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INSPIRATION

”I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.”
Kol. 1,14

Åbent hjem for de unge
Som forældre til efterhånden fire teenagere, hvoraf de to kommer i Aabenraa
LMU, føler vi, at vi som LMere, har et
ansvar over for de unge, så de må blive
glade for Jesus og for LM. Vi kan selv
huske, hvor meget det sociale fællesskab
betød for os, da vi var i den alder, og det
har ikke ændret sig.

Den nåde, som alle har
Hvis nogen stiller spørgsmålet: ”Når ikke
alle mennesker bliver frelst, hvordan kan
jeg så vide, om jeg har Guds nåde og får
mine synder forladt?” Svaret må være:
”Begynd at tro på Gud og hans ord, høre,
tro, ja gribe den nåde, som alle har, selv
de vantro, så får du nemlig den nåde,
som ikke alle har”.
Hvad er det for en nåde?
Jamen, hvad er det for en nåde, som alle
har, selv de vantro? Det er en forsonet og
forliget Gud, som har skaffet syndernes
forladelse, der ligger og venter på alle,
bare de kommer og modtager den. Hvad
er det så, som ikke alle mennesker har?
Det er et hjerte, der er forliget med Gud –
en holdning, som tager imod syndernes
forladelse og har sit liv og sin glæde i
Gud.
Hvor ved vi det fra?
Det står i Bibelen. I 2. Kor 5,19-20 står der:
”For det var Gud, der i Kristus forligte
verden med sig selv og ikke tilregnede
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dem deres overtrædelser, men betroede
os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige
formaner gennem os. Vi beder på Kristi
vegne: Lad jer forlige med Gud!”
Du er altid velkommen
Denne syndsforladelse og forligelse i
Kristus gælder alle, uanset om du er
ugudelig, troende eller vantro. Uanset
hvordan du er, og hvad du gør, så er der
én gang for alle gjort soning for alle dine
synder. Det skete på Golgata. Bliver du
fordømt, så er det ikke for dine synders
skyld, men på grund af din vantro, fordi
du ikke har vendt dig til Jesus. Vil du
tilbage til Gud og blive hans barn og eje
hans nåde, så er der intet, der forhindrer
dig deri, du er altid velkommen!
Tak, Jesus, at du har gjort alt til min
frelse!
”Forløsningen er vundet ved Jesu
Kristi blod”. (SoS nr 360)
Andagt fra ”Det lille blad” maj 1968

Win-win-situation
Vi gør derfor det, vi kan, for at støtte op
om dette fællesskab ved at stille vores
hjem til rådighed og give et måltid mad,
når der er behov for det. Oftest er det
impulsivt eller med meget kort varsel, at
der kan komme 10-15 unge ekstra til aftensmad, men så bliver der lige købt lidt
ekstra ind. De unge er glade for at få et
måltid mad og lidt hjemlig hygge. Nogle
dage før jul inviterede vi til julehygge,
hvor vi lavede bolsjer, og de unge spillede forskellige spil. Andre gange kommer der to-tre stykker forbi, som hjælper
os med forskelligt, som vi mangler at få
lavet fx at hugge brænde, så giver vi til
gengæld en gave til LMU.
God dialog
Det er altid en fornøjelse at være sammen med disse unge mennesker. Vores syn på forskellige ting tages op til
diskussion, og vi oplever, at de unge
udfordrer os, samtidig med at vi oplever,
at de unge også spørger til vores mening
omkring nogle af livets spørgsmål, og
dermed også åndelige spørgsmål.
Det er fantastisk at komme til møde
i LM og opleve, at de unge prioriterer
at komme afsted til disse møder, netop

Unge på besøg hos Dorthe og Ulrik Boll.
fordi de kender nogle af ”de voksne”
mere privat.
Vi oplever det som meget givende,
at unge mennesker føler sig hjemme
her hos os, så de dukker op uanmeldt
og sætter sig i sofaen eller ved køkkenbordet med en kop kaffe. Det føles også
meget naturligt, da vi netop har børn i
den alder.
Kan varmt anbefales
Det kan varmt anbefales at åbne ens
hjem op, uanset hvordan det ser ud. Det
handler om at give sig selv tid til at se
de unge og lytte til dem. Det giver en
forståelse for, hvilke udfordringer deres
dagligdag indeholder. Når det kommer
til stykket, tumler de unge med noget
af det samme, som vi andre også syntes
var svært eller udfordrende i deres alder,
og kan vi være dem til hjælp og støtte i
denne proces, så stiller vi os gerne til rådighed, og vi beder Gud om, at han også
må bruge os i denne tjeneste.
Dorthe og Ulrik Boll

3

NYT I SYD MAJ 2018

VIDNESBYRD

VIDNESBYRD

I Guds skole
Nyt i Syd har besøgt Anette og Ejler Nørager Andersen i Taps ved Kolding for at få
en snak om, hvordan tro og tillid til Gud
bevares og styrkes på trods af Anettes
kroniske sygdom.
Ulykken
Anette er uddannet lærer, og det var på
hendes arbejdsplads, Haderslev kristne
Friskole, at hun kom ud for en alvorlig
faldulykke i 2013. Det resulterede i et
hovedtraume (hjernerystelse, kraniebrud og piskesmæld), som efter mange
konsultationer hos mange forskellige
kun er blevet lidt bedre. Medicineringen
har dog lindret, men Anette har stadig
meget hovedpine, koncentrationsbesvær,
hukommelsessvigt og er meget træt. Alle
sanser (lys, høje lyde, mange mennesker)
påvirker, og jo højere niveau jo flere
smerter bagefter.
Socialt stækket
Ejler og Anette har efterhånden lært at
leve med sygdommen. De er begge 50+.
De har to børn, som begge er gift og to
små børnebørn, som også har måttet
lære, at Anette ikke kan så meget mere.
Ejler er frimenighedspræst i Sønderjyllands Frimenighed, og ofte må han tage
af sted alene. Anette kan ikke passe et
arbejde, og socialt er hun blevet stækket.
Det er en lang proces at lære at acceptere
en skade, man ikke selv er herre over.
Anette, der før var meget aktiv, er ikke
den samme mere – hun kan ikke tjene
Gud som før. Hun bliver nu opdraget åndeligt i Guds skole. Hun skal lære, at også
en begrænset tjeneste er en tjeneste for
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Gud. Hun må tjene sine allernærmeste,
og så må hun bede. Anette har oplevet,
at midt i hendes svaghed har Gud brugt
hende helt konkret. F.eks. har hun en bibellæseven, som hun læser med to gange
om ugen. Vennen siger: ”Jeg har aldrig
før fået læst i Biblen, som jeg gør nu.”
Hvorfor Gud?
Anette har en seddel i sin Bibel, hvor
hun skriver bibelvers op, som har hjulpet
hende, og hun siger: ”De er søjler i mit
liv med Gud. Jeg må hvile i, at Gud har
fat i den lange ende, og at ulykken ikke
er en ulykke for Gud, men en ny måde at
vise mig sin nåde på.” Lige efter ulykken
kom Ejler hjem med et lille maleri, der
viser nogle lerkar, der er gået i stykker. De
er i vore øjne ødelagt, men lyset kan nu
skinne ud igennem revnerne. Det billede
er en prædiken til dem begge. ”Vi har
en skat i lerkar, for at den overvældende
kraft skal være Guds og ikke vores.” 2.
Kor. 4,7. Anette fortsætter: ”Gud har til-

Billedet med lerkarrene er blevet en prædiken til Anette og Ejler.

ladt ulykken, fordi han igennem den vil
herliggøre sit navn. Han har ikke én dag
været borte. Han har også været der på
de dage med flest smerter. ”
Gud giver styrke
Anette er blevet salvet med håndspålæggelse og forbøn, og hun har oplevet
velsignelse, selvom hun ikke er blevet
rask – endnu. Gud har haft rig mulighed
for at helbrede. De har gjort alt det, Gud
siger, de skal, men han tøver. Mange
beder for dem, og hun ved, at engang
skal hun blive rask, om ikke før så på den
nye jord. Hun tror også, at forbønnen er
med til at gøre hendes liv tåleligt. Hun er
også begyndt at kunne læse lidt igen, og
en af de forfattere, Anette vender tilbage
til igen og igen, er Joni. Især bogen ”Gud
helbreder” sætter ord på det, som Anette
oplever. En anden bog er Ken Andersons
bog ”Modig som et lam”. Her skriver han:
”Gud giver mig den styrke, jeg behøver.
Den store læges omsorg er et lige så stort
under og er lige så meningsfuldt, som en
gennemgribende helbredelse ville være.”

Velsignelser
Ejler supplerer med at fortælle om Abraham, der blev sat på prøve (1. Mos 22).
Gud har sat Anette og Ejler på prøve. En
dag vil han kalde dem ud af prøvelsen.
Det er ikke et ”hvis” men et ”når”, og det
sker om ikke før så hjemme hos Jesus. I
Hos. 6,1-2 står, at ”Gud har sønderrevet,
men han vil helbrede os, han har slået,
men han vil læge os. Han giver os liv efter
to dage, rejser os op på den tredje dag,
og vi skal leve for Guds ansigt.” Gud har
gjort, Gud gør og Gud giver.
Besøget hos Anette og Ejler slutter
med, at Ejler spiller en sang for os på sin
telefon. Med tårer lytter vi til Nannas
smukke sang om velsignelser.
”Far, kan du velsigne mig med regnvejr
/ og gennem tårer læge mig? / Mon tusind
nætter uden søvn skal vise, at du er hos
mig? / Er din nåde mon klædt ud som en
byrde kære Gud?”
(Kan høres på YouTube: Velsignelsen
sunget af Nanna Due Noer): https://www.
youtube.com/watch?v=S1KWUq7DB6w
Annelise Fredensborg
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JUBIL ÆUM

JUBIL ÆUM

Alle tiders fest
Det er sådan med familiefester! De
fylder både før og efter. Forventning og
refleksion. Sådan er det også med LMs
familiefest.

Det er dejligt, at
kunne mødes på
tværs af alder og
geografi, siger
Mirjam Lange.
For 35-årige Mirjam Lange, hendes mand,
Ulrik, og deres fire børn, var det helt naturligt at sætte sig i bilen med kurs mod
Lillebæltshallerne på Fyn for at deltage
i den store familiefest, som markerede
150-jubilæumsdagen i LM. Familien kommer til dagligt i Kolding LM og i Sønderjyllands Frimenighed i Brændstrup.
LM – et bevidst valg
”Jeg oplever mig – og vi som familie
oplever os, som en del af LM. Derfor var
det naturligt for os at være med den 3.
marts for at fejre 150-års jubilæum i LM”,
fortæller Mirjam. Hun havde glædet sig
til at fejre dagen sammen med sin familie
og med andre, som er glade for menighedsfællesskabet.
”Det er dejligt, at kunne mødes på
tværs af alder og geografi og mærke, at
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der er plads til alle!”
Mirjam er vokset op i LM, og hun og
hendes mand har taget et bevidst valg
om at komme i LM.
”Jeg tror, at det er vigtigt at komme i
en menighed, hvor man føler sig hjemme, så man glæder sig til at komme af
sted. På den måde bliver fællesskabet
både til hverdag og fest en styrke ind i
mit liv som kristen. Jeg håber og beder
til, at LM aldrig må glemme at bygge på
Jesus som hovedhjørnestenen. Hvis jeg
skulle have ønsket mig noget ekstra til
festen, så var det, at flere børn og unge,
end tilfældet var, havde deltaget. De er
vores fremtid, og det havde været dejligt
at se rigtig mange i den alder også.”
Nåde – lovsang – mission
Mirjam highlighter tre ord om jubilæumsdagen: Nåde, lovsang og mission.
”Den uforskyldte nåde er styrken i vores fællesskab. Det mærkede jeg tydeligt i
forkyndelsen. På Guds nåde beror alt, og
vi må lade os lede af Gud. Måske er der
også nye døre, der skal åbnes i forhold til
missionsarbejdet. Det er noget af det, jeg
har taget med mig hjem fra festdagen.
Det har været et privilegium at kunne
være med til at lovsynge Gud netop på
grund af nåden og synge budskabet om
Jesus ud. Det er livgivende for mig som
kristen og for det store fællesskab.
Jesus nu og altid
På spørgsmålet om, hvordan en sådan
150-års jubilæumsfest har betydning for
Mirjam i livet med Jesus, har hun et klart
svar parat: Den minder mig i hvert fald

om, at Jesus er den samme både i går og
i dag – og til evig tid.
1968 og 2018
Rise Eskildsen var tilmeldt jubilæumsdagen allerede længe før jul. Hun har
to børn og fire børnebørn. Til hverdag
kommer Rise i LM Nordøstfyn, som er et
lille menighedsfællesskab, og derfor var
det vigtigt at komme af sted og mærke
suset af at være mange. Og jubilæumssus i LM-regi har Rise oplevet før. Rise
deltog nemlig også for 50 år siden, da LM
fejrede 100-års jubilæum. Det var i 1968,
og jubilæet løb den gang af stablen i
Frederiksborghallen i Hillerød. ”Dengang
var mine forældre og min morfar med. At
min mor gik med var et særsyn”, fortæller
Rise.
Taknemmelighed og glæde
Rise havde glædet sig rigtig meget til
at se, hvordan man ville afholde 150-års
jubilæet.
Hun fortæller: ”Lige så støvet det
kunne have været, lige så blændende
enormt godt blev det fra først til sidst. Alt
var planlagt, så det hele fungerede med
fællesskab, lovsang, forkyndelse, alvor,
oplysning, munterhed og dejlig mad.
Det har været helt forunderligt at
deltage, og oplevelsen efterlader stor
taknemmelighed og stor glæde. Det har
været en fantastisk oplevelse at møde så
mange mennesker, og blive genkendt af
andre. Jeg var velkommen og en del af
Guds store familie. Jeg havde været lidt
urolig for middagen, fordi jeg kom uden
familie; men der var en plads til mig – og
det mellem to ungdomsvenner.

Lige så støvet
det kunne have
været, lige så
blændende
enormt godt
blev det fra først
til sidst, fortæller
Rise Eskildsen.
Morgen og aften
Sådan en familiefest med Jesus som omdrejningspunkt har fået mig til at skrue
op for min bibel- og andagtslæsning. Jeg
slutter næsten altid dagen med at læse;
men nu begynder jeg også dagen med
læsning. Jeg holder meget af at læse i
H.E. Nissens ”Et er nødvendigt”. Der bliver tingene sagt i et sprog, alle kan forstå.
Fuld af taknemmelighed
Jeg er med i bestyrelsen i LM Nordøstfyn, men mit hjerte banker også for ydre
mission, og jeg har ved flere lejligheder
besøgt både Suriname, Etiopien og
Tanzania.
Jeg er så taknemmelig for, at nogen
tog mig med i søndagsskole for snart 65
år siden. Naboens børn gik en kilometer i
modsat retning af vejen til søndagsskolen
for at tage mig med. Dengang var jeg
fem år. Tænk, at de ville gå længere for at
få mig med! At de ville gå i den modsatte
retning for at få mig med i den rigtige
retning! Det er jeg så taknemmelig for.
Det har for mig ført til et liv som kristen med LM som et sted, hvor jeg føler
mig hjemme”, slutter Rise.
Tine Szilas
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MISSION

BIBELCAMPING

Historisk vingesus i Ballum
”Det er lidt underligt at være i dette missionshus, som bl.a. blev bygget for de
midler, som missionær Winthers kone,
Andrea gav. Hun modtog en arv efter
sine forældre, mens hun var helt ung.
Halvdelen brugte hun på at give til en
missionær Lydum, for at han kunne rejse
til Kina, og den anden halvdel gav hun til
missionshus-byggeriet,” Sådan fortalte
Christian M. Hermansen, da han kort før
påske var på besøg i LM Ballum for at
fortælle om sin forskning omkring den
danske missionær Jens Winther.
En japansk professor i Ballum
missionshus
Christian M. Hermansen er født og opvokset i Esbjerg. Han studerede senere
japansk på universitetet i København,
som han også tog en Ph.D. grad fra. I dag
bor Christian M. Hermansen i Japan, han
er japansk gift og har to børn. Siden 2004

har han været ansat som missionær i missionsselskabet Areopagos og professor
ved Jura og Politologi, Kwansei Gakuin
Universitet, Nishinomiya, Japan.
Et kald til ydre mission
Christian Hermansen fortalte om, hvordan
en flok lokale mænd fra Ballum/Skærbæk
området ønskede at være aktive i ydre
mission i 1890’erne. De havde i fire-fem år
haft en udsending som missionær i Kina,
Frederik Nielsen fra Lydum. Han var kommet hjem med et nedbrudt helbred, der
dog bedredes herhjemme, derfor ansatte
de Jens Winther fra Vestjylland som medhjælp til missionær Lydum. Af forskellige
årsager kom Winther dog aldrig til Kina
men til Japan, hvor han var missionær
næsten uafbrudt fra 1897 til sin død i
1970. Hele tiden var der en trofast lille
skare på Ballum egnen, som fulgte med i
hans arbejde. Tro & Mission, som tidligere
hed Missionsvennen, blev etableret i 1901
for at trykke Winthers breve.
Et frø blev sået
Tænk en gang, hvilken rolle Ballum har
spillet i et fjernt land i Asien. Winther
grundlagde den lutherske kirke i Japan,
og selv om den er en lille kirke, så har
den omkring 16-18.000 medlemmer. Som
afdelingsformand Martin Jefsen udtrykte
det: ”Man kan sige, at det lille frø, som
blev sået fra Ballum, voksede sig til et
stort træ”.
Interesserede kan læse mere om Jens
Winther på dette link: http://dlm.dk/missionshistorie/verdens-aeldste-missionaer
Ebbe Kaas
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Ny mødesal ca. 600 m2
Byggesum
1700.000 kr.
Indsamlet
800.000 kr.
BC-driftsmidler
200.000 kr.
Indsamlingsbehov
700.000 kr.

I stedet for vimpler, kranse o.l.
håber vi, at I vil støtte projektet på
Konto nr. 5093-1186493
For kvittering vedr. skattefradrag kontakt
BC’s kasserer på bjarnelarsen02@gmail.com

Taler ved byggeudvalget m.fl.
Musik, konkurrencer og aktiviteter.
Gratis pølser, pandekagebagning,
hoppepude og slush ice

Slå søm i med Bo Byg
Lær at lodde med Zink Syd
Bestig jordvolden eller læg arm
med en håndværker

Efter markeringen fortsætter
programmet med familiemøde kl. 16.00
ved Jesper Iversen, og sammenskuds
grillmiddag kl. 18.00.
Se hele programmet på www.bchaderslev .dk
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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. 4. maj. Besøg fra Ordet og Israel
On. 9. maj kl. 14.30 Seniormøde. Jens Jensen
Fr. 18. maj. Lovsangsaften med ordet frit
Fr. 25. maj. Flemming Burgdorf
Fr. 1. juni kl. 17.30 Fællesspisning. Mads Jakob
Jakobsen
Onsdag 13. juni. Seniormøde. Udflugt
Fr. 15. juni. Knud Erik Hansen. Lovsangsgruppen medvirker
Lø. 23. juni. Sankthans
LMU
Agerskov Valgmenighed
Sø. 13. maj kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 20. maj kl. 10.30 Pinse på Haderslev Næs
Sø. 3. juni kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
Ti. 1. maj. Arne Nørgård
Ti. 22. maj. Henrik Nissen
Ti. 12. juni. Johannes Jensen
Lø. 23. juni. Sankthans
Ballum
Fr. 4. maj. Niels Kousgaard
Fr. 18. maj. Mathias Nørager
23.-25. maj kl. 15-17.30 Boblen for børn. Kristian Larsen
Fr. 8. juni. Jakob Rahbek
Sø. 10. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Brændstrup
Ma. 14. maj. Ingvard Christensen
Ma. 4. juni. Ole Sørensen
Ma. 18. juni. Bent Larsen
Ma. 25. juni. Sang- og vidnemøde
LMU
On. 2. maj. Kristoffer Larsen. Hos Dorte og
Carsten Clausen
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On. 9. maj. Aktivitet i ungdomslokalet
Ma. 14. maj. Ingvard Christensen. Fælles m. LM
On. 23. maj. Aktivitet i ungdomslokalet
On. 30. maj. Bibelstudie. Hos Ulla og Arne
Nørgaard
On. 6. juni. Steffen Juul Pedersen
On. 13. juni. Aktivitet i ungdomslokalet
On. 20. juni. Gert Knudsen. Hos Tove og Kjeld
Burgdorf
Ma. 25. juni. Sang- og vidnemøde. Fælles med
LM
Bylderup Bov
Ti. 1. maj kl. 14.30 Ældremøde. Jesper Iversen
Sø. 6. maj kl. 10.30 Gudstj. Jens Landkildehus
Fr. 11. maj. Kurt Krüger
Sø. 20. maj kl. 10.30 Gudstj. Ejnar Landkildehus
Fr. 25. maj kl. 17.30 Fællesspisning. Kl. 18.30
Henrik P. Jensen
Sø. 27. maj kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
Sø. 3. juni kl. 10.30 Gudstj. Jens Peter Rejkjær
Ti. 5. juni kl. 14.30 Ældremøde. Jens Landkildehus
Fr. 8. juni. Birger Reuss Schmidt
Sø. 10. juni kl. 10.30 Lovsangs- og familiegudstj. Juniorklubben medvirker
Fr. 15. juni. Ejler Nørager. Kor fra Norge
Sø. 17. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Lø. 23. Sankthans
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 13. maj. Gudstj. Finn Sørensen
Sø. 3. juni. Gudstj. Teddy Sjælland
Sø. 24. juni. Gudstj. Ejler Nørager
Faaborg kl. 19.00
Ma. 28. maj. Henning Kamp: ”Davids fredsrige
– Es. 11”

Ma. 18. juni. Afslutning
Gånsager/Spandet
Fr. 4. maj. Per Bøndergaard
Ma. 28. maj. Bibelstudie fælles m. LMU
Fr. 8. juni. Svend Åge Jacobsen
Lø. 23. juni. Sankthans
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma.7. maj. Henrik P. Jensen
Ma. 14. maj. Aktivitet
Ma. 28. maj. Bibelstudie m. Skærbæk LM
Ma. 4. juni. Svend Åge Jacobsen
Ma. 11. juni. Aktivitet
Ma. 18. juni. Bibelstudie
Ma. 25. juni. Afslutning. Bålhygge
Haderslev
On. 2. maj kl. 19 Teddy Sjælland
Ma. 7. maj kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 9. maj. Samtalemøde
To. 17. maj kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens
Peter Rejkjær
On. 23. maj. Ole Sørensen. Norea-aften
On. 30. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 30. maj. Erik Haahr Andersen
Ti. 5. juni kl. 14 og 16 Jan Lee Knudsen. Hos
Krista og Hans Chr. Schmidt
On. 13. juni. Johannes Jensen
To. 14. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Sommerafslutning på Gammelbro. Henrik
Nissen
Ma. 18. juni kl. 17.45 Kulturmøde. Udflugt til
Helle og Peter Bech
On. 20. juni kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Lø. 23. juni. Sankthans på Gammelbro
Fr. 29. juni kl. 19 Sommerafslutning hos Lis og
Anker Schmidt
LMU
Ma. 7. maj. Mathias Nørager
Ma. 14. maj. Indsamlingsaften
Ma. 28. maj. Bibelstudie
Ti. 5. juni kl. 14 og 16 Grundlovsmøde hos

Krista og Hans Chr. Schmidt
Ma. 11. juni. Per Bøndergaard
Ma. 18. juni. Sommerafslutning
Lø. 23. juni. Sankthans på Gammelbro
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 13. maj. Skriftemålsgudstj. Finn Sørensen
Sø. 27. maj. Hans Ulrik Munk
Sø. 10. juni. Birger Reuss Schmidt. Fællesspisning
Sø. 24. juni. Per Bøndergaard
Haderslev Syd
Fr. 4. maj. Sang og musik samt lysfest. Haderslev Kristne Friskole
Fr. 18. maj. Johannes Jensen. KFUM’s Klubhus
Lø. 26. maj. Udflugt
Fr. 8. juni. Kurt Krüger. KFUM’s Klubhus
Lø. 23. juni kl. 18.30 Sankthans. Knud Erik
Hansen. Hos Aase og Hans Peter
Kolding
4.-6. maj. Kredslejr. Dan Hessellund
To. 17. maj. Kurt Krüger: ”Om bøn og udholdenhed”
To. 31. maj. Ejnar Landkildehus
To. 7. juni. Poul Arne Nyborg: ”Jeg giver jer et
nyt hjerte”
To. 14. juni. Teddy Sjælland. 3. trosartikel
Fr. 22. juni kl. 18 Sankthans
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. maj. Brændstrup. Henrik P. Jensen
Sø. 13. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 3. juni. Brændstrup. Peter Thorsen
Sø. 10. juni. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 17. juni. Brændstrup. Sven Aage Paulsen
Sø. 24. juni. Brændstrup. Ingvard Christensen
Løgumkloster
Fr. 4. maj. kl. 17.30 Fællesspisning. Indsamlingsaften
On. 16. maj. Poul Arne Nyborg

11

NYT I SYD MAJ 2018

K ALENDER
18.-21. maj. Pinsecamping
Fr. 25. maj. Ejler Nørager
On. 30. maj. LBV fælles m. LMU
On. 6. juni. Teddy Sjælland
Fr. 15. juni. Afslutningsmøde for LME. Stefan
Christensen
LMU
On. 2. maj LMH besøger os
On. 9. maj Sportsaften. Besøg af Aabenraa
LMU
On. 16. maj Alternativaften
On. 23. maj Bibelstudie
On. 30. maj kl. 19.00 LBV fælles m. LM
On. 6. juni Nye LMUeres aften
On. 13. Sommerafslutning
Middelfart
Ti. 15. maj. Jens Landkildehus
To. 12. juni. Ejler Nørager: ”Tro ud fra Daniels
bog”
Nordøstfyn
Ti. 29. maj. Johannes Jensen
Odense
Ma. 7. maj. Missionsaften. Lisbeth Reuss
Schmidt, Cambodja
Ma. 21. maj, 2. pinsedag. Udflugt
Ma. 28. maj kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30
Roar Steffensen: ”Opstandelseskraften – også
for LM-ere?!”
Fr. 1. juni. Fredagshygge for alle. Vi er sammen på tværs
Ma. 11. juni. Peter Jacobsen, Odense: ”Hvordan kan jeg være sikker på min tro?”
Lø. 23. juni. Sankthans
LMU kl. 19.00
On. 2. maj. Iversen
On. 9. maj kl. 18 Fællesspisning. Bibelstudie
On. 16. maj. Fællesaften m. KFS og IMU hos
IMU
On. 23. maj. Indsamlingsaften
Ma. 28. maj kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30
Roar Steffensen
Fr. 1. juni. Socialaften
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K ALENDER
On. 6. juni. Ruben Skov Jensen
On. 13. juni. kl. 18:00 Fællesspisning. Bibelstudie
On. 20. juni. Flemming Jensen
Lø. 23. juni. Sankthans
Over Jerstal kl. 19.00
To. 3. maj. Ingvard Christensen
To. 17. maj. Pinsemøde. Jesper Iversen
Ti. 5. juni. Egon Jensen
To. 14. juni. Bent Larsen
Lø. 23. juni. Sankthans hos Anne Mette og Ole
Jespersen
Ribe
Ti. 1. maj. Knud Erik Hansen. Hos Signe og
Niels Peter
Ti. 5. juni. Ole Sørensen. Hos Anne Marie og
Walter
Lø. 23. juni Sankthans hos Gunhild og Jens
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 4. maj. Per Bøndergaard
To. 24. maj kl. 14.30 Ældremøde. Erik Baun
Ma. 28. maj. Bibelstudie fælles med LMU
Fr. 8. juni. Svend Åge Jacobsen
To. 14. juni kl. 14.30 Ældremøde. Ole Sørensen
Lø. 23. juni. Sankthans
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 4. maj. Jens Peter Rejkjær
Fr. 1. juni kl. 18 Fællesspisning. Svend Åge
Jacobsen: Johannes Åbenbaring
Sottrup
Ti. 29. maj. Peter Thorsen
Ti. 12. juni. Jens Jensen
Sønderborg
Fr. 4. maj kl. 18 Juniormissionsaften m. fællesspisning. Lars Birkmose
To. 17. maj. Finn Sørensen
Fr. 18. maj kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager

Lø. 2. juni. Bibeldag
Fr. 8. juni kl. 13 Seniorudflugt til Bibelland
Fr. 8. juni kl. 18 Fællesspisning. Ungdomsgruppen UNG+
To. 14. juni. Martin Jefsen
Lø. 23. juni kl. 18 Sankthans hos Britta og
Børge Nørgaard. Stig Christensen
Fr. 29. juni. Tur i det fri med kaffe
Toftlund Frimenighed
Ti. 8. maj. Robert Andersen, BDM
Sø. 13. maj. Gudstj. Flemming Jensen
Ti. 29. maj. Ebbe Kaas
Sø. 10. juni. Gudstj. Jens Rosenberg Nielsen
Ti. 12. juni. Ole Sørensen
Fr. 22. juni. Sankthans
Tønder
On. 2. maj. Erik Sode Nielsen
On. 16. maj. Fællesmøde. Jens Rosenberg
On. 30. maj. Steffen Juul Pedersen
On. 13. juni. Fællesmøde. Knud Erik Hansen
On. 20. juni. Jesper Iversen
Vadehavskirken
Sø. 6. maj. Gudstj. Netprædiken
Sø. 13. maj. Konfirmation (i Brændstrup)
Sø. 27. maj. Gudstj. Ingvard Christensen
Sø. 10. juni. Gudstj. Teddy Sjælland
Lø. 23. juni kl.17 Sankthans hos Lisbeth og
Bruno Larsen
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 1. maj. Leif Bach Kofoed
Fr. 4. maj. Kun for kvinder. Ingeborg Kappelgaard, København
Ti. 15. maj kl. 17.30 Fællesspisning. Martin
Hunskjær Olsen
Ti. 29. maj. Niels Kousgaard
On. 30. maj kl. 14.30 Seniormøde. Heine
Holmgaard, Bedsted
Ti. 12. juni. kl. 17.30 Fællesspisning. Flemming
Burgdorf.
On. 20. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Lø. 23. juni. Sankthans. Hans Ulrik Munk

LMU
Ma. 7. maj. Stor dreng/pige aften
On. 9. maj. Vi besøger Løgumkloster LMU
Ma. 14. maj. Bibelstudie
Ma. 28. maj. Fællesspisning. Bønneaften
Ma. 4. juni. Spongo
Ma. 11. juni. Taler
Ma. 18. juni. Bibelstudie
Ma. 25. juni. Lovsangsaften

Kun for kvinder
LM i Aabenraa inviterer fr. 4.
maj kl. 19 til en aften, kun
for kvinder. Cand.pæd. Ingeborg Kappelgaard, København taler over emnet ”Skyld
og skam”.
At bære sin skyld er at stå til
Ingeborg Kapansvar for sine handlinger,
pelgaard
give en undskyldning eller
bede om tilgivelse. Skammen
er en følelse af at være forkert. Hvilken hjælp
kan den kristne tro give i disse forhold?
Tilmelding til Hanne Munk:
hhmunk@get2net.dk eller SMS: 61 85 18 13.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med.

Børne- og juniorstævne på
Solbakken
Kristi Himmelfartsdag 10. maj kl. 10.30-15.
Vi får besøg af Jesper Iversen og Gospelkids
fra Agerskov. Tag madkurven med. Der kan
købes is.
Solbakkens adresse er Sønderballe Hoved 6o,
6100 Haderslev.
Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg
og boldspil for hele familien.
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ANNONCER

Pinsecamping

Seniorlejr på Solbakken

Sommerlejre på Solbakken

Tilmeld dig så hurtigt som muligt.
Program for lejrene findes på www.solbakken-lejr.dk

Bibelcamping på Haderslev Næs
7.-28. juli er der bibelcamping på Haderslev
Næs, Steveltvej 70, Haderslev.
Har du en campingvogn, du kunne tænke dig
at udleje på bibelcamping? Det er muligt at
lægge den ind på Bibelcampings hjemmeside, så de der mangler en, kan finde dig der.
Det er også fint, hvis det kun er en enkelt uge,
du ikke selv skal bruge den. Det kunne jo
være, at der var andre, der kunne få glæde af
den og opleve at være på bibelcamping. Læg
din vogn ind under www.bchaderslev.dk –
under ”Booking ”.

I forbønnens tjeneste
MAJ
Tak for
• at vi har frihed til at samles om Guds Ord
Bed for
• nydanskerne og asylansøgerne, at de må møde Jesus
• vore prædikanter
• To. 10. Børne- og juniorstævne på Solbakken
• 19.-21. Pinsecamping på Haderslev Næs
• 29. maj-1. juni. Seniorlejr på Solbakken
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. Iringa
• Gry og Per Jørgensen med Victoria, Alberte og Storm. Dar es Salaam
• Lene og Ole Malmgaard med Kristine. Dar es Salaam
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Agnes Rahbek. Konsulent for nomademission
• Nikolai Bach-Svendsen. Bogvolontør i Dar es Salaam

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

29. maj-1. juni afholdes den årlige seniorlejr
for både yngre og ældre seniorer. Læs mere
om lejren i sidste nummer.
Tilmelding til Egon Jensen på tlf. 7452 2645
/ 2337 5621, e-mail: egon.j@jensen.mail.dk
senest 16. maj.
Velkommen til et godt, kristent fællesskab om
Guds ord.

30. juli-2. august. Fælleslejr. Kommende 2.-7.
kl. Ledere: Heidi og Jeppe Munk
3-7. august. Teenlejr. Kommende 7. kl.-17 år.
Leder: Kees van Ittersum
18.-19. august. Småbørnslejr. 3-7 år ifølge
med voksne. Ledere: Sandra og Bjarne
Schmidt

GIVES

18.-21. maj afholdes pinsecamping på
Haderslev Næs. Se program i april-nummeret
eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping.
Gudstjeneste søndag 20. maj kl. 10.30 ved
Jakob Rahbek.

FORBØN

JUNI
Tak for
• alle de frivillige medarbejdere, at de må blive velsignet ved at tjene
Bed for
• alle forberedelserne til vore lejre og bibelcamping
• dem, der skal bringe evangeliet og for dem, der skal lytte
• 29. maj-1. juni. Seniorlejr på Solbakken
• lø. 23. Sankthans. Bed om, at vi må nå nogen med evangeliet
• Solbakken (16.-17. småbørnslejr + 30. juni-3. juli børnelejr)

Her er en oversigt over sommerens lejre på
Solbakken:
29. maj-1. juni. Seniorlejr
16.-17. juni. Småbørnslejr. 4-7 år ifølge med
voksne. Ledere: Maja og Lasse Nielsen
30. juni-3. juli. Børnelejr. Kommende 1.-4.kl.
Ledere: Lisbeth og Jørgen Skou Hansen
5.-8. juli. Juniorlejr. Kommende 4.-7. kl. Ledere: Diana og Richard Petersen
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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. Phnom Penh
• Monica og Simon Kronborg med Alfred. Siem Reap

Der arbejdes med bibelcampings nye samlingssal på Haderslev Næs.

Assosicerede missionærer – Grønland
• Solveig og Søren Eriksen. Sømandsmissionen. Nuuk
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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. juli
DEADLINE – møder o.l. i juli og august
• 4. juni til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 4. juni til Annelise Fredensborg
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