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”Du lader min lampe lyse, Herre,
min Gud spreder lys i mit mørke” (Salme 18,29)

Mørke og lys
Mørke er mere end nattens mørke eller
vinterens mørke.
Vinterens mørke præger vort humør
og aktivitetsniveau. Mørket føles tungt. I
efteråret, som er over os nu, tager mørket
til – og det mærker vi.
Nattens mørke kan, særligt for et barn,
også være skræmmende. Det er ikke
muligt at orientere sig i mørket, se hvad
mørket gemmer, eller vide hvad vej man
skal gå.
I mørket er lyset en nødvendighed.
Det giver ikke bare hygge, men er afgørende for vores trivsel.
Mørke i livet
Jeg har mange gange oplevet en helt
anden form for mørke i mit liv.
Gennem depressioner har der til tider
været rigtig mørkt i mit sind. Jeg har
vidst at lyset var derude et sted, men ikke
kunnet se det.
Mørket i vore liv kan opleves forskelligt, og have mange forskellige årsager.
Hos nogen af os opleves det i ganske kort
tid, medens det hos andre kan strække
sig over måneder og år.
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Mørket kan være sygdom, der rammer
os, bekymringer der er ved at kvæle os,
synd som pletter det hele til, ensomhed
der gør ondt og meget mere.
Gud spreder mørket
Det har været SÅ godt for mig at læse i
Salme 18 vers 29, at Gud ikke slukker min
lampe. Jeg er ikke overladt til mig selv i
mørket, jeg skal ikke arbejde mig ud af
mørket alene eller selv skaffe lys. Gud
ønsker ikke, at jeg skal blive i mørket, Han
tænder lampen og lader den lyse, og får
lyset til at sprede sig i mit mørke.
En fantastisk opmuntring der giver
mig håb.
En anden betragtning er også, at
lampen eller lyset i mit mørke er Jesus
– et lys der er evigt. Et lys ingen derfor
kan slukke. Jo nærmere jeg er Jesus, des
kraftigere er lyset, og jo længere trænges
mørket væk.
Marianne F. Hansen,
Christiansfeld

150 år er værd at fejre
1. marts 2018 er det 150 år siden, Luthersk
Mission (LM) blev stiftet på Bornholm.
Siden har LM haft stor betydning som
en forening, hvor mange mennesker har
mødt Jesus, og hvor mange er blevet
opbyggede i deres tro. Det er også en
forening, hvor tusindvis af mennesker er
kommet ind i en kristen ”familie” – hvor
man har mødt fællesskab, haft oplevelser
sammen, bedt sammen, hørt Guds Ord
sammen, haft det sjovt sammen og sunget sammen.
En fest for alle
Landsstyrelsen har besluttet, at et 150 års
jubilæum er værd at fejre! Derfor holder
vi en fest lørdag den 3. marts i Middelfart. Der er nedsat et festudvalg, der er
i fuld gang med at planlægge festen.
Festen holdes som ”en familiefest” med
spisning og forskellige indslag for LM’ere
i alle aldre. Der vil være gudstjeneste og
lovsangsarrangement med Søren Skovgaard Sørensen og Jens Ole Christensen
som hovedtalere, og med bidrag fra en
masse spændende mennesker.
Spar op til festen
Der kan være mange meninger om,
hvordan sådan en fest skal holdes, men
vi håber, der vil være stor opbakning til
den måde, vi har valgt at holde dagen.
Målet er, at vi skal være 1.000 mennesker.
Nogen kan måske synes, at det er dyrt
at deltage. Men hvis arrangementet skal
afholdes en enkelt dag, et centralt sted i
landet, og med en rigtig festlig ramme,
koster det nogle penge. En ide kan være,

at I allerede nu begynder at spare sammen: Hvis en familie lægger 70 kr. til side
hver uge, eller en enkelt voksen lægger
23 kr. til side hver uge, så er festen faktisk
betalt! Har man børn, kan de jo lave en
jubilæums-spareæske til at lægge jubilæums-ugepengene i, så kan man sammen
glæde sig til festen, og med jævne mellemrum tage en lille snak om, hvad det er
for en fantastisk forening, vi er medlemmer af. Hvis man tilmelder sig inden 22.
december, får man gratis morgenkaffe og
rundstykke til festen.
Følg 150 års jubilæet på Facebook
eller på www.dlm.dk/150. Her kan man
også se hele programmet. Der er allerede åbent for tilmelding. Og del gerne
minder eller gamle billeder fra oplevelser
i LM på Facebook.
Vi glæder os til at se jer alle.
Venlig hilsen, festudvalget

På www.dlm.dk/150 kan man se hele programmet for jubilæet
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HALMØDER

eræk ke

Den 5.-11. novemSe mere
ber er der igen halmøder på
på
www.
Løgumkloster Efterskole. Formanden
hal-moeder.dk
for halmøderne, Finn Sørensen, Haderslev fortæller her om forventningerne til
møderne: ”Det allervigtigste for os er, at vi må
blive bevaret på himmelvejen. At vi må blive fyldt
op med Guds ord, så vi kan have åndeligt forråd
med på rejsen, som vi kan bruge af, når der kommer
trange tider både personligt eller som Guds folk. Vi
beder også om, at nogen må møde Jesus enten for
første gang eller på ny. Og så er det altid dejligt
at være sammen med kristne og mærke, at vi
er mange, som følges ad på rejsen.”
Velkommen til at deltage i disse møder. Der vil være sang og musik
Glæder sig til store,
hver aften.
sammenhængende møder
Flemming Mose Lauridsen, valgmenighedspræst i Ølgod, skal tale to aftner. Han skriver: ”Jeg
glæder mig til at være sammen med jer i afdelingen
Famiog til disse store og sammenhængende møder. Det er
liemøde
altid en styrke at være samlet over flere dage til sammensøndag
hængende forkyndelse over et brev eller et tema ud fra Guds
Ord. Bibelen har altid noget at sige ind i vores hverdag både
om frelsen og velsignelsen og om bevarelsen og det kristne liv.
Disse to breve er – sammen med Titus brev – rettet til Paulus’ nære
medarbejdere, og da indholdet drejer sig om menighedslivet, gør
det dem til noget for sig. De råd og opmuntringer Timoteus får
i disse breve er meget trosstyrkende. Mine to prædikener skal
handle om ”De sidste tider – frafaldet” og om ”Strid troens
gode strid – grib det evige liv”. Mit ønske og min bøn skal
være, at disse to timer må være en øjenåbner for, hvad
jeg ejer… og dermed også, hvad jeg kan miste! Og
at vi alle må stilles overfor den udfordring: Hvis
du vil bevares, hvis du vil nå målet, hvis
du vil undgå frafaldet… så strid
troens gode strid!”
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Det tager tid at
blive stille for Guds Ord
Lovsangs”Det tager tid at blive stille for Guds Ord,”
samlinger:
siger Peter Olsen, Hillerød, der skal tale de tre
Fredag ved lovsangsførste dage ved halmøderne. Han fortsætter: ”Derbandet ”PåVej” fra
for er det godt at bruge flere dage på samme emne
Århus og lørdag
eller på samme bibelske skrift. Det kan man gøre under
ved afdelingens
en møderække eller til et bibelkursus i en enkelt kreds.
”LovsangsJam”
Fordelen ved halmøderne i Løgumkloster er, at mange
fra hele afdelingen er sammen om at blive stille for Guds
Ord. Det kan forhåbentlig sætte spor i hele afdelingen,
dels i form af åndelig afklaring og vækkelse, og dels i
form af gensidigt kendskab og sammenhold. Det gennemgående skrift er Timoteus’ breve. Paulus giver her
Der vil
råd og anvisninger om ledelse af kristne menigheder.
være et stort
Han forklarer også, hvad der er vigtigt i menigheden.
bogsalg
Jeg ser altid frem til møderækker og bibelkurser
som en særlig mulighed for at møde Gud.
Når folk fra hele afdelingen samles,
giver det mig desto større
Vi må tjene Gud
forventninger.”
med kraft, kærlighed og
besindighed
Se
Dan Hessellund, Herborg, skal tale de sidste
program
to aftner. Han brænder for at tale ved sammenfor halmøhængende møder, hvad enten det er på afdelingsderne på
plan, bibelcamping eller lokalt. Styrken ved halmøder
side 13
er den konkrete oplevelse af at være en del af den ene,
store forsamling af førstefødte, som er indskrevet i Livets
bog. Dan siger: ”Paulus minder Timotheus – og dermed
også os – om, at Gud ikke har givet os en fej ånd eller
grund til at skamme os ved evangeliet. Tværtimod!
I stedet må vi tjene Ham med kraft, kærlighed og
besindighed! Når det fører til hårde tider, forfølgelse og lidelse for Guds folk, da er nåden
også vor styrke, og de hellige skrifter opretholder vores tro; så vi kan fuldføre
løbet og have retfærdighedens
sejrskrans i vente!”
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Afdelingens LMU-konsulent, Kristoffer
Larsen fortæller her i denne artikel om,
hvorfor det er så vigtigt, at unge og voksne arbejder sammen i vores forening.

Der skal arbejdes fra begge sider
Det optimale vil være, hvis der er et bånd
mellem LMU-bestyrelsen og LM- bestyrelsen, og så er det ikke nok med to
fællesmøder om året! Den nære kontakt
kommer ikke af sig selv. Det er ikke kun LM,
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Det åndelige ansvar
Jeg brænder for, at Luthersk Mission (LM)
og Luthersk Missions Unge (LMU) får
mere samarbejde, fordi det er en nødvendighed for de åndelige aspekter i vores
forening. Det åndelige ansvar i en LMU
er formanden i den tilknyttede LM, men
det er ikke det, vi ser rundt i vore kredse.
Mange LMU formænd sidder faktisk med
det åndelige ansvar. Nogen steder er det
en 16-17 årig, der sidder som formand.
Kan det passe at han eller hun skal have
det åndelige ansvar for en LMU? Hvem
rådfører LMU-formanden sig med? Måske
er det konsulenten? Det er også godt
nok, det er jo det, jeg også er ansat for,
men ofte kunne de få samme svar fra LM
formanden eller bestyrelsen.

der skal tage initiativ, men også LMU. Dog
er det vigtig for mig at sige, at det største
problem ligger ved LM. Det er LM der
har svigtet i et eller andet omfang. Det er
meget op til LM, om man vil være sammen
med LMU eller ej. Fællesskabet skabes i
samarbejde. Det er ikke noget, som LM kan
alene. Det kræver også noget af LMU, men
det er de også langt hen ad vejen villige
til. LMUerne har brug for at få vendt deres
tankegang til, at LMU bliver et supplement
til at komme i en LM kreds. Det har jeg
fremlagt for LMU-formændene, men det
var ikke alle, der var lige begejstret for at
høre det. Så det skal vi også arbejde på.

stort

Samarbejde er en nødvendighed
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Gør noget ved det
Det er mit håb, at vi får sat mere fokus på
dette, da det er rigtig vigtigt – ikke mindst
for vores forening LM, De unge skulle
gerne vælge at fortsætte i LM, når de er
færdige i LMU. Jeg vil gerne være med til
nogle møder eller være med til at tænke
nogle tanker om et møde mellem den
lokale LM og LMU, men jeg sidder ikke
med færdige svar. Det nye for tiden er
snakken om en mentorordning. Den kan
sagtens bruges, men jeg mener, at det
kun er et supplement til det fællesskab,
som mangler rundt omkring. En mentorordning kan kun fungere, hvis der er en
relation mellem de enkelte personer. Det
kunne dog være begyndelsen til et tættere fællesskab, ”Problemet er ikke nyt.”
Den sætning har jeg hørt mange gange.
Hvis det er rigtigt, hvorfor så ikke gøre
noget ved det? Jeg er klar til at arbejde for
et samarbejde mellem LM og LMU, er du?
Kristoffer Larsen
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Klosterweekend

Piger på kirkebænkene

INTERVIEW MED SARA SKOV HANSEN OG MALOU BRASK DREJER,
ELEVER PÅ LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

På sønderjysk kan ’Kloster’ være betegnelsen
for byen Løgumkloster. Men klosterweekend
har ikke noget med det at gøre, vel?
Malou: Nej, vi var afsted fra fredag til
søndag, hvor vi boede på Sundevedcenteret ved Sønderborg. Her brugte vi
tiden på at være stille, så vi havde mulighed for at snakke med Gud og at læse i
Bibelen fx.
Hvordan var stilheden?
Sara: Stilheden var superrar. Man var
stadig sammen med sine venner, men
samtidig også stille og sammen med
Gud. Hele weekenden var i et meget
roligt tempo, og der var god tid til fx
at gå en tur og snakke med en veninde
om noget vigtigt. Man var helt væk fra
hverdagens hektiske liv.
Malou: Samtidig var der også mulighed for spontane aktiviteter, hvis man
trængte til at brænde noget krudt af.
Man kunne spille fodbold, bruge hoppepuden eller kaste med frisbee. Nogle løb
også en tur.
Hvad brugte I stilletiden på?
Malou: Jeg fik læst meget i min bibel.
Jeg prøvede at læse et evangelium fra en
ende af, men det gik jeg lidt død i. Men
jeg fandt nogle rigtig gode steder rundt
omkring i Bibelen, som jeg læste. Og
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så begyndte jeg at skrive en sang, som
jeg godt nok ikke er blevet færdig med
endnu.
Sara: Jeg fik et andet forhold til Bibelen på klosterweekend. Før jeg kom på
efterskole, læste jeg ikke ret meget i
Bibelen, men på klosterweekenden synes
jeg, Bibelen blev min egen. Jeg lærte den
mere at kende, og det gav mig et stort
skub i min bibellæsning.
Malou: Der var mange andre, der også
fik læst nogle kristne bøger. Det fik jeg
ikke selv gjort, men det kunne jeg godt
tænke mig næste gang.

Musik i kirken

Sang og
klaver

Hvilke programsatte aktiviteter var der?
Malou: Alle skulle fx deltage i tidebønnerne. Og jeg holdt en aftenandagt. Det
var min debut med at holde andagt for
andre, og det var meget rart at gøre det
på klosterweekenden.
Sara: Kristoffer Larsen holdt bibeltime, og
der var også mulighed for samtaler med
ham eller vores unglærere. Det var også
rigtig dejligt, at man kunne gå til forbøn.
Malou: Vi havde også en lovsangsaften,
som var helt fantastisk. Den betød meget
for fællesskabet, men det synes jeg altid
sådan nogle aftner gør. Der var mange
kammerater, som fortalte et vidnesbyrd,
eller læste et stykke fra Bibelen eller en
andagtsbog, som havde betydet meget
for dem.
/nk

”på klosterweekenden
synes jeg,
Bibelen blev
min egen.”

Samtale med
Kristoffer Larsen

Bøger på
bordet
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HER HOS OS

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

Forstanderen har ordet
Ved elevstævnet i september måned havde vi
et dejligt gensyn med
mange gamle elever og
også det sidste elevhold.
Det er sjovt så forskellige
elevhold kan være! Sidste
års hold bestod af næsten
2/3-dele drenge, mens vi i
år har 2/3-dele piger! Man
kan spekulere på, om det
mon rygtedes, at der var
mange drenge på LME, og
der derfor kom en masse
piger i år? Vi ved det ikke.

På Løgumkloster Efterskole
danner vi rammen om et
kristent ungdomsfællesskab. Det betyder, at vi på
flere områder danner modkultur til mainstream dansk
ungdomskultur. Kristen
ungdomskultur handler
ikke bare om nej til sex før
ægteskab og nej til fuldskab. Det handler om alt
det, der er forbundet med
at være ung: Sport, musik,
forelskelse, identitetsdannelse, selvstændighed,

fest, højt aktivitetsniveau,
socialt liv og meget andet.
Og så handler det om at
have Jesus som centrum i
både det individuelle og
det sociale liv. Ungdomslivet kan opleves kaotisk af
de unge, og på Løgumkloster Efterskole ønsker vi at
hjælpe dem til at få sammenhæng i tilværelsen, så
Jesus bliver både frelser og
herre.
Niels Kousgaard,
forstander

Et kig i kalenderen
27/10
1/12
8/12
10/1-18

Lovsangsaften med LMU kl. 19.00
Juniorlovsangsfest kl. 18.00-20.30. Alle juniorer og teens er velkommen!
Koncert med GospelTeens fra Aabenraa kl. 19.30. Alle er velkommen!
Efterskolernes Aften. Åbent hus kl. 18-21. Kom og få gratis aftensmad og 		
en rundvisning!
8-10/3-18 Musicalforestillinger. Torsdag og fredag kl. 19, lørdag kl. 13. Alle er vel-		
kommen!
24/4-18
Efterskoleelev for en aften kl. 17.30-20.30. Alle juniorer og teens er vel-		
kommen!
Hold jer opdaterede på vores kalender på lme.dk/ka
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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Agerskov
Fr. 3. Martin Jefsen
On. 15. kl. 14.30 Seniormøde. Knud Erik
Hansen
Fr. 17. Mads Hessellund. Fælles med LMU.
Lovsangsgruppen medvirker
LMU
Ti. 7. Kristoffer Larsen
Ti. 14. Guldkornsaften
Fr. 17. Mads Hessellund. Fælles med LM
Ti. 28. Indsamling
Agerskov Valgmenighed
Sø. 5. kl. 11 Jakob Rahbek: Kristus alene
Sø. 19. kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
On. 22. Poul Arne Nyborg: ”Sjældne fund fra
Bibelens land”
Ballum
Fr. 24. Bortsalg. Egon Jensen
Brændstrup
Ma. 20. Finn Sørensen
LMU
On. 1. Jacob Knudsen
On. 8. Filmaften
On. 15. Bibelstudie
On. 22. Jakob Rahbek
On. 29. Bibelstudie. Hos Karin og Jørgen
Thorø
Bylderup Bov
Sø. 5. kl. 10.30 Alle Helgensdag. Ebbe Kaas
Ti. 7. kl. 14.30 Ældremøde. Svend Åge Jacobsen
Fr. 17. kl. 17.30 Fællesspisning. Kl. 18.30 Jørn
Nørgaard
Sø. 26. kl. 10.30 Ejler Nørager
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 12. Søndagsfællesskab
Sø. 19. Gudstj. Kurt Nielsen
Faaborg kl. 19.00
Ma. 13. Bibelundervisning. Jesper Iversen
Gånsager/Spandet
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 6. Taler
Ma. 13. Aktivitet
Ma. 20. Bibelstudie
Ma. 27. Isak Jespersen
Haderslev
On. 1. kl. 19.00 Peter Thorsen
Ma. 6. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
To. 16. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens
Landkildehus
Fr. 17. kl. 19.00 Adventsfest. Ingvard Christensen. Sang v. Remissi
On. 29. kl. 11.00-14.00 ”Kvinder møder kvinder”. Klubhuset
On. 29. Fællesmøde. Jacob Knudsen
LMU
Ma. 13. Fællesmøde med IMU
Ma. 20. Jakob Rahbek
On. 29. Fællesmøde. Jacob Knudsen
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 5. Ejner Landkildehus
Sø. 19. Jesper Iversen
Haderslev Syd
Ma. 6. nov. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 24. Jesper Iversen. Hos Aase og H.P. Hansen
Kolding
To. 16. Henrik P. Jensen
To. 23. kl. 18 Fællesspisning. Kl. 19 Martin Jefsen
To. 30. Samtalemøde. Ingvard Christensen
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LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 5. i Brændstrup. Jacob Knudsen
Sø. 12. i Brændstrup. Sven Aage Paulsen
Sø. 19. i Brændstrup. Henrik P. Jensen
On. 22. kl. 19.30 Bibelundervisning. Ejler
Nørager
Løgumkloster
5.-11. Halmøder
On. 22. kl. 19 LMH koret. Ulrich Buch
Ti. 28. Adventsmøde i IM. Knud Erik Hansen
LMU
On. 1. Fælles med KFS
On. 8. Vi tager sammen til halmøde
On. 15. Daniel Lanting
On. 22. kl. 19 Besøg fra LMH. Fælles med LM
On. 29. Bibelstudie. Hos Helle og Paul Høeg
Middelfart
Tirs. 14. Egon Jensen: Forklarelsens bjerg
Nordøstfyn
Ti. 21. Teddy Sjælland
Odense kl. 19.00
Ma. 6. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Knud
Erik Hansen: ”At leve Gud nær er min lykke”
Fr. 10. Fredagshygge for alle.
Ma. 20. Per Bøndergaard: Jesus siger: Bliv i mig!
Ma. 27. Missionsaften. Monica og Simon
Kronborg
LMU kl. 19.00
13.-17. Møderække. Dan Hessellund
On. 22. Lovsangsaften
Fr. 24. Socialaften
On. 29. Jørn Nørgaard
Over Jerstal kl. 19.00
To. 2. Kjeld Burgdorf
22.-24. Møderække. Birger Reuss Schmidt
Ribe
Ti. 21. Stine og Rasmus Roager, Tanzania. Hos
Signe og Niels Peter
LMU på ”Æ Farm”
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ANNONCER
Ryslinge kl. 14.30

Kun for kvinder

Kvindernes fridag

Skærbæk
Fr. 3. Bortsalg
Fr. 24. Årsfest. Kurt Krüger
To. 30. Simon Roager, Kiabakari, Tanzania. LM
i Gånsager

Fredag 3. november kl.
19.00 taler lærer Natasja
Michael, København over
emnet: ”Et uperfekt liv”.
Vi lever i en tid, hvor kravet
om det perfekte liv hersker.
Du skal være dygtig, samtidig med du ser godt ud, har Natasja
et lækkert hjem, lever sundt Michael
og har overskud på alle
fronter.
Til forskel behøver du ikke at være perfekt
hos Gud, her er kvaje-kvoten kæmpe stor!
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding: Hanne Munk: SMS: 6185 1813 eller
E-mail: hhmunk@get2net.dk
Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med

Lørdag 18. november på Solbakken.
9.15 Morgenkaffe
9.45 Velkomst
10.00 Bibeltime ved Martin Hunskjær Olsen
”Om at tabe og vinde” Fil. 3,1-11
10.45 Pause
11.00 Time ved Judy og Martin Hunskjær
Olsen ”I sangens tegn”
11.45 Pause
12.15 Middag
14.00 Time ved Lisbeth og Robert RefslundNørgaard ”At være missionærfamilie
– ude og hjemme”
15.15 Afslutning og kaffe
Pris: 150 kr.
Sted: Sønderballehoved 60, 6100 Haderslev
Tilmelding senest 11. november til Ester Christiansen. Mobil 6096 0912.
E-mail: ester.anders2@gmail.com

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 24. Erik Sode Nielsen
Sottrup
On. 22. Sømandsmissionær Finn Løvlund
Sønderborg
Fr. 3. kl. 18 Fredagsmøde
Fr. 10. kl. 14.30 Seniormøde. Flemming Jensen
To. 16. Niels Kousgaard
To. 23. Henning Kamp
Toftlund Frimenighed
Fr. 3. nov Venskabsmiddag
Sø. 19. nov kl. 10 Gudstjeneste med Erik Sode
Ti. 21. nov. kl. 19 Møde med Peter Thorsen
Tønder
On. 1. Ebbe Kaas
On. 15. Klaus Laursen. I frikirken
On. 22. Stine og Rasmus Roager
On. 29. Kjeld Burgdorf
Høgsbro Frimenighed – Vadehavskirken
Sø. 19. Gudstjeneste, net-prædiken
Aabenraa kl. 19.00
Fr. 3. Natasja Michael. Kun for kvinder
Ti. 14. kl. 17.30 Fællesspisning. Thomas Beck
Fr. 24. Nadvermøde. Ejler Nørager
Ti. 28. Jacob Knudsen
On. 29. kl. 14.30 Seniormøde. ”Det grå guld”
LMU
Ma. 6. Lovsang
Ma. 13. Bibelstudie
Ma. 20. Taler kommer
Ma. 27. Bibelstudie

Program for halmøder på Løgumkloster Efterskole
Tema: Ord til liv
Sø. 5. nov. kl. 14.00 Peter Olsen. Familiemøde. Emne: Kristus kom for at frelse
syndere – hold jer til det. 1. Tim. 1,1-17.
Gospelkids
Ma. 6. nov. kl. 19.30 Peter Olsen. Emne:
Bed – bed for alle mennesker. 1. Tim. 2,1-8.
Bandet Edmunds
Ti. 7. nov. kl. 19.30 Peter Olsen. Emne: Tjener – tjen med frimodighed. 1. Tim. 3,1-13.
Sønderjyllands Frimenigheds Lovsangsband
On. 8. nov. kl. 19.00 Flemming Mose
Lauridsen. Emne: De sidste tider – frafaldet.
1. Tim. 4,1-5 + 2. Tim. 3,1-9.
Løgumkloster Efterskoles kor/band

To. 9. nov. kl. 19.30 Flemming Mose Lauridsen. Emne: Strid troens gode strid – grib
det evige liv. 1. Tim. 6,3-21.
”Christensens lovsangsband” v. Stefan
Schmidt Christensen
Fr. 10. nov. kl. 19.30 Dan Hessellund.
Emne: En ånd med kraft, kærlighed og
besindighed. 2. Tim. 1,1-2,26.
Lovsangsbandet PåVej fra Århus medvirker
og efter kaffen indbydes til lovsang.
Lø. 11. nov. kl. 19.30 Dan Hessellund.
Emne: Fuldfør løbet – retfærdighedens
sejrskrans venter. 2. Tim. 3,10-4,22.
Afdelingens LovsangsJam medvirker og
efter kaffen indbydes til lovsang.
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MINDEORD

FORBØN

† Jens Chr.
Fredensborg

Mindeord
•V
 i beder om, at der følger billede med ved indsendelse af mindeord.
• Maks. 900 tegn (inkl. mellemrum). Red. kan forkorte.
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NOVEMBER
Tak for
• vore missionærer, også for de yngre under uddannelse
Bed for
• de missionærer, der står på ensomme poster
• de kristne ægteskaber
• at der må komme midler ind til den nye mødesal på BC
• 5.-11. Halmøder på LME
• 18. Kvindernes dag på Solbakken
Missionærer og volontør – Tanzania
• Inge Marie og Simon Roager med Neema, Hanna, Levi og
Salome. Orlov i DK
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid og Alfred. 		
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. Forlagsleder for Soma 		
Biblia
• 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

Efter fire års kamp mod kræften måtte
vi den 12. september tage afsked med
Preben, blot 50 år gammel. Han er født
og opvokset i Sdr. Hygum ved Rødding.
Siden har han sammen med familien bl.a.
boet i Løgumkloster og Agerskov.
Preben havde egentlig sin rod i Indre
Mission, men siden 90-erne har han og
familien haft deres gang i Luthersk Mission (LM). Derfor står der nu også en tom
stol i LM Løgumkloster, når vi fremover
samles.
Preben blev begravet fra Agerskov
kirke, hvor salme 23 var udgangspunktet for prædikenen. Lovsangen fik god
plads, da Preben satte stor pris på sang
og musik.
Vores tanker går til Heidi og børnene
Joachim, Annika, Emilie og Dagmar. Vi
beder om styrke til jer, og ønsker for jer,
at Guds fred som overgår al forstand, vil
bevare jer i Kristus Jesus.
Æret være Prebens minde.
Jimmy Sode-Larsen,
LM Løgumkloster

I forbønnens tjeneste
GIVES

Jens Chr. Fredensborg, Arnum døde den
31. juli 2017, 79 år gammel. Han blev
begravet fra Højrup Kirke, hvor sognepræst Johs. Gjesing talte ud fra salme 23.
Efter prædikenen sang Ane Catharine
og Jens Chr.’s seks børn samt svigerbørn
og børnebørn ”Ingen er så tryg i fare”
og ”Jeg har hørt om en stad”. Sønnen
Torben holdt en kort mindetale. Ved
mindesamværet læste Ane Catharine et
andagtsstykke: ”Kristus er alt”. Gud bar
dem begge gennem sygdommen. Den
der sætter sin lid til ham, bliver ikke til
skamme.
Jens Chr. kom trofast både i kirke,
missionshus og til andre møder. Livet
med Jesus var altafgørende for ham.
Efter lang tids sygdom bar Jesus ham
hjem. Jens Chr. sagde engang: ”Hvordan
livet end former sig for os, må vi huske
på, at glæden i Herren er vores styrke”.
Nu er der en tom plads i hjem, familie og
missionshus. Må vi alle mødes hjemme i
himlen og synge i Himlens kor.
Hilsen med Johs. 3,16. 			
Samfundet i Arnum

† Preben
Hagedorn
Lorentzen

Jubilæums og indvielsesfest i Bylderup Bov
I 1967 købte Luthersk
Mission forsamlingshuset
og indrettede det til missionshus.
I år har menigheden
renoveret og udvidet
missionshuset væsentligt,
med nyt indgangsparti, ny
mødesal, småbørnsrum,
nyt køkken m.m.
Derfor holdes der jubilæums- og indvielsesfest

søndag d. 26. november.
Program for dagen er:
Kl. 10.30 gudstjeneste –
Steffen Pedersen prædiker
Kl. 12.30 fællesspisning
Kl. 13.30 jubilæums- og
indvielsesfest.
Interesserede er velkommen til at deltage.
Tilmelding fællesspisning
til Gurli Lagoni, tlf. 3024
0742, mail: gula@email.dk
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Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding
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