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I skrivende stund er det vinter. Altså 
dansk vinter: Tre grader plus, gråvejr 
med lidt dis, alt er vådt udenfor. Koldt og 
klamt. Alligevel har vi en stor hveps her 
inde i stuen. Den er vist kommet ind sam-
men med brændespanden engang sidst 
i efteråret. Og den gemmer sig nu omme 
bag bøgerne i bogreolen, hvor der kan 
gå flere dage imellem, at vi hører dens 
summen. Den lever et meget stille og 
dovent liv, så vi er ikke bange for at blive 
stukket. Måske burde vi finde den for at 
slå den ihjel, for den får vist ingen føde 
og kan vel næppe overleve helt frem til 
sommer. Men jeg har hver gang været i 
færd med noget andet, når jeg har hørt 
den, eller også har jeg bare ikke kunne 
umage mig op af lænestolen. I hvert fald 
lever den endnu, ved jeg, for i dag så jeg 
den tage en lang og tung flyvetur hen til 
vinduet.

Undtagelsestilstand
Hver årstid har sin charme og sine gener. 
Det er træls at blive stukket af en hveps 
om sommeren, men dens summen 
minder mig også om sommervejr, shorts 
og solens varme i huden. Jeg foretræk-
ker sommer frem for nogen anden årstid. 
Jeg tror, vi mennesker er skabt til varmt 

Hvepsen
vejr. Adam og Eva havde vitterligt ikke 
brug for tøj til at holde varmen. Men vi 
lever i en langstrakt undtagelsestilstand 
siden fordrivelsen fra Paradis og nogle 
forfædres beslutning om at drage langt 
mod nord.

Evangeliets modgift
Der lever mange farlige dyr i de varme 
lande. Det oplevede Adam og Eva på 
sin vis også. Slangegiften ruller også i 
mine årer, hvor den æder og ødelægger i 
forholdet til Gud og min næste. Alligevel 
sidder jeg nu i min varme stue og glæder 
mig over evangeliets modgift. At Lam-
mets rene blod blev ofret og udgydt for 
mig. Midt i vinteren mærker jeg en varme 
fra Skaberens evige kærlighed. En dø-
ende hveps minder mig om, at slangens 
hoved skal knuses. Tænk, at jeg en dag 
får lov at træde ud i Guds genoprettede 
verden. Landet, hvor døden har mistet 
sin brod, og Dyret for evigt er vist bort. 
Riget, hvor Gud selv er solen, der giver 
lys og varme helt ind i sjælen. Somme-
ren, hvor de hvide klæder ikke er for at 
holde varmen, men en proklamation af, 
at vi ikke bare er skabt af Gud, men nu 
både skabt og frelst af Gud.

Niels Kousgaard. Løgumkloster

”På den dag skal man sige: 
Han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han 
frelste os.
Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og 
glæde os over hans frelse.” Es 25,9
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”Vi har som forældre et ønske om, at 
vores børn kommer med til møde, og 
at de finder skatten i, at det er godt at 
komme et sted, hvor de kan høre om 
Jesus.” Sådan udtrykker Julia og Carsten 
Munch Madsen det, når de fortæller om, 
hvorfor deres to børn på otte og ti år ofte 
er med deres forældre til møde. Familien 
bor i Gram, men har deres åndelige hjem i 
Brændstrup LM. De fortsætter: ”Det hand-
ler både om, at vi som rollemodeller viser 
børnene, hvad vi finder vigtigt, men også 
om, at børnene selv hører budskabet, 
vel vidende at mødet for det meste er 
tilrettelagt for voksne. Børnene kan synge 
med på sangene om Jesus og få dem ind 
i deres hjerter, og selvom børnene sidder 
og tegner under mødet, kan de godt lytte 
med. Måske får de noget med hjem, eller 
måske kommer der senere spørgsmål til 
det, der blev fortalt om, og så kan de al-
ligevel få noget ud af det på deres niveau. 

Positive oplevelser
Vi tager alle fire til møde med forvent-
ning. Det er positivt, at vi som familie 
kan være sammen om dette. Børnene 

Børn får også noget ud af et møde
nyder, de får saftevand og kage. De ser 
også hen til samvær og leg med de andre 
børn. De lærer at synge – også de gode 
gamle sange, som vi mener er vigtigt. 
Forhåbentligt oplever de og vi at være en 
del af én stor kristen familie.

Udfordringer
Når vi er til møde, skal vi høre Guds ord, 
derfor synes vi, at der helst ikke skal 
forekomme for megen støj, når børn er 
med. Hvis det er tilfældet, bør de voksne 
nok tage dem ud under mødet, men det 
handler måske også om at lære sine børn, 
at når man er til møde, opfører man sig 
på en anden måde end derhjemme. Børn 
bør jo også lære at sidde stille og lytte. 

Vi vil gerne fortælle vore børn, at det 
er godt at tro på Jesus, og at han elsker 
os, men sommetider kommer vi forældre 
(og andre som støtter op om oplæringen 
i troen på Jesus) til at tegne det lidt for 
lyserødt. Her kan almindelige aftenmø-
der måske nok give et mere nuanceret 
billede, for her kan der lige så godt 
prædikes over alvorlige emner som fx 
trængsler, forfølgelser, lidelser, synd og 
død. Personligt synes vi, det er vigtigt, at 
børnene også får den side af medaljen 
med. Hvis de tror, at alt kommer til at 
køre på skinner livet igennem, holder 
troen måske ikke særlig længe. De skal 
vide, at livet hverken er eller bliver let. Vi 
vil også gerne fortælle vore børn, at et 
ja til Jesus betyder, at man også vender 
sig væk fra andre ting, men at et liv med 
Jesus er det bedste liv, man kan få,” slut-
ter Julia og Carsten.

Julia og Carsten Munch Madsen/AF
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Unge på missionsrejse til Tyrkiet
”Min kirke kom til jer, nu vil jeg bede jer 
om at komme til mit land.” Sådan sagde 
en af de kristne tyrkere, jeg fik æren af at 
møde på LMBU’s missionsrejse til Tyrkiet i 
efterårsferien. 

Den første menighed af jøder og ikke-
jøder blev grundlagt i Antiokia, som er 
en by i den sydlige del af Tyrkiet. Det var 
her, man første gang kaldte disciplene 
kristne. Vi må ikke undervurdere Tyrki-
ets betydning for kristenheden og dens 
udbredelse. Det Tyrkiet, vi kender i dag, 
er dog langt fra domineret af den kristne 
tro, og det er med god grund, da 99% af 
Tyrkiets i alt 80 mio. indbyggere beken-
der sig til Islam.

I Tyrkiet koster det at være kristen
Ovennævnte kristne bror i Tyrkiet er en 
af de ca. 6000 evangelisk kristne, som risi-
kerer alt for sin tro. Alligevel har jeg sjæl-

dent mødt en kristen med en så inderlig 
iver efter at sprede evangeliet. Da han 
blev omvendt, vendte familien ham ryg-
gen, han fik tæsk af venner og bekendte 
og gik fra en månedsløn på 6000 tyrkiske 
lira (TL) til sølle 10TL (1 lira =1,23 kr). Det 
mest basale i hans liv blev taget fra ham, 
og alligevel glæder han sig over at være 
kristen. Som han selv sagde: ”Jeg fik en 
ny far, og det er mere kostbart end alle 
jordiske værdier.” Han vendte smerten fra 
slagene til en bøn for dem, som påførte 
ham dem og takkede Gud for, at han må 
være hans barn. Og lige præcis denne tak 
til Gud for det helt centrale i den kristne 
tro er blevet til stor velsignelse og inspi-
ration for mig. 

Vi var til en gudstjeneste i Samsun. 
Efter gudstjenesten spurgte jeg en ung 
kristen mand, hvad det bedste er ved at 
være kristen i Tyrkiet, hvortil han svarede: 
”At være kristen i TYRKIET, ha. Der er ikke 
noget godt ved at være kristen i Tyrkiet, 
men der en masse godt ved at være 
kristen. Det har reddet mit liv.” 

I Danmark er vi velsignet
At være kristen i Danmark er for mig en 
kæmpe velsignelse. Jeg har gode kristne 
venner, et stort kristent fællesskab og en 
familie at være fælles om troen med. Der-
udover er der et utal af fede kristne tiltag, 
kristne skoler, efterskoler og bibelskoler, 
hvor jeg kan udvikle min tro og lære Gud 
bedre at kende. Vi er et velsignet land, 
men lad os ikke glemme at takke Gud og 
glæde os over det, som alle kristne på 
tværs af kulturer og landegrænser har 
tilfælles at takke for, nemlig frelsen. 

Radio Shema
Evangeliet om Jesus er præcis det, som 
Radio Shema ønsker at sprede, og som 
LMU har valgt som fokus og indsamlings-
projekt i 2018 og 2019. Selvom landet er 
et moderne sekulært land, er det ikke 
lovligt at missionere, og over halvdelen 
af den tyrkiske befolkning mener ikke, at 
andre religioner end islam bør udbredes. 
Derfor er Radio Shema en god og afgø-
rende kilde til at sprede evangeliet.

Mange i Tyrkiet har en forvrænget 
eller direkte forkert opfattelse af kri-
stendommen og de kristne, da de ikke 
har fået tilstrækkelig rigtig information. 
Radio Shema ønsker via deres radiopro-
grammer at nedbryde disse fordomme 
og give dem mulighed for at lære den 
sande Kristus at kende. Radio Shema har 

omkring 10 fuldtidsansatte og derud-
over nogle deltidsansatte og frivillige. 15 
millioner mennesker kan nås med Radio 
Shema lige nu, og i en undersøgelse sva-
rede 2000 ud af 3000 adspurgte på ga-
den, at de dagligt lytter til Radio Shema. 
Specielt unge i Tyrkiet udviser nysger-
righed for kristendommen, da de søger 
væk fra islam. For dem har islam været 
en del af opvæksten, men når de selv 
begynder at undersøge koranen og stille 
spørgsmål, kan det starte en tvivl. Nogle 
ser også på landets ledere og mister 
troen på, at deres lederes tro kan være 
den sande, og begynder den vej rundt at 
udvise interesse for andre trosretninger.

Husk Tyrkiet 
Tyrkiet har altså brug for kristne, som tør 
være modige og sprede det gode bud-
skab, ligesom de gjorde for snart 2000 år 
siden. 

Lad os huske Tyrkiet og Radio Shemas 
vigtige arbejde i bøn og tanke, og takke 
for at Guds nåde gælder for alle og under 
alle forhold.

 Miriam Dysager, OdenseMiriam sammen med en kristen tyrker

Udsigten over Ankara nydes sammen med en kristen tyrker
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Ny ordning for unge prædikanter
I efteråret har to kredse haft besøg af en 
helt ung prædikant, Martin Svendsen. 
Han er en del af en forholdsvis ny ord-
ning for unge prædikanter, hvor en mere 
moden prædikant følger den unge. Ebbe 
Kaas fra Brændstrup har medvirket ved 
disse møder. Ebbe fortæller: ”Min opgave 
er som en mere erfaren prædikant at 
være mentor for Martin. Jeg er en ældre 
medvandrer, der både kan give gode råd, 
eller måske snarere stille nogle spørgs-
mål, som vi begge kan drøfte både før og 
efter mødet.” Ebbe har også interviewet 
Martin til denne artikel.

Ikke et specielt kald
”Jeg er 22 år gammel og er opvokset 
på en gård i Gånsager i nærheden af 
Arnum,” fortæller Martin. ”Jeg studerer 
til ingeniør i Odense. Jeg var på Luthersk 
Missionsforenings Højskole i Hillerød 
(LMH) i 10 måneder fra august 2017 til 

maj 2018. De 10 måneder har haft stor 
betydning for mig. Det er ikke sådan, at 
jeg har oplevet et specielt kald til at være 
prædikant. Måske begyndte det med, 
at vi skulle med 10 måneders linjen på 
intro-tur. Vi skulle rundt til nogle ung-
domskredse her i Sønderjylland, hvor 
der skulle fortælles om LMH og holdes 
møder. Vores lærer, Daniel Burgdorf, 
havde lavet en række aftaler, og sådan 
gik det til, at Kristoffer Sørensen og jeg 
skulle prædike.

Et par måneder efter blev jeg ringet 
op af Dan Hesselund, som bor i Vestjyl-
land, og han spurgte, om jeg ville prøve 
at prædike i LM.”

En udfordring
”En af udfordringerne ved at prædike 
for voksne er, at de lytter meget,” siger 
Martin med et stort smil. ”Min største 
udfordring har helt klart været men-
neskefrygt. Det er lidt skræmmende at 
skulle forkynde indholdet af Guds Ord 
og måske også virke belærende, når man 
synes at have alderen imod sig.

Jeg har været i Sønderborg og i Kol-
ding, og bare de to steder oplever jeg, 
at der er forskel på dem, der kommer til 
møde. Men uanset forskellene så er der 
også nogle praktiske ting, jeg skal være 
opmærksom på, fx. det at tale tydeligt, 
og måske især langsomt, sådan at alle 
kan følge med.”

Tak til Martin og det, at du stiller dig til 
rådighed i denne tjeneste. Lad os huske 
Martin i forbøn.

Ebbe Kaas

PRÆDIKANT ÆGTESKAB

Gennem mange år har vi læst bøger 
højt for hinanden. På den måde har vi 
fået samme læseoplevelse, og vi kan 
efterfølgende drøfte og diskutere det, 
vi har læst. Det har vi oplevet som godt, 
positivt og virkelig berigende.

Læser bøger sammen
Første gang var på en efterårsferie for 
snart 20 år siden, hvor vi efter at have 
lagt vores søn i seng, brugte aftenen til at 
læse en bog sammen. Det blev startskud-
det, og siden har vi sammen læst en hel 
del bøger. Inden vi har sagt godnat til 
hinanden, har vi aften for aften læst det 
ene afsnit efter det andet. At vi får en op-
levelse og gør noget sammen, har utrolig 
stor værdi for et ægteskab.

Ikke mindst bøger om kærlighed og 
ægteskab er blevet en meget vigtig del 
af vores eget ægteskab. Derfor har vi de 
senere år i vore ferier valgt, at vi netop 
skal læse bøger om dette vigtige tema. 
Det er hermed tilladt at trække lidt på 
smilebåndene, for vi har været gift i over 
32 år, men vi må bare sige, at det har 
været utrolig berigende for os.

Bøgerne åbner for samtalen
De seneste år har vi læst Henrik Nyman 
Eriksens bog ”Min elskede er min og 
jeg er hans”, som er refleksioner over 
Højsangen.  Vi har læst ”12 ting jeg 
gerne ville have vidst, før vi blev gift” af 
Gary Chapman (der var et par afsnit, vi 
sprang hurtigt over). Og vi har sammen 
læst Kathy og Timothy Kellers bog ”Det 
meningsfulde ægteskab”. Her fik vi vendt 

rigtig mange ting med hinanden om 
vores ægteskab og vores forhold til Gud.

At vi sammen læser bøger om kærlig-
hed og ægteskab, har gjort og gør noget 
godt for vores samliv. Mange emner er 
blevet drøftet – også emner som måske 
på en eller anden måde har været ta-
bubelagt i vores ægteskab. Men kærlig-
heden til hinanden er på denne måde 
blevet holdt ved lige, ja ligefrem blevet 
fornyet og forstærket.

Plej ægteskabet
Derfor vil vi gerne sige til alle par, uanset 
om I er kærester, forlovede, er blevet gift, 
har fejret kobber-, sølv- eller guldbryllup: 
plej jeres ægteskab, og en af måderne 
kan være som os, at læse gode bøger 
sammen. God læselyst!

Hanne og Hans Ulrik Munk

Pleje til ægteskab

Martin Svendsen er 22 år og bor i Odense
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Mødeplan for februar
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

KALENDER KALENDER

Agerskov
Fr. 1. Kredsmøde
5.-8. Missionsuge. Birger Reuss Schmidt
On. 20. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Landkildehus
Lø. 23. Familieaften. På friskolen
LMU 
Ti. 19. Lars Birkmose
Ti. 26. Kjeld Burgdorf

Agerskov Valgmenighed
Sø. 3. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 24. kl. 14 Gudstj. med nadver. Jakob Rahbek

Arnum
18.-19. Peter Olsen

Ballum
Fr. 1. Poul Arne Nyborg
Sø. 17. kl. 10.30 Gudstj. Finn Sørensen
Fr. 22. Kredsmøde

Brændstrup
Ma. 4. Annelise og Axel Rye Clausen
To. 21. Vinterstævne i Gram. Villy Bjørslev 
Sørensen
LMU
Ma. 4. Missionsaften sammen med LM
On. 13. Bibelstudie. Hos D. og Bj. Larsen
On. 20. Kjeld Burgdorf. Hos H. og E. Thyssen
Fr. 27. Aktivitet i ungdomslokalet

Bylderup Bov
Fr. 1. kl. 18 Fokusmøde. Christian B. Mogensen
Sø. 3. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
Ti. 5. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen
Fr. 8. Ejnar Landkildehus
Sø. 17. kl. 10.30 Gudstj. Martin Jefsen
To. 21. kl. 19 Møderække. Birger Reuss Schmidt
Fr. 22. kl. 17.30 Fællessp. Kl. 18.30 Birger Reuss 
Schmidt
Lø. 23. kl. 19 Birger Reuss Schmidt
Sø. 24. kl. 10.30 Gudstj. Birger Reuss Schmidt

LMU
To. 7. Martin Hunskjær Olsen. Hos Birgit og Bent
To. 21. Møderække
To. 28. Generalforsamling

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 18. Svend Åge Jacobsen: Glæde og trøst. 

Gånsager/Spandet
To. 7. Flemming Jensen
19.-22. Møderække med Skærbæk. Peter 
Techow. (ti,on,fr i Skærbæk, to i Gånsager)
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Ma. 4. Aktivitet
Ma. 18. Bibelstudie
Ma. 25. Taler

Haderslev
On. 6. kl. 19 Steffen Juul Pedersen
On. 13. Samtalemøde. Finn Sørensen
Ma. 18. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset. Krea-
tiv aften v. Gitte Christiansen. Andagt: Jacob 
Knudsen
To. 21. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens 
Peter Rejkjær
On. 27. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. Klubhuset
On. 27. Jens Peter Rejkjær
LMU
Ma. 4. Finn Sørensen
Ma. 18. Hyggeaften. Filmaften
Ma. 25. Fællesaften med Aabenraa LMU

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Fr. 1. kl. 19 Årsmøde
Sø. 3. Flemming Burgdorf
Sø. 17. Kjeld Wiwe

Haderslev Syd
Fr. 8. Annelise og Axel Rye Clausen. Hos Helle 
og Peter
Ma. 18. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset

Fr. 22. Johannes Jensen. KFUM’s klubhus

Kolding
Sø. 3. Nytårskur
To. 7.  kl. 19 Henrik P. Jensen: ”Fadervor del II”
To. 21. kl. 19 Ole Sørensen. Samtalemøde

Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 3. i Brændstrup. Kristoffer Roager
Sø. 17. i Ballum. Finn Sørensen
23.-24. Lejr på Solbakken. Jesper Iversen

Løgumkloster
Fr. 1. Peter Møller Schmidt
On. 6. Annelise og Axel Rye Clausen
Fr. 22. Generalforsamling
LMU

Middelfart 
Ti. 19. Svend Åge Jacobsen: Glæde og trøst 

Nordøstfyn
Ti. 5. Annelise og Axel Rye Clausen
Ti. 19. Kredsmøde

Odense
1.-2. Bibelweekend. Birger Reuss Schmidt. ”Et 
liv med den Hellige”. (Fr. kl. 19-21, lø. kl. 9-13)
Ma. 11. Bibeltime årgang 700. Individuel bibel-
læsning og bøn
Ma. 25. kl. 17.45 Fællessp. Kl. 18.30 Ebbe Kaas
LMU kl. 19.00
On. 6. Generalforsamling
On. 20. Bibelstudie
Ma. 25. Fællesmøde med LM

Over Jerstal kl. 19.00
To. 7. Fællessp. Axel og Annelise Rye Clausen    

Ribe
Fr. 22. kl. 17.30 Fællessp. Mathias Nørager 
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 8. Kristoffer Roager, København

19.-22. Møderække. Se Gånsager/Spandet
To. 21. kl. 14.30 Ældremøde. Peter Olsen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 1. Erik Haahr Andersen
Fr. 8. Annelise og Axel Rye Clausen med Hader-
slev Syd. Hos Helle og Peter Bech
Fr. 22. Kjeld Wiwe

Sottrup
Ti. 12. Karen og Karl Enok Christensen

Sønderborg
Fr. 1. kl. 18 Fællessp. Jørgen Jørgensen
Ma. 4. kl. 17.30 Bibelkursus: ”Hvad er dåb?”
To. 7. Jens Landkildehus
Fr. 8. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode Nielsen
To. 21. Per Bøndergaard
26.-1. marts Møderække. Ejler Nørager Andersen

Toftlund Frimenighed 

Tønder
On. 6. Henrik P. Jensen
On. 20. Fællesmøde. Ejnar Landkildehus

Vadehavskirken
Sø. 3. kl. 10 Annelise og Axel Rye Clausen
Sø. 24. Generalforsamling

Aabenraa kl. 19.00
Ti.  5. Jesper Iversen
Ti. 19. Peter Thorsen
Ti. 26. Kredsmøde
On. 27. kl.14.30 Seniormøde. Finn Sørensen
LMU
Ma. 4. Bibelstudie hos Susanne og Peter Skade
Ma. 18. Kom og hyg
Ma. 25. Bibelstudie. Besøg af Haderslev LMU 

Lovsangsjam

Lørdag 2. februar kl. 19.00 er der igen 
lovsangsjam. Denne gang i LMs missionshus 
Østergade 35 i Toftlund. Alle er hjertelig vel-
kommen.
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FEBRUAR

Bed for
• 1.-3. Fynslejr, 0.-10 kl. 
• 21. Vinterstævne i Gram
• 2. marts. Forberedelsen til generalforsamlingen
• de ansatte og vore prædikanter
• de kristne ægteskaber
• de alvorligt syge i blandt os. Tak for frelsen i Jesus og   
 opstandelseshåbet
• det tværkulturelle arbejde i Danmark 

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
• Monica og Simon Kronborg med Alfred. Siem Reap

Missionærer - Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas. Sprogskole i Arequipa
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I forbønnens tjeneste

MINDEORD

Informationsmøde

Mandag 4. februar kl. 19.30 inviterer Løgum-
kloster Efterskole til et informationsmøde om, 
hvad der rører sig på skolen og om skolens 
kommende elevsituation.
Enhver er hjertelig velkommen

Store Legedag

Lørdag 9. februar kl. 10-15 inviteres hele 
familien til en festlig dag på LME (hallen), hvor 
der bliver mulighed for megen sjov og leg. 
Dagen er planlagt for børn i alderen 3-10 år. 
Børnekonsulent Kristian Larsen vil fortælle om 
Jesus. Husk madpakke. Pris 100 kr/familie.
SU senest d 2/2 til Helle Agerbo på 
SMS 28 15 23 00 

Vinterstævne

Stævnet afholdes torsdag 21. februar i Gram 
Missionshus. Der er møde kl. 14.00, 15.20 og 
19.30, hvor Villy Bjørslev Sørensen, Hammel 
taler.
Alle er hjertelig velkomne 

Udsendelsesfest

Søndag 10. marts kl. 13.30 er der udsendel-
sesfest for Hanne og Jens Erik Agerbo på 
Løgumkloster Efterskole. De skal, efter nogle 
år herhjemme, igen udsendes til Tanzania. 
Prædikant er missionskonsulent Christian Lund 
Pedersen.
Alle er hjertelig velkomne

† Solveig 
Straarup

Solveig Straarup blev kaldt hjem til 
Jesus d. 8 november 2018. Hun sov 
stille ind i hjemmet omgivet af sine 
kære efter nogen tids sygdom.

Familien, der består af ægtefæl-
len Emil, fire børn, svigerbørn og 
otte børnebørn, betød meget for 
hende. Selv til sidst, hvor hun var 
meget træt, skulle de sidste par sok-
ker strikkes færdig til hendes kære 
børnebørn.

Solveig var ydmyg i tjenesten. 
Hun var en trofast forbeder, og hun 
var tro mod de aftaler, hun havde 
forskellige steder. Man kunne altid 
regne med hende.

Solveig var plantet ved bækken 
med livets vand, der fik hun sin næ-
ring og trøst.

Solveig blev begravet fra Adsbøl 
kirke, hvor sognepræst Mads Jakob 
Jakobsen talte ud fra Joh. 11,25: Jeg 
er opstandelsen og livet. Mange var 
kommet for at følge Solveig til hen-
des sidste hvilested. 

Missionshuset Bethania var ram-
men om et minderigt samvær.

Et stort savn efterlader hun i hjem 
og familie, og mange vil savne en 
kær veninde.

I kærlig erindring 
Britta Nørgaard Sønderborg LM

Afdelingsmødet

Dagsorden for LM Sønderjylland-Fyn’s general-
forsamling (før kaldet afdelingsmøde) lørdag 2. 
marts 2019 kl. 19.00 på Løgumkloster Efter-
skole

1. Indledning 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere 
3. Beretninger 

a) Afdelingen v/Martin Jefsen
b) Afdelingens regnskab v/Jens Aage Nielsen
c) Spørgsmål til de skriftlige beretninger fra 

Bibelcamping, Bibelcampings regnskab, 
LM Kids, Solbakkens lejrudvalg, Solbakkens 
tilsynsråd, Solbakkens regnskab, LMH, Stub-
bekøbing Efterskole, Sædding Efterskole, 
LME, Efterskolen Solgaarden, LMU, LUMI 
Genbrug og LUMI Genbrugs regnskab

4. Valg: 
a) LM´s Generalforsamling:  Bjarne Ellegaard, 

Elisabeth Landkildehus og Hiddi Højgaard
Suppleant: Per Bøndergaard
Elisabeth Landkildehus tager ikke imod 
valg

b) Løgumkloster Efterskole: Ole Jespersen 
Suppleant: Rene Kragh Hansen
Ole Jespersen tager ikke imod valg

c) LMH: Hans Ulrik Munk
Suppleant: Kurt Krüger
Hans Ulrik Munk tager ikke imod valg

d) Sædding Efterskole: Mai-Britt Sode-Larsen
Suppleant: Dorte Clausen
Mai-Britt Sode-Larsen tager ikke imod valg

e) Efterskolen Solgaarden: Carsten Lund
Suppleant: Jørgen Thorø

f) Stubbekøbing Efterskole: Christina Nissen
g) Revisor for afdelingsregnskabet: Tage Stef-

fensen. Suppleant: Lene Iversen
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 
7. Indlæg v. LM’s vicegeneralsekretær, Carsten 
Skovgaard Holm
8. Afslutning 
Kandidatforslag og forslag under pkt.5 meddeles 
Martin Jefsen senest 23. februar
316@bbsyd.dk eller 21 26 96 86



LMUerne efter gudstjenesten i  Samsun Protestant 
Kilisesi
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FORSIDEN

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 

Steffen Birkmose, LMU-konsulent
Hjallesevej 16, 5000 odense C.
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk


