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AFDELINGEN

”Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis
synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som
Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er
svig.”

Guds tilgivelse
Forleden dag var der en lille gut, som efter en andagt i skolen, der bl.a. handlede
om fred, sagde til mig: ”Det der med fred,
det kommer der ikke lige i verden.” Og så
fik jeg en længere forklaring på nuklearvåben og trusler fra forskellige lande. Jeg
måtte give ham ret, men jeg syntes også,
at han skulle vide, hvor vigtigt det er, at vi
forsøger at skabe fred mellem hinanden,
så det fik jeg nævnt i forbifarten på vej
tilbage til klassen.
Syndens konsekvenser
Episoden griber fat i en hel fundamental
del af det at være menneske og Guds
frelsesplan med os.
Både blandt børn og voksne, i verden
lige omkring os og i verdens magtcentrummer, møder vi det onde og ufreden
som en virkelighed. Børn slås, og voksne
skændes. Lande går i krig mod hinanden,
og vi oplever terror. Alt sammen er det
en konsekvens af synden i vores liv. Ja, i
vores liv. For det er nemlig ikke kun fordi,
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de andre får lavet en masse skidt, at det
hele går så galt. Jeg er også viklet ind i
det på et eller andet niveau.
Vi har brug for tilgivelse
Det er (igen) gået op for mig, at hvis
begrebet tilgivelse ikke er en del af min
hverdag, så giver livet ikke mening.
Men det begynder ikke med tilgivelse
mellem mennesker. Det begynder med
Guds tilgivelse til mig. I Salme 32 v. 1-2
siger David det sådan: ”Lykkelig den, hvis
overtrædelser er tilgivet, og hvis synder
er blevet skjult; lykkeligt det menneske,
som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis
sind der ikke er svig.” Det er Jesus, der
skænker mig tilgivelsen gennem hans
død – en tilgivelse som jeg har så uendeligt meget brug for. Den giver mig fred
– og frihed til at leve. Den gælder for mig
og for alle mennesker.
Helle Bonde-Petersen, Bylderup Bov

Jesus har mødt mig i dag
Egon Jensen, Haderslev har haft mange
spændende og trosstyrkende oplevelser
i sine 48 år som prædikant i LM. Nu har
han valgt at stoppe. Han siger selv: ”Jeg
vil gerne stoppe, mens jeg endnu er klar i
hovedet, kan samle tingene og frimodigt
stå frem med evangeliet.”
Gud griber ind
Når Egon tænker tilbage, er der meget,
der står klart i erindringen. ”Det vigtigste for mig har altid været at få lov til at
bringe Guds ord videre til andre. Det,
som jeg selv har mødt gennem Ordet,
hvor jeg har fået livet med Jesus i eje, vil
jeg gerne bringe videre, så andre måtte
møde Jesus som deres frelser. Jeg husker
bl.a. en ung pige, der midt under prædikenen pludselig rejste sig og sagde:
”Jesus har mødt mig i dag,” hvorefter hun
satte sig ned igen. Det forunderlige ved
at være prædikant er, at Gud gennem sit
Ord griber ind i hjerterne. Ordet gør sin
gerning, som Gud vil. Det er den velsignelse, der følger med Guds ord.”
Gud giver liv
I begyndelsen havde Egon svært ved
frimodigt at stå frem på talerstolen, men
frimodigheden voksede efterhånden,
fordi det blev større og større at få lov at
opleve, at når vi lukker munden op, vil
Gud fylde den (Sl. 81,11). ”Det er noget
af velsignelsen ved at være forkynder af
Guds ord. Det giver liv, og det bringer
liv. Frimodigheden er blevet større, men
også ængstelsen for at forkynde sandt
og ret. Jeg kommer til at savne forberedelserne til Ordets forkyndelse, men

Egon Jensen har været prædikant i 48 år.
bibellæsningen vil jeg bede meget om,
at jeg ikke vil sætte ned. Jeg har afholdt
80 møder om året i de 48 år, så jeg har
mødt utrolig mange mennesker, og det
vil jeg også komme til at savne, men det
giver mig også mere tid til familien og de
andre opgaver, jeg har i Guds rige.”
Tak
Afdelingsformand Martin Jefsen skriver:
”Tak for vidnesbyrdet om Jesus. Han gav
dig ord og velsignede dem.
Jeg kom til at tænke på ordene fra
Ap.G 13,36: ”For da David havde tjent sit
slægtled.” Det har du gjort.
Det har været trygt at sende bud
efter dig som prædikant, fordi vi med
sikkerhed vidste, at evangeliet – ordet
om Jesus og frelsen i Ham – ville få en
fremtrædende plads i forkyndelsen. Tak
for det.
Jeg vil gerne på afdelingens vegne
takke dig for mange års tjeneste og ønske dig og din familie Guds rige velsignelse fremover.”
Annelise Fredensborg
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VIDNESBYRD

VIDNESBYRD

Alene i vildmarken er et TV-program,
hvor man som deltager skal klare sig helt
alene i og af naturen, mens man filmer
sig selv. Det er en konkurrence, hvor
det gælder om at holde ud i længst tid.
Udover kameraudstyr har man meget få
hjælpemidler til rådighed. I efteråret 2017
deltog jeg i dette program, som efterfølgende er blevet vist på DR1 i begyndelsen af 2018.
Hvorfor var jeg med
Jeg havde i forbindelse med min uddannelse i Idræt og Sundhed på Syddansk
Universitet set et enkelt afsnit af den
amerikanske udgave af programmet.
Allerede der var jeg fascineret. Da den
første danske sæson blev sendt på DR3,
sad jeg derfor klistret til skærmen for
at følge med. Jeg var betaget af den
udfordring der lå i dels at være helt alene
og dels at leve i naturen med meget få
materielle hjælpemidler. Jeg fik lyst til
at prøve mine egne grænser af og finde
ud af, hvordan jeg ville klare mig i lige
præcis den situation, det var, at skabe et
liv og en hverdag midt i ingenting helt
alene. Så da DR søgte deltagere til en ny
sæson, meldte jeg mig og var heldig at
blive udvalgt som en af de otte deltagere
i anden sæson.
Guds velsignelse
Optagelserne foregik i Nordnorge ved
søen Altevatn. Efter en tre-dages bootcamp sammen med de andre deltagere,
hvor vi blandt andet lærte at filme, blev
vi individuelt sejlet ud til det område, der
skulle udgøre rammen for vores liv det

4

NYT I SYD APRIL 2018

næste ukendte stykke tid. Det var fantastisk og samtidig lidt angstprovokerende,
da båden sejlede væk. Nu begyndte
eventyret for alvor.
De første mange dage gik med at lære
området at kende. Det var en virkelig
spændende periode, hvor det hele var
nyt og indtrykkene mange. Jeg havde
aldrig fisket før, så det var en af de ting,
jeg var lidt bekymret for på forhånd. Jeg
fandt en vig, hvor jeg relativt let (den
første dag tog det mig næsten tre timer)
kunne sætte fiskenettet op. Jeg vidste
ikke, om det ville være et godt sted at fiske, men allerede dagen efter var der tre
fisk i mit net. Derefter blev jeg ved med
at fange fisk på det sted resten af min
tid i vildmarken. Det var virkelig stort for
mig, og jeg oplevede det i den grad som
Guds velsignelse, at jeg så konkret fik
føde hver eneste dag. På en måde var det
som at være ”israelit”, der hver morgen
vågnede op til lige præcis den mængde
mad, der var brug for den dag.
Mit hjem
Den første uges tid boede jeg i min
midlertidige bivuak, som jeg byggede
på ankomstdagen. Udover fiskeriet blev
dagene brugt på at opbygge mit mere
permanente hjem. Jeg brugte god tid på
at bygge mit hjem op, så tiden ikke skulle
blive lang. Jeg endte med at have bygget
både en seng, en reol, en interimistisk
stol, en køkkenafdeling, en brændeafdeling, en ”skorsten”, en dør og lagt gulv
ved hjælp af store flade sten. Det kan nok
diskuteres, hvor flotte mine byggeprojekter blev (og sengen kollapsede da også

Foto: United Productions Aps

Ene – aldrig alene!

en enkelt gang), men det var alt sammen
med til at gøre min shelter til mere end
bare en shelter, den blev til et hjem!
Søndag
Udover at fiske og bygge gik min hverdag
med at være på tur. Jeg gik en del ture
langs søbredden for at samle byggematerialer, sten og plukke blåbær. Jeg ville
gerne, at søndagen skulle være noget
særligt, så den dag gik jeg på langtur.
Jeg havde fjeldene lige i baghaven, så de
søndage, hvor vejret var godt, gik jeg op
i fjeldene. Det var fantastisk. Derfra blev
naturen virkelig storslået og imponerende, og jeg følte mig enormt taknemmelig
over at være midt i Guds skaberværk på
denne måde.
Tid til Gud
I andagten i sidste blad skrev jeg, at
taknemmelighed kom til at fylde rigtig
meget, og jeg forsøger til stadighed at
være taknemmelig for og glæde mig over

alt, jeg får givet hver dag.
Desuden lærte jeg, at selvom jeg som
kristen kan være ene, er jeg aldrig alene.
Et af programmets grundlæggende udfordringer var, at man skulle være alene.
Allerede inden jeg tog afsted, vidste jeg
dog, at jeg ikke ville komme til at være
alene – Gud ville være der. Jeg oplevede
i høj grad Guds nærvær. De første dage
havde jeg travlt med at etablere mig, så
der tænkte jeg ikke så meget over det,
men da jeg først fik lidt mere ro på og
”hverdagen” begyndte at indtræde, så
blev der pludselig tid til Gud, noget jeg
ofte får nedprioriteret i min hverdag. I
vildmarken blev Gud en central del af mit
liv og min hverdag, hvilket var en helt
fantastisk oplevelse. Dermed ikke sagt, at
jeg ikke kom til at savne at have mennesker omkring mig, for det gjorde jeg.
Jeg savnede ofte at have nogen at give
et knus og diskutere beslutninger med,
men jeg følte mig aldrig ensom.
Astrid Hadberg, Odense
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BIBELCAMPING

Bibelcamping 50. gang
I år åbnes for den 50. sommer i LM’s
bibelcamping-historie. Det betyder, at vi
i 2019 kan fejre 50 års jubilæum, men det
er jo først næste år.
I år indbydes igen til pinsecamping
og sommercamping på Haderslev Næs.
Information om program mm. findes på
www.bchaderslev.dk.
Uge 28 arrangeres af en gruppe gæve
unge, og programmet er specielt målrettet unge. Men også i den uge er alle
velkommen på pladsen!
Uge 29 har foruden bibeltimer og
aftenmøder også børne- og junior-samlinger og flere aktiviteter for familien. I
denne uge deltager tværkulturel konsulent Else Wiwe, fordi vi håber, nogle af de
mange campister med nydanske venner
vil invitere dem med på kristen camping.
I uge 30 arbejder et udvalg og prædikanterne med at skabe en linje i aftenmøderne under temaet ”kristen 24/7”.
49 år med bibelcamping, genkendelig

MISSION

Nyt fra Løgumkloster Efterskole

og stadig omstillingsparat! Det, tænker vi,
er det bibelcamping, I gerne vil besøge til
sommer. Derfor: VELKOMMEN!
På bibelcampingudvalgets vegne
Dan K. Månsson
PS. Har du en campingvogn, du vil leje ud
i uge 28-30, kan du på BC’s hjemmeside
se, hvordan det gøres.

Program for Pinsecamping på Haderslev Næs 2018
Fredag 18. maj:
15.00 Pladsen åbnes
17.00 Fællesgrill tændes
20.30 Samling i cafeteriet
Velkomst og andagt v. Jørgen Thorø

19.00 Sang og vidneaften

Lørdag 19. maj:
9.00 Rundstykker i cafeteriet
16.00 Familiemøde v. Jesper Iversen
18.30 Fællesspisning i cafeteriet

Pris: Voksne: 220 kr./børn 110 kr./familie
650 kr. inkl. rundstykker de to morgener
Leje af værelse/hytte med to senge pr.
døgn 180 kr.
Ønsker du/I at leje værelse/hytte kontakt
Karin Thorø: hedehusvej@gmail.com

Søndag 20. maj:
10.30 Gudstjeneste v. Jakob Rahbek
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Mandag 21 maj:
9.00 Rundstykker i cafeteriet
Pladsen lukker kl. 15.00
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Løgumkloster Efterskole
skal have ny forstander
Skolens forstander gennem fem år har
opsagt sin stilling med virkning fra sommerferien 2018. Niels Kousgaard mener, det er godt
for skolen med nye kræfter i front. Hans ægtefælle
Birgitte Kousgaard fortsætter som lærer på skolen.
Bestyrelsen tager opsigelsen til efterretning. ”Vi
er taknemlige for den store indsats, Niels Kousgaard
har ydet på skolen i en vanskelig periode. Det har
været tydeligt, at han brænder for opgaven. Vi
er glade for, at Birgitte fortsætter som lærer på
skolen, selvom vi må sige farvel til Niels. Vi går
straks i gang med arbejdet med at finde
Sportsaften er
en ny forstander” fortæller skolens
for alle unge i syd
formand, Karl Haahr.
Nogle fredage i løbet af året åbner
vi hallen fra kl. 19.00 og inviterer alle
unge til sportsaften. Ved aftenens begyndelse aftales der, hvad der skal spilles og
hvornår
- Volleyball, håndbold, badminton,
Lærere
fodbold...
alternativ sport. Kl. 21.45 er der en
fra LME på messe om
kort
andagt
for både elever og besøgende.
erhvervsrettede tiltag
Ved
sportsaftenen
den 23. februar kom ca.
Campus Vejen arrangerede den 27.
25
gæster,
og
alle
havde en god aften.
februar en meget spændende inspiratiNæste
sportsaften
er fredag den 25.
ons- og netværksdag med deltagelse af
maj.
Vi
glæder
os
til en hyggelig
både grundskoler, virksomheder og ungog
aktiv
aften.
domsuddannelser. Messen gav gode ideer
og input til LMEs udviklingsarbejde med
erhvervsrettede overgange. Målet er
at åbne for samarbejder mellem
skolen, eleven og virksomhederne.
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Rejser til Spanien,
Østrig og Cambodja
MASS-ture er tre gruppeture, hvor en gruppe var
i Spanien på storby/adventure-tur. Andre tog med bus til
Østrig for at stå på ski, og endelig gik det også mod Cambodja på missionsturen for eleverne på fokus-kristendomslinjen.
I Cambodja mødte eleverne LM-missionærer og volontører i både
Siem Reap og Phnom Penh, og de tilbragte også mange timer i selskab
med unge kristne studerende fra det kristne kollegium i Siem Reap.
”Vi havde et fantastisk besøg af efterskoleeleverne fra Løgumkloster,”
fortæller Cambodja-missionær Axel Rye Clausen. ”Det har været ”win-win”
for alle,” fortsætter han. ”Vi knyttede dem til kollegiernes unge, så de spiste,
sang, dansede lokale danse, grillede, tog på udflugt sammen med dem og
delte Guds Ord med hinanden i de dage, de var her.”
Han glæder sig over den gode kontakt, der blev skabt mellem de unge
fra de to kulturer og er meget imponeret over de danske efterskoleelever,
der var på besøg.
”Det var en flok modne og supermotiverede unge, vi mødte, som
var gode til at skabe kontakt til de lokale - både i alvor og i masser
af sjov.”
Blandt andet deltog de danske efterskoleelever i en
cambodjansk teaterforestilling, ligesom de danske
gæster lærte de cambodjanske studenter at
danse ”boogie-woogie”.

Efterskoleelev
for en aften
Tirsdag den 24. april
inviterer vi alle juniorer og
teens til Efterskoleelev for
en aften kl. 17.30-20.30.
Vi ses!
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HER HOS OS

Prædikanter i afdelingen

Som det fremgik af
sidste nummer af Nyt i
Syd, havde vi et godt og
konstruktivt møde den 17.
januar, hvor vi havde inviteret til informationsaften.
Vi fik fortalt, hvad der er på
spil for os. At vi mangler
elever til næste skoleår, at
skolen har kæmpe værdi
for vores elever – både
menneskeligt og åndeligt
– og at vores bagland kan
give en stor hjælp med

at være ambassadører,
spejdere og sponsorer. Vi
fik også fortalt lidt om skolens fortsatte udvikling og
modtog mange input og
gode ideer fra gode venner
af skolen. Vi synes allerede,
vi har mærket en effekt af
mødet og af den forbøn, vi
er omsluttet af. Det ser nu
realistisk ud, at vi kan nå
at blive 50 elever til næste
skoleår.
Skolens nuværende

situation har selvfølgelig
også haft stor indflydelse
på mine overvejelser om
min egen fremtid. Det er
mundet ud i beslutningen,
at det er bedst for både
mig og skolen med en ny
person i spidsen for skolen
og dens udvikling. Vær
med i forbøn for medarbejdere og bestyrelse i den
nuværende situation, og
vær med til at bede en ny
forstander frem!

Sponsor for en elev
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. Der er to
muligheder:
1. Overføre din gave
direkte til Løgumklo-

ster 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 57627630060248 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!

Løgumkloster Efterskole · Tønder Landevej 6 · 6240 Løgumkloster
tlf. 7474 3652 · fax 7374 5118 · e-mail: lme@lme.dk · www.lme.dk
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Lars Birkmose, Løgumkloster
 2493 5686, E: l_birkmose@yahoo.dk

Jens Landkildehus, Løgumkloster
 7474 4103,
E: jenslandkildehus@bbsyd.dk

Flemming Burgdorf, Haderslev
 3046 1554/2048 9322,
E: mfburgdorf@gmail.com

Ingvard Christensen, Løgumkloster
 4117 6292, E: lbogic@yahoo.dk

Erik Sode Nielsen, Løgumkloster
 7474 4610,
E: erik.sode.nielsen@gmail.com

Ejnar Landkildehus, Bylderup Bov
 2639 4861, E: landkildehus@bbsyd.dk
Ebbe Kaas, Brændstrup
 9737 3040, E: lekaas@bbsyd.dk

Peter Møller Schmidt, Toftlund
 2443 9773,
E: moellerSchmidt@gmail.com
Poul Arne Nyborg, Agerskov
 3072 4970, E: poularne@nyborgs.dk

Foto: Niels Kousgaard

Forstanderen har ordet

Finn Sørensen, Haderslev
 2926 3186, E: mail@finnsoerensen.dk

Jesper Iversen, Kolding
 2992 7468, E: iversen@dlm.dk

Peter Thorsen, Brændstrup
 5189 8579, E: peterhthorsen@gmail.com

Svend Åge Jacobsen, Haderslev
 4826 9913/4157 6672, E: saaj@live.dk

Martin Jefsen, Skærbæk
 7475 7415/2126 9686, E: 316@bbsyd.dk

Henrik P. Jensen, Kolding
 7558 3816/2775 5177,
E: hpj@hotmail.dk

Ejler Nørager Andersen, Taps
 2856 2941, E: en@dlm.dk

Jens Rosenberg, Ribe
 4010 2637, E: j.rosenberg@bbsyd.dk

Martin Hunskjær Olsen, Bylderup Bov
 8675 5101/4074 0638,
E: judyogmartin@gmail.com

Henrik Nissen, Haderslev
 9737 2623, E: ch.nissen@mail.dk

Flemming Jensen, Sommersted
 6080 4678, E: flebet2@gmail.com

Niels Kousgaard, Løgumkloster
 3049 3440, E: nk@lme.dk

Kurt Krüger, Løgumkloster
 6175 3328, E: kskryger@hotmail.com

Knud Erik Hansen, Sommersted
 2028 0633, E: hansen.keb@post.tele.dk

Hans Ulrik Munk, Aabenraa
 2633 5631, E: hhmunk@get2net.dk
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K ALENDER
Erik Haahr Andersen, Ribe
 6177 3043,
E: erik.haahr.andersen@gmail.com
Kjeld Burgdorf, Brændstrup
 7482 2188/5097 5325,
E: kburgdorf@stofanet.dk
Per Bøndergaard, Brændstrup
 7484 6009/2310 9515,
E: jpbondergaard@gmail.com
Mads Jakob Jakobsen, Sønderborg
 4024 3026, E: mjj@km.dk
Johannes Jensen, Sommersted
 7450 5565, E: jensenhoeg2@hotmail.com
Henning Kamp, Odense
 6596 1360/2961 5885,
E: henning.kamp@get2net.dk
Mathias Nørager, Haderslev
 2825 4604, E: matti.n.a@live.dk
Jørn Nørgaard, Agerskov
 2168 6963, E: j.noergaard@gmail.com
Peter Olsen, Hillerød
 4038, 8836, E: po@dlm.dk
Steffen Juul Pedersen, Haderslev
 2129 3194, E: steffenjuul@outlook.com
Jakob Rahbek, Agerskov
 2232 1416, E: jakobrahbek@gmail.com
Jens Peter Rejkjær, Hillerød
 2612 5105, E: jprejkjaer@gmail.com
Teddy Sjælland, Agerskov
 7452 8142/2287 6702,
E: teddy@sjaelland.nu
Ole Sørensen, Haderslev
 2233 7022, E: os@norea.dk
Kjeld Wiwe, Haderslev
 7452 8283/3190 9117,
E: kjeldwiwe@hotmail.com
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K ALENDER

Mødeplan for april
Hvor andet ikke er anført, begynder
møderne kl. 19.30
Agerskov
Ma. 2. kl. 14 Ebbe Kaas. Gospel Kids medvirker. På friskolen
On. 11. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode Nielsen
Fr. 13. Jens Rosenberg. Med Lovsangsgruppen
LMU

Agerskov Valgmenighed
Sø. 1. kl. 14 Påskesøndag. Jakob Rahbek
Sø. 8. kl. 14. Jakob Rahbek
Sø. 22. kl. 11 Jakob Rahbek
Lø. 28. kl. 10 Konfirmation. Jakob Rahbek
Sø. 29. kl. 10 Konfirmation. Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 10. Niels Kousgaard

Ballum
Fr. 13. Lars Birkmose
Sø. 15. kl. 10.30 Gudstj. Hans Ulrik Munk

Brændstrup
Fr. 6. Børne- og juniorfest
Ma. 16. Jørn Nørgaard
Ma. 30. Henning Kamp
LMU
On. 11. Aktivitet
Ma. 16. Jørn Nørgaard
On. 25. Bibelstudie

LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Ma. 2. Gudstj. Henrik Hadberg
Sø. 22. Gudstj.

To. 19. Steffen Juul Pedersen
LMU

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30

Ma. 23.Jesper Iversen: ”I syndens verden”

Sø. 1. kl. 10 Toftlund. Ejler Nørager
Sø. 8. Brændstrup. Teddy Sjællland
Sø. 15. Ballum. Hans Ulrik Munk
Sø. 22. Brændstrup. Per Bøndergaard

Gånsager/Spandet

Løgumkloster

Faaborg kl. 19.00

Fr. 20. Jesper Iversen: ”I syndens verden”
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 9. Bibelstudie
Ma. 16. Mathias Nørager
Ma. 23. Aktivitet
Ma. 30. Bibelstudie

Haderslev
Fr. 6. kl. 19 Kredsmøde.
Ma. 9. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 11. Henrik Nissen
To. 12. kl. 14.30 Steen Nielsen
Ma. 23. Med LMU. Kristoffer Larsen
On. 25. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
LMU
Ti. 3. kl. 19.15 Med Junior- teenklubben
Ma. 16. kl. 18 Med Aabenraa LMU
Ma. 23. Med LM-kredsen. Kristoffer Larsen
Ma. 30. Bibelstudie

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 15. Ole Sørensen
Sø. 29. Ejnar Landkildehus

Bylderup Bov

Haderslev Syd

Sø. 1. kl. 10.30 Gudstj. Ejnar Landkildehus
Ti. 3. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Sode Nielsen
Fr. 13. Ejler Nørager
Sø. 15. kl. 10.30 Konfirmation Ejnar
Landkildehus
Sø. 22. kl. 10.30 Gudstj. Peter Rask. Kl. 13.30
Bibelundervisning
Fr. 27. Gudstj. Ib Jørgensen: Bøn

Kolding

Fr. 6. Ejnar Landkildehus. Hos Ingeb. og Bent
Ma. 9. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr 20. Keld Wiwe. KFUM’s Klubhus

To. 5. Mathias Nørager: ”Tro og tvivl”
To. 12. Jens Peter Rejkjær
Lø. 14. Lovsangsjam i Sønderborg

6.-8. Menighedslejr. Ivan Jacobsen
Fr. 13. Flemming Jensen
On. 18. kl. 19 Steffen Juul Pedersen. Med LMU
Ti. 24. Fællesmøde IM-Bedsted
LMU
4. Bibelstudie
6.-8. Menighedslejr. Ivan Jacobsen
11. LBV
18. kl. 19 Steffen Juul Pedersen. Med LM
25. Åbne døre. Kim B. Nielsen Legarth

Middelfart
Ti. 17. Jakob Rahbek: ”Åndens virke”

Nordøstfyn
To. 5. Kulturhus. Sangaften
Ti. 24. Henrik P. Jensen

Odense
Ma. 9. Thomas Frovin
Ma. 23. Ejler Nørager
Ma. 30. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Ejnar
Landkildehus: Vi slår følge med Peter
LMU kl. 19.00
On. 4. Joffi-aften med bibelundervisning
On. 11. Joffi-aften med bibelstudie
13.-15. Lejr på Hemmet Strand
On. 18. Lovsangsaften
Ma. 23. Ejler Nørager
Fr. 27. Socialaften

Over Jerstal kl. 19.00
To. 5. Påskemøde. Ejler Nørager
To. 19. Sang- og vidneaften
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ANNONCER

Ribe
Ti. 10. Ingvard Christensen. Hos Inga og Sv.Aage
LMU på ”Æ Farm”

Skærbæk
Fr. 20. Jesper Iversen: ”I syndens verden”
To. 26. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Olsen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 6. Jens Rosenberg
Fr. 20. Jens Landkildehus

Sottrup
Ti. 10. Jens Landkildehus

I forbønnens tjeneste

LMU
Ma. 9. Spongo
Ma. 16. Besøg af Haderslev LMU
Ma. 23. Taler
Ma. 30. Walk and Talk

APRIL
Tak for
• 150 år under Guds velsignelse
• de mange, der gør et frivilligt arbejde i menighed og genbrug

Påskegudstjeneste
Søndag 1. april kl. 10.00 er der gudstjeneste
i Toftlund musik- og teaterhus. Ejler Nørager
prædiker.

Indvielses-og udsendelsesfest
Monica og Simon Kronborg
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Missionærer

Aircon

sprog

Byghøjvej 27-33, 5250 Odense SV

riel

Bibelundervisning

Siem Reap

Generalsekretær
Skovgård Sørensen
Der
bliver Søren
mulighed
forprædiker
at bringe korte hilseLandsformand Henrik Jensen forestår indvielsen
Sønderjyske Lovsangsjam bidrager med sang,
ner,
og
dejligt
hvis
man
på forhånd har givet
musik og musikledsagelse
besked
dette
til toastmaster: Jeff SørenDer serveres om
kaﬀe (25
kr. for voksne)
Khmer
Udsendelsesfest
Der bliver
mulighed for at bringe korte hilsener,
sen
jeff@dadlnet.dk.
og dejligt hvis man på forhånd har givet
8. april 2018
pork & rice

besked om dette til toastmaster: Jeﬀ Sørensen
jeﬀ@dadlnet.dk

Et

Aircon

Rødt lys! Hvad er det?

Mødeafslutning:
ca 16.30.
Mødeafslutning: ca 16,30

moto

Mission og diakoni

Traﬁk kaos

vanskeligt

Lovsangsjam
Lørdag 14. april kl. 19.00 i LM Sønderborg,
Georg Hansensvej 4 inviterer Lovsangsjam til
fællesskab om troen på Jesus gennem sang,
bøn og vidnesbyrd/andagt. Se mere på facebook: LovsangsJam Sønderjylland-Fyn.
Alle fra hele afdelingen er velkomne.

Seniorlejr på Solbakken 2018

Gud går med!

sprog

Stegte bananer

Simon, Monica og Alfred

Cambodia Style
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vanskeligt

Stegte bananer

Søndag den 8. april
Cambodja
Der
serveres kaffe (25 kr. for voksne).
kl. 13.30 på Kratholmskolen,

Jesus

Ti. 3. kl. 17.30 Fællesspisning. Ingvard
Christensen
Ti. 17. Jens Peter Rejkjær
On. 25. kl. 14.30 Seniormøde. Egon Christensen

Et

Gud går med!

TUK TUK

Aabenraa kl. 19.00

Rødt lys! Hvad er det?

Evangelisering

Sø. 1. Gudstj. I Toftlund
Sø. 15. Gudstj. Kjeld Wiwe

Generalsekretær
Søren Skovgård Sørensen
Der serveres kaﬀe (25 kr. for voksne)
Khmer
Udsendelsesfest
prædiker.
Landsformand
Jensen foreDer bliver mulighed
for at bringe korte hilsener, Henrik
og dejligt hvis man på forhånd har givet
8. april 2018
besked
om dette til toastmaster:
Jeﬀ Sørensen
står
indvielsen.
Sønderjyske
Lovsangsjam bijeﬀ@dadlnet.dk
Simon, Monica og Alfred
drager
med sang, musik og musikledsagelse.
Mødeafslutning: ca 16,30
Cambodia Style

Vadehavskirken

moto

Mission og diakoni

Traﬁk kaos

Jesus

On. 11. Ejler Nørager
On. 18. Fællesmøde. Finn Andersen

Sønderjyske Lovsangsjam bidrager med sang,
musik og musikledsagelse

Bibelundervisning

TUK TUK

Tønder

Søndag8.den
8. april
Cambodja
Søndag
april
kl. 13.30 på Kratholmskolen,
riel
Odense SV
kl.Byghøjvej
13.3027-33,
på5250Kratholmskolen,
Siem Reap
Generalsekretær Søren Skovgård Sørensen prædiker
Byghøjvej
27-33, 5250 Odense SV
Landsformand Henrik Jensen forestår indvielsen
pork & rice

SØG,

MATT
syv,
s y v

I

så skal
finde.

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

Assosicerede missionærer – Grønland
• Solveig og Søren Eriksen. Sømandsmissionen. Nuuk
Evangelisering

Sø. 1. kl. 10 Påskegudstj.
Fr. 6. Offeraften
Sø. 22. Gudstj. Erik Sode Nielsen
Ti. 24. Mads Jakob Jakobsen

Monica og Simon Kronborg

Missionærer

Toftlund Frimenighed

Indvielses-og udsendelsesfest

skal der
T
jer. MAT
syv,syv

LUKKES

Missionærer – Cambodja
• Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah, 		
Alfred, Smilla og Petra. Siem Reap
• Andrea og Brian Christensen med Johannes og Lisa. Phnom Penh
• Turið og Aage Dyssegaard med Freja og Bjørk. Undervisning
• Monica og Simon Kronborg med Alfred. Kultur- og sprogstudier i
England

Sønderborg
Fr. 6. kl. 18 Sv. Aage Jacobsen
Fr. 13. kl. 14.30 Seniormøde. Martin Jefsen
Lø 14. kl. 19 Lovsangsjam
To. 19. Kim Legarth, Åbne døre
To 26. Flemming Burgdorf

Bed for
• at vi må være stille for påskens budskab
• LME. For kaldet til en ny forstander og for elevtallet næste år
• vore prædikanter og deres familie
• vores afdelingsformand og afdelingsstyrelse
• bededag, at det må være en dag under bønnens velsignelse
• sø. 8. Udsendelsesfest for Monica og Simon Kronborg i Odense
• lø. 14. Lovsangsjam i Sønderborg

BED, sa

GIVES

Ryslinge kl. 14.30

FORBØN

Tirsdag 29. maj. Ankomst 14.30-15.30
19.30
Sangkoret ”Det grå guld”
Onsdag 30. maj
10.00
Birger D. Petersen

15.30
19.30

Bent Larsen, Arken
Bent Larsen, Arken

Torsdag 31. maj
10.00
Birger D. Petersen
15.30
Birger D. Petersen
19.30
Deltagernes egen aften
Fredag 1. juni
10.00
Bibeltime
Tilmelding senest 15. maj til Egon Jensen,
Brombærvej 48, 6100 Haderslev. Tlf. 7452
2645/2337 5621, e-mail: egon.j@jensen.mail.dk
Priser: Hele lejren kr. 500,-. Dagspris kr. 200
Adresse: Sønderballehoved 60, Sønderballe,
6100 Haderslev.
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Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding

MEDLEMSBLAD
Nyt i Syd sendes gratis til medlemmer og
venner af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns
afdeling. Det er muligt at få bladet med
posten, på e-mail (PDF) eller som lydblad.
Næste nummer: 1. maj
DEADLINE – møder o.l. i maj og juni
• 3. april til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 3. april til Annelise Fredensborg

FORSIDEN

Redaktion:
Annelise Fredensborg, redaktør
Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg
 31 21 29 41, E: annelise.redaktion@gmail.com
Krista Schmidt, mødeprogram
Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev
 74 52 18 58, E: krista.redaktion@gmail.com
Lisbet Kaas
Timekær 31, 6630 Rødding
 51 92 68 80, E: lisbetkkaas@gmail.com
Helle Høeg
Strømvej 9, 6240 Løgumkloster
 42 29 44 40, E: helle@fam-hoeg.dk
Birthe Dysager
Rasmus Rasks Alle 35, 5250 Odense SV
 65 96 25 15, E: birthe.dysager@gmail.com

Astrid Hadbergs fiskedræt. Gud sørgede for mad
hver dag. (Foto: United Productions Aps)

Astrid Hadberg
Georgsgade 67, kl, 5000 Odense C
 30 95 69 03, E: astrid.hadberg@gmail.com

Ansatte i afdelingen
Jesper Iversen, prædikant
Septembervænget 41, 6000 Kolding
 29 92 74 68, E: iversen@dlm.dk

Martin Jefsen, afdelingsformand
Voddervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk
 21 26 96 86, E: 316@bbsyd.dk

Ejler Nørager Andersen, prædikant
Dahlsvænget 9, 6070 Christiansfeld
 28 56 29 41, E: en@dlm.dk
Peter Olsen, prædikant
Tolvkarlevej 217, 3400 Hillerød
 40 38 88 36, E: po@dlm.dk
Kristoffer Larsen, LMU-konsulent
Algade 24, 6780 Skærbæk
 60 62 26 82, E: kristoffer@lmbu.dk
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