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”Af nåden er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv,
gaven er Guds.” (Ef. 2,8)

Fars julegave
Julegaver fylder meget i sind og tanker
det meste af december måned. Som barn
er det mest det, man skal have, senere i
livet er det mere glæden ved at give, der
optager os.
Et barndomsminde
Da jeg var barn, fik vi ikke så mange fine,
dyre gaver, som man får i dag. Min mor
købte altid kun fornuftige gaver. Det var
bløde pakker med natkjole, bluser og
bukser. Tøj, som vi alligevel skulle have!
Men lillejuleaften, lige inden forretningerne lukkede, gik min far ofte ned i byen
med den store pung. Egentlig havde de
ikke penge til det, men far ville gerne
glæde sine tre piger, så derfor skulle vi
have noget ekstra. Gaver, som viste, hvor
højt far elskede os. Jeg husker specielt én
juleaften. Far var kommet hjem med tre
ens store pakker. Vi gættede på, hvad det
mon kunne være? Vi fik hver en meget fin
dukke, som var højeste mode det år. Hvor
blev vi glade! Også jeg, selv om jeg var 12
år, og slet ikke legede med dukker mere.
Jeg vidste nemlig, at det var fars kærlighedsgave til os piger.
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Guds kærlighedsgave
Sådan har vores far i Himlen også givet
os, hans elskede kære børn, en stor
kærlighedsgave. Juleaften blev Jesus,
Guds egen søn, født til vor jord. Han
skulle frelse os fra alle vore synder og
igen åbne en vej hjem til Gud, vores far.
Den vej, som synden havde lukket for os.
”Af nåden er I frelst ved tro. Det skyldes
ikke jer selv, gaven er Guds.” (Ef. 2,8). Gud
glæder sig over at give, og vi får lov til at
tage imod gaven uforskyldt af bare nåde,
fordi vi er Guds elskede børn. Ligesom
jeg sagde tak til min far for gaven, må
vi også sige tak til vores himmelske far,
fordi han gav os den allerbedste julegave:
Jesus Kristus.
Hil dig, du, som fred os bringer,
retfærdssol med lys og vår.
Under dine stærke vinger
liv og lægedom vi får.
Du forlod din høje trone,
gav os livets gyldne krone,
byder sønderknuste ly,
giver lys og håb på ny.
(SoS nr. 159 v.3)

Annelise Fredensborg, Nybøl

Det grå Guld
Nogle af Nyt i Syds læsere har måske læst
om ”Det grå Guld” i mødeplanen, hvor de
har sunget til flere møder rundt i afdelingen. Vi har spurgt dem, om de vil fortælle
lidt om dem selv og deres arbejde i Guds
rige.
Glade for at synge
Irma Kousgaard, der er et af medlemmerne i koret, fortæller: ”Koret har eksisteret i
ca. to år. Ideen opstod, da vi alle er glade
for at synge, og derfor gerne gennem
sang og musik ville dele vores glæde
over Jesus med andre. Koret består af 14
medlemmer, der kommer fra forskellige
steder i Sønderjylland. Sangen akkompagneres af guitarer, klaver, kontrabas og
harmonika.
Navnet ”Det grå Guld” kommer af, at
de fleste af os er pensionister/efterløn-

nere og derfor måske lidt grå i toppen.
”Guldet” er det budskab, vi gerne vil dele
med andre, nemlig det evige håb vi har i
troen på Jesus. Vores målgruppe er nok
først og fremmest seniorerne.
Gensidig velsignelse
Vi bliver rigt velsignede både ved øvelse
og når vi er ude at synge. Det er vores bøn, at Gud må bruge sangen i sin
tjeneste, og så erfarer vi tilmed, at vi selv
bliver styrket i troen gennem sangen.
Vores repertoire er mest gamle sange
fra vores ungdom, men derudover får vi
også plads til nogle nyere sange. Man er
velkommen til at sende bud efter os til et
møde. I kan ringe til Unni Beck tlf. 2343
2468.” slutter Irma Kousgaard.
Annelise Fredensborg

Koret tager gerne ud at synge til et møde. Kontakt Unni Beck på tlf. 2343 2468
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En anderledes juleaften
Ægteparret Inge-Marie og Svend Dyssegaard, Løgumkloster fortæller i denne
artikel om deres juleaften i 2016.
Den 7. september 2016 rejste vores
søn, Christian med sin kone og deres to
børn på et og tre år til Grønland. Vi vidste
på det tidspunkt, at vores anden søn,
Aage med sin kone og deres to piger på
syv og ni år skulle rejse til Cambodja den
11. december, så alle vore fire dejlige børnebørn skulle forlade Danmark inden jul.
Heldigvis havde vi dog stadig vores datter i landet, men da hun er ugift, så blev
vores nære netværk reduceret kraftigt.
Nye venner
I september måned blev Svend kontaktet af Møller Schmidt, Toftlund, om han
havde mulighed for at køre til Haderslev
med nogle asylansøgere fra asylcentret i
Løgumkloster. De skulle til dåbsundervisning ved Erik Holmgaard, Gl. Haderslev
Kirke. Det ville Svend gerne, og da det
blev søndag kørte vi forbi asylcentret og
tog disse asylansøgere med i Nr. Løgum
kirke. Den 10. november var der dåb, hvor
en asylansøger fra Løgumkloster skulle
døbes. Den 13. november skulle endnu
en asylansøger døbes, og Svend og jeg
blev spurgt om at være dåbsvidner. Det
blev vi begge meget glade og beærede
over. Dåbsdagen var en stor oplevelse for
os.
Invitation til juleaften
Da vi nærmede os juleaften, begyndte
jeg at snakke med de asylansøgere, vi
havde fået kontakt med om, at vi gerne
ville invitere dem til at holde juleaften
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hos os. Det var ikke så let at finde ud af,
om de ville, for vi havde før inviteret dem
hjem til os til æbleskiver, uden at de kom.
Dagen før juleaften var vi stadig meget usikre, så jeg cyklede ned på centeret
for at høre, om de ville komme og holde
jul sammen med os. Det sagde de ja tak
til, og så kunne jeg lige nå at købe en and
mere.
En opringning juleaften
Den 24. kørte vi til centeret, hvor vi fik tre
asylansøgere med i kirke. Bagefter kørte
vi hjem og hyggede os med kaffen.
Da vi var ved at være færdige med at
tilberede maden og var klar til at spise,
ringede en familie fra centret, om de
måtte komme. Jeg havde inviteret dem,
men på grund af sygdom var de ikke
sikre på, at de kunne. Selvfølgelig var de
velkomne, og efter ca. 20 minutter kunne
vi alle sætte os til julebordet.
Det var dejligt, at der nu kom en
familie, og de havde endda to charmerende drenge med. Da jeg var i byen for
at købe den ekstra and dagen i forvejen,
røg der lige et par ting med i kurven, som
nu kunne bruges til julegave til de små
drenge.
Juleaften på dansk og farsi
Da vi var færdige med at spise, og mandlen var fundet, læste Svend juleevangeliet på dansk. Bagefter læste en af vore
gæster juleevangeliet på farsi; vi havde
nemlig en bibel på farsi, så det kunne lade
sig gøre. Så bad vi på dansk og en af gæsterne bad på farsi. Det var godt at opleve
fællesskabet på tværs af sprog og kultur.

Derefter sang vi nogle sange og gik
omkring juletræet, og vores datter spillede klaver til. Jeg havde forestillet mig,
at vores gæster skulle synge nogle julesange på farsi, men jeg tænkte ikke på, at
de først var blevet kristne her i vores land
og ikke kendte nogle julesange hjemmefra. Måske findes de slet ikke. I hvert fald
fik vi kun sunget danske julesange.
Vi havde fået nogle Luthers lille katekismus på farsi af Gerda og Niels Arne
Skov, Brændstrup. Dem havde vi pakket
ind til dem som julegave, hvor der stod:
Fra kristne i Sønderjylland. Vi havde også
købt en bog på farsi til hver af dem: ”Ikke
kun en tømrer”.
Den bedste gave
De havde det ikke godt med at få gaver,
for de havde ikke gaver med til os. Jeg
sagde til dem, at det, at de var kommet
og holde jul sammen med os, var den

bedste gave, de kunne give os.
Det var så godt for os, at de var her.
Tre mennesker kan sagtens holde jul alene sammen, men jeg tror, det var Guds
gave til os, at vi var ti personer samlet for
at fejre Jesu fødselsdag.
Vi fik lov til at opleve, at vi er brødre
og søstre i Jesus, og så fik vi også lov til at
fejre hans fødselsdag sammen.
Vores egne sønner var rejst, og så
sendte Gud os nogle nye sønner, som er
langt væk fra deres forældre. Måske vil
deres egne forældre, ikke længere have
noget med dem at gøre, fordi de nu er
kommet til tro på Jesus som deres frelser.
Skal vi så ikke stå parate til at være far og
mor, søster og bror for dem og få dem
med ind i vort kristne fællesskab?
For os er det en meget stor velsignelse, at vi har lært nogle af dem at kende.
De er vidner om Guds storhed og almagt.
Inge-Marie og Svend Dyssegaard

Asylansøgernes ansigter er slørede af sikkerheds hensyn.
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Evangeliet gør mig duelig
Nyt i Syd har i år besøgt Martin Jefsen,
Skærbæk, der både er afdelingsformand
og prædikant. I denne artikel får vi et
lille indblik i hans familie, kald og mange
opgaver.
En travl familie
Martin er selvstændig landmand med ca.
150 køer. Han har to ansatte til at hjælpe
med bedriften. Martin er gift med Irene,
der er børnehaveklasseleder på Brændstrup Kristne Friskole. De har fem børn og
to svigerbørn. Kun den yngste er stadig
hjemmeboende. Irene og Martin har prioriteret at betale et halvt års ophold på
LMH (Luthersk Missions Højskole), hvis de
ønsker det. Kørekortet må børnene selv
betale. Det gør de, for de er overbeviste
om den store betydning et ophold på en
kristen høj- eller bibelskole har for unge
mennesker.
December måned hos familien Jefsen
I december går Martin ned i en lidt
lavere kadence. Han oplever det lidt
som afspadsering. Det giver mere ro. Til
gengæld har Irene ofte mere travlt, da
arbejdet på skolen fylder meget i december, så det bliver ofte d. 20. før der bliver
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pyntet op til jul på gården. De holder
dog begge af tidligt at pynte op med
lys udenfor. Det forbereder dem selv og
deres gæster på Jesus, der spreder lys i
mørket. Julen fejres med de sædvanlige
juletraditioner. I denne måned er det
vigtigt at prioritere tiden ret, siger Irene.
Mange praktiske opgaver fylder ofte sind
og tanker, men når juleevangeliet læses
ved julebordet, bliver hun stille for julens
budskab. Hvis Martin bliver bedt om at
tale i december, bliver det udelukkende
en prædiken. Han synes ikke selv, han er
så god til historier og anden juleunderholdning.
Bad om nådegaven
I Martins optik var/er en prædikantopgave noget særligt. Prædikanten er et
forbillede for menigheden. Han er Guds
redskab. Derfor bad Martin også i flere
år om nådegaven til at forkynde Guds
ord, men han fik først det ydre kald flere
år efter, at han blev valgt til afdelingsformand. Lysten til organisationsarbejde i
Luthersk Mission (LM) fik Martin allerede i
sit barndomshjem. Når hans far kom
hjem og fortalte om bestyrelsesarbejdet,
blev kimen til at få lov til at præge beslutningerne lagt i Martin. ”Organisationskarrieren” begyndte – som for så mange
andre – i LMU, derefter kredsstyrelse og
– formand, afdelingsstyrelse, bestyrelsespost på Sædding Efterskole, derefter
delegeretmødemedlem, og allerede som
40-årig blev Martin opfordret til at blive
afdelingsformand. Han syntes ikke, det
var nu. Han havde små børn, og andre
måtte være bedre egnede, men efter

mange overvejelser og bønner endte det
med, at Martin sagde ja til opgaven – en
post han nu har haft i 13 år.
Fælles om ansvaret
Martin føler ikke, han står alene med
det åndelige ansvar i afdelingen. Afdelingsstyrelsen (AS) er et hold. De kender
hinanden godt og deler glæder og
vanskeligheder med hinanden. Når han
kigger tilbage, så hviler han i, at det ikke
har været i egen kraft, han har arbejdet.
Han er blevet ledt af Guds ånd. Det er
stort at opleve lukket land blive åbnet, at
Gud udruster, vejleder og hjælper midt i
vanskelighederne. Nogle gange er løsningen dog blevet det muliges kunst, hvor
ingen er blevet glade. Martin føler, at det
at være formand og prædikant er et stort
privilegium. Han bliver dagligt omsluttet
af venners forbøn, omsorg og respekt.
Prioritering af tid og kræfter
Martin bruger mange timer og kræfter i
AS og som prædikant. Han kan mærke,
at det er nødvendigt at prioritere tiden
rigtigt, når også landbruget og familien

skal passes, derfor stopper han nu i LMs
Landsgeneralforsamling. Andre kan lige
så godt varetage afdelingens interesser der. Da der ofte er travlt i så- og
høsttiden, og det derfor er sværere at
finde stilhed og ro, holder Martin ingen
møder i de måneder. Irene bærer med i
Martins kald, men hun har også sit eget
kald i Guds rige. I mange år har onsdag
været afsat til juniorerne i Skærbæk. En
krævende men også meget spændende
og givende opgave, som hun ikke vil
være foruden. De har oven i købet haft
den glæde og opmuntring, at børne- og
juniorarbejdet i Skærbæk har givet vækst
til hele kredsen.
Vær stærk ved nåden
Da Martin blev indsat som formand fik
han disse ord fra 2. Tim. 2,1: ”Vær stærk
ved nåden i Kristus Jesus.” Han siger selv:
”Tjenere i Guds rige er frelste syndere.
Jeg bliver ikke en mindre synder af at
være prædikant og formand. Det er evangeliet om Guds nåde, der gør mig duelig.
Det er denne nåde, jeg må øse af.”
Annelise Fredensborg
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Er en epoke snart slut?
Lumi Radio Syd har sendt radio i 30 år,
men nu synger radioen måske snart på
sit sidste vers.
Mulighed for at sprede evangeliet
Da æteren blev givet fri i 1984 og Danmarks Radios monopol dermed brudt,
var der en del kristne med baggrund i
Luthersk Mission (LM), der så muligheden for at sprede det bibelske budskab
gennem en lokalradio. Niels Arne Skov
fra Brændstrup var en af initiativtagerne
til Norea Radio, derfor blev det også i
Brændstrup, LM begyndte at lave lokalradio.
Lumi Radio Syd begyndte at sende
lokalradio september 1987. I begyndelsen var studiet hos Niels Arne Skov, men
ret hurtigt blev det indrettet på Friskolen
i Brændstrup. I mange år har Lumi Radio
haft et godt samarbejde med Radio
Sydvest i Løgumkloster, som de også
har delt master og sender med. Bestyrelsen har bestået af repræsentanter fra
hele sendeområdet, hvor Godtfred Riis,
Agerskov har siddet som formand i en
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længere årrække. De sidste år har Ernst
Højgaard Jensen bestridt denne post.
Til stor velsignelse
De fleste lyttere har altid været i den
modne aldersgruppe, derfor har udsendelserne også mest henvendt sig til dem.
Man har sendt radio 20-25 timer ugentlig.
Der var i flere år tilknyttet en korttidsansat
til Lumi Radio, der sørgede for optagelse
og afvikling af programmer sammen med
Sven Aage Paulsen, der var daglig leder.
Desuden har der været mellem 30-40
frivillige, der også har lavet programmer. I
dag er der under 10 frivillige.
Lumi Radio oplevede for et par år
siden, at 10-15 unge mennesker ønskede
at lave radio (Lumi Ungdomsradio), og
det gav en spændende fornyelse, men
efterhånden som de unge flyttede, var
det svært at få nye til at engagere sig.
Formålet med Lumi Radio har altid
været at sende evangeliske udsendelser,
der peger på Jesus som verdens frelser.
Flere mennesker har fortalt, at de er blevet kristne gennem radioen. For mange

er det deres missionshus, hvor de får deres åndelige føde. Ikke blot for dem, der
har lyttet, har Lumi Radio været til stor
velsignelse, også de, der har produceret
udsendelserne, er blevet beriget.
Netradio
Det ser ud til, at en epoke snart er slut.
Generelt bliver der færre og færre lokalradioer, men nye muligheder opstår med
netradioen. Norea Radio sender webradio, som man kan lytte til næsten hele
døgnet, hvis man har en computer med
internet, en smartphone eller en webradio. Desuden kan man lytte til Radio KUR
(Kristen ungdomsradio) på You Tube.
Så længe Lumi radio sender, kan udsendelserne også høres via en APP, som
hedder Sendesamvirke. Man kan lytte i
hele verden og også høre udsendelser
udover de tider, der er på FM-båndet.
Det er vort ønske og vor bøn, at
mennesker fortsat må få mulighed for at
høre Guds ord gennem medierne – også
selvom Lumi Radio Syd måtte lukke. Må
Gud give visdom, så vi kan se de muligheder, der er.
Bjarne Larsen, Lumi Radio Syd

Alletiders gave-idé
At lytte til radio har aldrig været nemmere! Med denne internet radio kan
du lytte til dine yndlings radiokanaler
gennem Wi-Fi eller FM. Ønsker du at
lytte til Norea WebRadio som sender
udsendelser med kristent indhold alle
dage fra kl. 6.00-03.00, så kan denne
radio hjælpe dig.
Den koster kun 450 kr. og er derfor
et godt bud på en gave til én du
holder af.
Køb den på www.noreashop.dk eller på Norea, Porsevej 6, Haderslev
På www.norea.dk kan du se en programoversigt over Norea WebRadios
udsendelser og finde en kort forklaring til nogle af ugens programmer.
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Vil du være med?
Vi håber, at mange har lyst til at støtte
indsamlingen til ny mødesal på Haderslev Næs Bibelcamping (BC) med et
større eller mindre gavebeløb. Mange har
allerede givet gode gaver til BC, men vi
ved også, at der er mange, der glæder sig
over frit at kunne bruge BC på dagsture i
løbet af de tre uger, bibelcamping løber
af stablen.
Nu går vi i gang
Der er henover efteråret undersøgt lidt
flere forskellige forhold, som gerne skulle
imødekomme mange af de ønsker, vi alle
har, til en dejlig mødesal, som primært
er tænkt til anvendelse under bibelcamping. Vi har nu frimodighed til at gå i
gang med byggeriet. Der er dog praktiske forhold, som kan være bestemmende
for den præcise opstartsdato. Vi er
taknemmelige for den flotte indsamling,
der allerede er opnået på ca. 400.000 kr.
i denne sommer og henover efteråret. I
2016 blev der samlet 300.000 kr. ind.
Støt på forskellige måder
Der er et indsamlingsbehov på yderligere ca. 600.000 kr. hvis bibelcam-

Mødeplan for december 2017 og januar 2018
ping fortsat skal være gældfrit. Det vil
være det mest enkle, hvorfor vi gerne
vil appellere LM’ere rundt i kredsene til
at støtte BC med en god gave. Vi har
brug for alle gavebeløb. Støt arbejdet
ved at indbetale på konto nr. 50930001186493.
Hvis man ønsker at trække gaven fra i
skat, skal man oplyse CPR nr., når gaven
gives. Derudover skal du sende en mail til
bibelcampings kasserer: bjarnelarsen02@
gmail.com, hvor du angiver det overførte
beløb samt dit CPR nr.
Vi vil også gerne høre fra mennesker,
som ønsker at sponsorere, hvis de har
et firma og via det ønsker at betænke
BC med en gave. Kontakt også venligst
her BC’s kasserer for at høre om denne
mulighed. Vi hører også gerne, hvis der
skulle være LM’ere ude i kredsene, der
har frie midler stående, som de ønsker at
låne ud til BC.
Vi er taknemmelige for den store opbakning og håber, at også den nye bygning må være til velsignelse for mange i
årene fremover.
På BC-udvalgets vegne
John Erik Jørgensen

Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 1. dec. Adventsmøde. Lars Birkmose.
Lovsangsgruppen medvirker
On. 13. dec. kl. 11.30 Seniormøde. Julefrokost.
Egon Jensen
Fr. 29. dec. Julefest. Peter Wind. På friskolen
8.-12. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 26. jan. Finn Sørensen
LMU
Ti. 5. dec. Bibelstudie
Ti. 12. dec. Konkurrenceaften
Ti. 19. dec. Julehygge
Fr. 29. dec. Julefest på friskolen
Agerskov Valgmenighed
Arnum
Sø. 3. dec. kl. 14 Adventsmøde. Peter Wind
Fr. 15. dec. kl. 19 Spejdernes julefest i hallen i
Arnum
To. 28. dec. Julefest
8.-12. jan. Alliance-bedeuge
Ti. 23. Jan. Martin Jefsen
Ballum
Fr. 1. dec. Adventsmøde i Menighedshuset.
Morten Olsen, Skærbæk
Sø. 10. dec. kl. 10.30 Gudstj. Teddy Sjælland
On. 27. dec. kl. 19 Julefest. Jakob Knudsen,
Løgumkloster
Ma. 29. jan. Arne Nørgård, Kolding. Menighedshuset
Ti. 30. jan. Holger Haldrup, Kolding. Menighedshuset
Brændstrup
Fr. 8. dec. Adventsfest. Jens Peter Rejkjær
Ma. 18. dec. Ejnar Landkildehus
To. 28. dec. Julefest. Kurt Krüger
8.-13. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 22. jan. Mathias Nørager Andersen
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LMU
On. 6. dec. Aktivitet
To. 14. dec. Juleafslutning fælles med juniorkreds
Bylderup Bov
Fr. 1. dec. Missionskredsens basar. Simon
Roager
Sø. 3. dec. kl. 14.30 Jul på torvet. Kl. 19.30
Koncert m. Hans Jørn Østerby
Ti. 5. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Ejler Nørager
To. 7. dec. Adventsmøde. Ebbe Kaas. Fælles
med LMU
Sø. 10. dec. kl. 9.30 Julefest. Hans Ulrik Munk
Sø. 17. dec. Jesper Iversen
Sø. 24. dec. kl. 15 Juleaften. Ejnar Landkildehus
Ma. 25. dec. Erik Haahr Andersen
Ti. 2. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Knud Erik
Hansen
Sø. 7. jan. kl. 10.30 Gudstj. Knud Erik Hansen
8.-12. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 19. jan. Mads Jakob Jakobsen
Sø. 21. jan. kl. 10.30 Gudstj. Jacob Knudsen
Sø. 28. jan. kl. 10.30 Gudstj. Kjeld Burgdorf,
Brændstrup
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 3. dec. Gudstj. Simon Roager. Kl. 16.30
Fællesspisning
Lø. 16. dec. kl. 13 Julefest med LM Nordøstfyn
29. dec. kl. 14 Gudstj. Arne Skov
Faaborg kl. 19.00
Ma. 11. dec. Erik Sode Nielsen: Juleevangeliet
– eventyr eller virkelighed?
Ma. 15. jan. Jakob Rahbek. Joel 3.1-5. Åndens
udgydelse
Gånsager/Spandet
8.-12. jan. Alliance-bedeuge
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Ti. 19. jan. Sangaften
Ti. 26. jan. Teddy Sjælland
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 4. dec. Aktivitet
Ma. 11. dec. Bibelstudie
Ma. 18. dec. Aktivitet
Haderslev
Ma. 4. dec. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 6. dec. Poul Arne Nyborg
On. 13. dec. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
To. 14. dec. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Juleafslutning. Margarethe og Flemming
Burgdorf. Julemiddag
Lø. 16. dec. kl. 17.15 Sammenskuds-julefrokost. Kl. 19 Julefest. Jakob Rahbek. Sang v.
Klub halv-fem
8.-12. jan.kl.19 Alliance-bedeuge
Ma. 8. LM-Syd i Storegade 75. Laurits Bjerre
Ti. 9. Din Frikirke. Henrik Nissen
On. 10. LM. Raymond Marquard
To. 11. IM, Ansgar. Svend Jensen
Fr. 11. Frikirken Multihuset. Svend Åge Jacobsen. Fællesspisning kl. 17.30
Ma. 15. jan. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset.
On. 17. jan. kl. 19 Jens Landkildehus
Fr. 19. jan. kl. 19 Lovsangsaften
On. 31. jan. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 31. jan. Erik Sode Nielsen
LMU
Ma. 4. dec. Jesper Iversen: Forskellen på synd
og afgud
Ma. 11. dec. Bibelstudie
Fr. 15. dec. Julefrokost
Lø. 16. dec. Julefest i LM-kredsen, Jakob Rahbek
Ma. 18. dec. Afslutning
Ma. 8. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 15. jan. Svend Åge Jacobsen
Ma. 22. jan. Bibelstudie
Ma. 29. jan. Åben aften
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 3. dec. Kjeld Wiwe. Fællesspisning
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Sø. 17. dec. Egon Jensen
Sø. 24. dec. Steffen Juul Pedersen
Sø. 7. jan. Henrik Jensen
Sø. 21. jan. Ejler Nørager

Nordøstfyn
Lø. 16. dec. kl. 14 Julemøde. Iversen
8.-11. jan. Alliance-bedeuge
Ti. 30. jan. Kurt Krüger

Haderslev Syd
Ma. 4. dec. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 8. dec. kl. 19 Adventsfest. Finn Sørensen.
KFUM’s klubhus

Odense
Ma. 4. dec. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30
Jens Peter Rejkjær
Sø. 17. dec. Julefest
LMU kl. 19.00
On. 6. dec. kl. 18 Fællesspisning. Kl. 19 Bibelstudie
On. 13. dec. Juleafslutning
Sø. 17. dec. Julefest
7.-14. jan. Alliance-bedeuge
On.17. jan. Hyggeaften
On. 24. jan. Svend Åge Jacobsen
On. 31. jan. LM-møde

Kolding
Sø. 10. dec. kl. 14 Juleafslutning. Jørn Nørgaard
To. 18. jan. Johs. Jensen
To. 25. jan. kl. 18 Kredsmøde/generalforsamling
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 3. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 10. dec. Ballum. Teddy Sjælland
Sø. 17. dec. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 24. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Ti. 26. dec. Brændstrup. Sven Aage Paulsen
Sø. 7. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 14. jan. Brændstrup. Finn Sørensen
Sø. 21. jan. Brændstrup. Jesper Iversen
Sø. 28. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Løgumkloster
On. 6. dec. kl. 19 Peter Thorsen
Sø. 17. dec. kl. 15 Julefest. Birgitte Kousgaard
8.-14. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 19. jan. Infomøde
Fr. 26. jan. Generalforsamling
LMU
On. 6. dec. Johannes Nielsen
On. 13. dec. Bibelstudie. Hos U. og C. Tygesen
On. 20. dec. Juleafslutning
On. 3. jan. Vi skøjter
On. 10. jan. Alliance-bedeuge med LM
On. 17. jan. Niels Kousgaard
On. 24. jan. LBV med Ribe og Gas LMU
Middelfart
Ti. 12. dec. Iversen: Sammen på vej til Himlen.
Ti. 23. jan. Poul Arne Nyborg. Ordsprogenes bog

Over Jerstal kl. 19.00
To. 7. dec. Adventsmøde. Ejnar Landkildehus
Fr. 15. dec. Julefest. Carsten Vigsø
10.-14. jan. Alliance-bedeuge
10. jan. hos Cita Hansen
11. og 12. jan i LMs missionshus
14. jan. Vedsted Kirke
To. 25. jan. Flemming Burgdorf
Ribe
Fr. 8. dec. kl. 18 Risengrødsspisning på Hviding Kro
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 1. dec. Stine og Rasmus Roager, Iringa,
Tanzania
Fr. 8. dec. Adventsfest. Henrik Nissen
To. 28. dec. Julefest. Jens Rosenberg
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 8. dec. kl. 19 Advent- og Julestemning. Per
Bøndergaard
Fr. 19. jan. Ebbe Kaas

Sottrup
Ti. 12. dec. Julestemning. Kurt Krüger
9-10 jan. Alliance-bedeuge
Sønderborg
Fr. 1. dec. kl. 18 Julefrokost
On. 6. dec. kl. 18 LM Kids- juleafslutning. Finn
Sørensen
Fr. 8. dec. kl. 11.30 Seniormøde. Julefrokost.
Egon Jensen
Fr. 15. dec. Julefest. Peter Rask
Fr. 5. jan. kl. 18 Nytårskur
7.-11. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 7. jan. I Frelsens Hær
Ma. 8. jan. Sønderborg Frikirke
Ti. 9. jan. LM Sønderborg
On.10. jan. I Frelsens Hær
To. 11. jan. Sct. Marie Kirke
Fr. 12. jan. kl. 14.30 Seniormøde. Henrik Jensen
To. 25. jan. Jakob Rahbek
Toftlund Frimenighed
Tønder
On. 6. dec. Simon Roager
On. 13. dec. Juleafslutning
Ons. 24. jan. Jens Landkildehus
Vadehavskirken
Sø. 3. dec. Adventsgudstj. Egon Jensen
Sø. 17. dec. Gudstj. netprædiken
To. 28. dec. kl. 15 Julefest. Kristoffer Larsen
8.-11. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 14. jan. Gudstj. Lovsang og bøn
Sø. 21. jan. Gudstj. Jens Landkildehus
Sø. 28. jan. Gudstj. netprædiken
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 12. dec. Fællesspisning kl. 17.30 Kl. 19
Svend Åge Jacobsen. Emne: Joh. Åb. 5.
Lø. 16. dec. Julefest for hele familien
LMU
Ma. 4. dec. Spongo
Ma. 11. dec. Taler
Ma. 18. dec. Julehygge. Kristoffer Larsen
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Bibellejr for unge

Fredag 1. december kl. 18.00-20.30 er
der juniorlovsangsaften på Løgumkloster
Efterskole, Tønder Landevej 6. Alle juniorer og
teens er velkomne.

Bibellejr for unge 26.-28 januar afholder
Luthers Missions Unge (LMU) bibellejr på
Solbakken (Sønderballe Hoved 60, 6100
Haderslev). Det er en retrætelejr med fokus
på bibelfordybelse og fællesskab med andre
LMU’ere fra hele Syddanmark.
Yderligere oplysninger fås hos ungdomssekretær Kristoffer Larsen. E: Kristoffer@lmbu.dk

Koncert
Fredag 8. december kl. 19.30 er der koncert
med GospelTeens fra Aabenraa på Løgumkloster Efterskole. Gratis adgang. Alle er
velkomne.

Efterskolernes aften

Hjælp Solbakken
Kære venner af Solbakken. Vi har et konkret
projekt, vi ønsker os hænder til at få udført.
Lørdag 20. januar kl. 9.00 skal vi have
vasket vægge og lofter ned i begge værelsesfløje, samt malet så mange af værelserne
som muligt. Afhængigt af antallet af tilmeldte
finder vi let flere projekter.
Vi sørger for et rundstykke til formiddag,
og I medbringer selv en madpakke til middagsmaden.
Vi glæder os til et hyggeligt arbejdsfællesskab med jer.
Tilmelding til Brian Hansen senest 14.
januar: brianbjarke@gmail.com eller telefon:
2196 6338.
Kærlig hilsen
Solbakkens tilsynsråd
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Planlægningen af jubilæumsfesten i anledning af Luthersk Missions (LM) 150 års
jubilæum er i fuld gang. Et jubilæum giver
altid anledning til at standse op og tænke
over både fortid, nutid og fremtid. Der har
foregået utallige ting i de 150 år i LM. Der
har været masser af gode ting, men der har
selvfølgelig også været mindre gode ting –
sådan er det, når mennesker er involveret.
I planlægningsudvalget synes vi, det
kunne være sjovt, hvis LM’erne vil dele
nogle af minderne fra LM. Der er oprettet en facebook-invitation, hvor der er
mulighed for at dele oplevelser og lægge
billeder op: https://www.facebook.com/eve
nts/678790782316291/678799525648750
Så grav ned i arkiverne og find sjove, hyggelige, tankevækkende billeder fra lejre,
møder, stævner med videre fra LM sammenhænge, og del dem med LM-familien
på facebook.
Samtidig vil vi lige minde om, at der er
åbnet for tilmelding til jubilæumsfesten 3.
marts – gå ind på www.dlm.dk/150 og læs
mere. Det bliver alletiders “familiefest”
Venlig hilsen, festudvalget

DECEMBER
Tak for
• halmøderne. Bed om velsignelse af ordet, der lød
• alle, der forkynder Guds ord til børn og voksne. Bed for dem
• julens budskab. Bed om, at vi må være grebet af den
Bed for
• adventstiden, at den må blive til velsignelse
• vore familier
• afdelingsstyrelsen
• bestyrelserne i kredsene, at de må være under Guds ledelse
Missionærer – Cambodja
• Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah Sejr,
Alfred, Smilla og Petra. Siem Reap
• Andrea og Brian Christensen med Johannes og Lisa. Phnom Penh
• Turid og Aage Dyssegaard med Freja og Bjørk. Undervisning
Assosicerede missionærer – Grønland
• Solveig og Søren Eriksen. Sømandsmissionen. Nuuk

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

Onsdag 10. januar er der åbent hus kl. 18-21
på Løgumkloster Efterskole. Alle er velkomne
til gratis aftensmad. Bagefter vil der være en
rundvisning, hvor man kan møde skolens
elever midt i hverdagen.

150 år med alletiders mission

I forbønnens tjeneste
GIVES

Juniorlovsangsaften

JANUAR
Tak for
• året, der er gået
Bed for
• det nye år, at vi må leve under Guds velsignelse
• bedeugen, at vi må være under en åben himmel i fællesskabet
• 6. Prædikantdag
• 26.-28. Bibellejr på Solbakken for LMU i Sønderjylland-Fyn
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, Alfred og lillebror.
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

LM
Til
m ig
Fra
Giv en gave
til LM Sønderjylland-Fyn.
Netbank:
Reg.nr. 5763
Kontonr. 7630060248
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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. februar
DEADLINE – møder o.l. i februar
• 5. januar til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 5. januar til Annelise Fredensborg

FORSIDEN

Hele familien Jefsen samlet foran juletræet
Ansatte i afdelingen
Jesper Iversen, prædikant
Septembervænget 41, 6000 Kolding
 29 92 74 68, E: iversen@dlm.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
Layout: Helle Høeg / Freepik.com / Tryk: Øko-Tryk
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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 Hadberg
Georgsgade 67, kl, 5000 Odense C
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