni er der seniorlejr på Solbakken. Program følger, men reserver allerede nu
datoerne.

Pinsecamping på Haderslev Næs

Søndag d. 1. april kl. 10,00. Fælles påskegudstjeneste i Toftlund missionshus. Ejler Nørager
taler.

18.-21. maj er der Pinsecamping på Haderslev Næs.
Leje af værelse/hytte. Kontakt Karin Thorø
hedehusvej@gmail.com eller 4224 0230.
Program følger, men noter allerede nu datoerne.
Arr. Sønderjyllands Frimenighed, Toftlund frimenighed, Vadehavskirken og Haderslev frimenighed
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