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”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al
forstand vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus
Jesus.” Filip. 4,6-7

Guds omsorg og frelse
Hvor er vi privilegerede. Vi har en Gud
og Far i Himlen, der har omsorg for sine
børn. Han har betalt det dyrebareste, han
havde, for vor frelse, og så ønsker Han at
føre og lede os gennem livet, som Han
ser, det er bedst for os. Jesus er prøvet
i alle ting i menneskelivet, og Han er os
nær, når vi vender os i bøn til Ham. Vi kan
godt være anfægtede en tid, men hvad
enten vi forstår Guds bønnesvar eller ej,
ønsker Han at nå os med sin fred.
Trøst og hjælp
I mange år har jeg været glad for
ovenstående vers. Også Paul Gerhardts
salmer sætter jeg stor pris på. Dem er der
gods i. Begge dele har været en hjælp,
ikke mindst i tider hvor noget har været
svært.
Efter tilladelse nævner jeg det næste.
Jeg har en kær veninde, som har båret
på alvorlig sygdom i mange år. For nylig
da vi delte noget sammen, nævnte hun
et par vers netop af Paul Gerhardt. Det
var rigt at høre.
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Skulle jeg dog være bange?			
Kristus hel				
er min del,				
kan jeg mer forlange?			
Hvem kan mig den Himmel røve,		
som Guds søn				
gav i løn			
dem, der hos ham tøve?		
Gods og gaver, selve livet
er ej mit,
Gud har frit
alt til låns mig givet;
når han kræver sit tilbage,
har han ret,
mig kun slet
sømmed det at klage.
Til slut et vers fra Esajas 54,10. Det er et
vers, vi også må tage til os.
”For bjergene kan rokkes og højene
vakle, men min troskab mod dig rokkes
ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger
Herren, der viser dig barmhjertighed.”
Hvor er vi rige.
Karen Margrethe Debel-Hansen,
Haderslev

Et fornyet kald
Hanne og Jens Erik Agerbo, Toftlund skal
– efter flere år herhjemme – igen rejse
ud som missionærer til Tanzania (TZ). Nyt
i Syd har spurgt dem, om de vil fortælle
læserne lidt om deres nye kald.
Et ydre kald
Da vi rejste fra TZ i 2009, var vi ikke
afvisende overfor at tage af sted igen. En
af vore tanzaniske kollegaer og Jens Erik
havde for godt et års tid siden en chatsamtale. På et tidspunkt i denne samtale
bliver Jens Erik konfronteret med noget,
som han havde sagt, inden vi rejste fra
TZ... ”Når der er gået ti år, kommer vi
måske tilbage.” Vores kollega kommenterede: ”Jens Erik, der er snart gået ti år.”
Jens Erik svarede: ”Jamen hvad skal jeg
lave?” Kollegaen sagde: ”Spørg LM.”
Inden denne chat-samtale havde vi
haft mange tilbagevendende samtaler
om TZ med hinanden og især med vores
børn. De ledige stillinger, der var i Tro &
Mission, rørte os, men vi var som familie
ikke klar. Vi havde stadig brug for at være
tæt på hinanden.
Stille og roligt modnedes vi alle, og
vore børn opfordrede os til at gøre noget
ved det, så vi kontaktede LM i foråret
2018, der antog os til en ny missionæropgave.
Teamleder og regnskabsansvarlig
Vi skal bo i Dar es Salaam. Vores opgave
bliver bl.a. administration og kontakt
med de offentlige myndigheder, derfor
skal vi også først en måned til England,
for at få opfrisket det engelske sprog, så
vi kan kommunikere lidt bedre.

Jens Eriks stillingsbetegnelse bliver
teamleder og regnskabsansvarlig, som
også indebærer kontakt med LM’s samarbejdspartnere som fx Den lutherske Kirke
i TZ.
Vores stillingsbeskrivelser fletter
meget ind i hinanden, da jeg, Hanne,
også skal sidde med administration samt
drift af compound (missionens område).
Desuden er der også et diakonalt projekt
i Dar Es Salaam, men dette er endnu ikke
helt på plads.
Et familieprojekt
Vi glæder os til opgaven, selv om det
var sværere at rette henvendelse til LM
denne gang, da vi vidste, vi ikke kunne
få vore fire børn med. Som familie har vi
været i en proces i et par år, men vi var
ikke klar før nu.
Det er vigtigt for os, at dette kapitel i
vores liv er et familieprojekt. Jens Erik og
jeg tror på Guds kald ind i dette, men vi
er også overbeviste om, at Gud har lagt
dette kald ind i vores børn.
Vi har brug for Guds udrustning og
opmuntring til at være familie på afstand.
Hanne Agerbo
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VIDNESBYRD

VIDNESBYRD

dog 14 måneder at få huset solgt – men
så var der også netop da en dejlig mindre
andelsbolig at få i samme bydel. Det var
helt klart Gud, der havde lagt det til rette!
Hanne Marie sidder hver dag i sin stue
og takker for, at de har fået lov at bo så
dejligt.

I Guds hånd
Hanne Marie Bruun har i mange år elsket
sit arbejde som social og sundhedsassistent på et plejecenter i Odense. Hun
holder meget af ældre mennesker – både
at passe og hjælpe dem, men også
at drille og give en gang røg, ”når de
trænger til det”, som hun siger. I 2007
ændrede noget sig. Hun gik til sin læge
og blev hurtigt henvist til en neurolog,
som sagde, at hun kunne fejle forskellige
ting – herunder sklerose. Hun blev straks
henvist til hospitalet og på vej dertil
sagde hun til Laurids, hendes mand: ”Det
er lige meget, hvilken af disse sygdomme
jeg har, når bare jeg er i Guds hånd med
hele mit liv. Så kan intet ondt ske mig”.
Og sådan har det været!
Flexjob
Allerede et par måneder efter var hun
tilbage på arbejdet. Hun havde en fanta-
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stisk leder, og da svimmelhed og træthed
begyndte at genere mere, blev der sammen med kommunen aftalt et flexjob,
som betød, at Hanne Marie kunne arbejde 16 timer om ugen – fire timer dagligt
med fri om onsdagen til at samle kræfter.
Det fungerede rigtig fint i syv år.
Hun måtte dog stoppe som børneklubleder – et engagement, som hun
ellers elskede. Det var skønt, at der kunne
findes en afløser, som kunne fortsætte
arbejdet. Det havde Hanne Marie bedt
meget om måtte lykkes.
Gud lagde til rette
I begyndelsen af deres ægteskab boede
hun og Laurids i en andelsbolig, men da
de tre drenge kom til, blev det for småt,
og de købte hus i Bellinge. For nogle
år siden måtte de erkende, at huset og
haven blev for stor en belastning. Det tog

Tid til Gud
En ”sidegevinst” ved at være gået på
førtidspension er, at Hanne Marie nu har
tid og mulighed for at være sammen
med Gud en hel time hver formiddag.
Hun læser sig ind i en bibeltekst, finder
ro i samværet med Gud og har lang tid
til samtale og bøn med ham. Mange
mennesker lægges frem for ham, og hun
elsker, at hun har denne mulighed.
Nu har Hanne Marie også mere overskud i hverdagen. Det betyder, at hun
kan være med til langt de fleste møder i
Luthersk Mission i Odense. Det nyder hun
meget. Hun er glad for god forkyndelse
og det kristne fællesskab. Hun er helt
åben om sin situation, og hun er glad
for at alle ved, at hun har en del begrænsninger. Hun bidrager med kage og
kaffetjans, men ville gerne meget mere.
Det er en proces at erkende, at kræfterne
er færre. I det hele taget kan hverdagen
bedre lægges til rette nu, hvor arbejdet
er ophørt. Hun køber ind og holder rent
– dog er det Laurids, der støvsuger, og de
hjælpes ofte med madlavning. Hver middag må hun have en lur – også når der er
gæster på besøg. Men ’det passer fint – så
vasker de andre op imens’, siger hun med
smil på læben.
Ferie
Før hun blev syg, havde hun et stort

ønske om at se Rom. Derfor sagde hun
ret hurtigt, at ”nu må vi nok snart se at
få planlagt en tur til Rom, for vi ved ikke,
hvor længe jeg vil være i stand til det”.
Året efter havde de en skøn ferie. Det
ville være noget mere uoverskueligt, hvis
de skulle gøre det i dag. Men selvfølgelig
tager de på ferie stadig. Men nu er det
hele tiden med overskriften: Hvad kan
vi lægge til rette, så jeg også kan være
med? For eksempel har Hanne Marie
stor glæde af sin elcykel. Hun er meget
svimmel, når hun går, men aldrig når hun
cykler. På cyklen føler hun sig fri, og den
kan medbringes mange steder – også på
bilture i udlandet. Hun jublede ikke, da
hun fik foreslået en rollator, men i dag
elsker hun den. Nu skal Laurids anstrenge
sig for at følge hende på en strøgtur – og
så kan man oven i købet tage et hvil på
den, hvis det er nødvendigt.
Gud har styr på det hele
Dog nævner Hanne Marie to ting, som
hun tænker noget på. Hun havde en
drøm om at være en meget aktiv farmor
for sine børnebørn, men nu må hun finde
andre måder at være sammen med dem
på. Og så ved hun også godt, at sygdommen kan forandre hendes psyke. Hun
beder om, at hun ikke må blive træls at
være sammen med for andre.
Hanne Marie lever med Gud hele
dagen. Hun føler virkelig, at hun er i Guds
hånd på alle måder. ”Om jeg har frygt for
fremtiden? – nej slet ikke. Gud har styr
på det hele. Jeg skal bare tage imod. Og
når jeg en dag skal herfra, ja så skal jeg
jo hjem til ham, og så er alting godt. Det
ligger da lige til højrebenet”.
Anette og Jeff Sørensen, Odense
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KRISTENDOMSKURSUS

FORÆLDREANSVAR

Hvad tror vi på?

Kristent fællesskab for alle

Mange af os oplever, at det kan være
svært at indlede en snak om Gud, eller
forklare hvad det er, vi tror på – overfor mennesker i vort netværk, der ikke
nødvendigvis er vant til at komme i en
kristen sammenhæng. Det var baggrunden for, at vi i Sønderborg LM ville lave
et kristendomskursus. Vi syntes, det var
en god måde at invitere venner, familie,
naboer eller kollegaer med og få en snak
om, hvad kristendom er, og hvad det er,
vi tror på. Et kursus, hvor vi kunne få en
grundlæggende forståelse for, hvad Bibelen siger om fx dåb, nadver og tro. Jesper
Iversen, LM prædikant, står for hele
kurset, og han har udarbejdet et meget
fint materiale, som hver enkelt deltager
får med hjem.

Vores familie består af to voksne og tre
børn i alderen to-syv år. Vi har begge
været vant til som børn at komme med
til møder i missionshuset. Da vi flyttede
til Odense i 2009 begyndte vi i LMU og
Sct. Hans kirke. Vi rykkede fra LMU til LM,
da vores ældste søn var ca. 1 år. Vi boede
i gå-afstand til missionshuset, så barnevognen kunne fint bruges som seng. Det
går ikke længere.

Aftenens forløb
I løbet af vinteren afholdes ti kursusaftner, hvor vi hører om forskellige emner,
fx: “Hvorfor holder vi jul” – “Dåb” – “Tro”.
Vi mødes kl. 17.30, hvor vi spiser sammen.
Herefter får vi et historisk overblik over
personer i bibelen fra skabelsen og fremefter. Derefter er der afsat 15 minutter,
hvor vi i stilhed kan læse et par bibeltekster, og derefter er der mulighed for, at vi
i små grupper lige kan vende vore tanker
om det læste. Til sidst gennemgår Jesper
Iversen aftenens emne, hvor dette sættes
i perspektiv. Jeg oplever, det er en god
måde at arbejde med Guds ord på, også
selvom jeg kommer i en kristen sammenhæng. Samtidig har det været dejligt at
se nogle personer, der ikke er vant til at
komme i vores menighed.
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LM i Sønderborg har i løbet af vinteren haft
et kristendomkursus
Ville lære sproget
Jeg spurgte en veninde, som også er med
på kurset, hvorfor hun havde tilmeldt sig.
Hun svarede, at det var, fordi hun havde
mødt kristendommen gennem venner
og gennem sit arbejde, og nu havde hun
lyst til at lære lidt mere om, hvad Bibelen
egentlig siger om forskellige ting. Hun
havde lyst til at “lære sproget lidt bedre
at kende”. Det har været en rigtig god
oplevelse, at hun og jeg kunne være
fælles om at deltage på dette kursus, og
det har bagefter givet anledning til nogle
gode snakke om tro.
Når jeg spørger til, hvordan hun oplever at deltage, så nævner hun, at det er
lidt svært at følge med, når man ikke har
så megen baggrund i bibellæsning. Men
som hun siger: ”Man skal jo også lære et
sprog, før man rigtig kan tale og forstå
det”.
Tilbud til andre
Jesper Iversen vil gerne afholde dette
kristendomskursus i andre kredse. Det
kan varmt anbefales.
Laila Jönsson

LM-møde = oplevelse af fællesskab?
Vi ønsker dog stadig at have vores børn
med til møde. Det er vigtigt for os, fordi
de her møder et kristent fællesskab på
tværs af alder – en type fællesskab, de
ikke umiddelbart bliver præsenteret for
andre steder.
Men at komme med til møder er ikke
nødvendigvis = at opleve fællesskab.
Vi oplever, at vore børn indgår på lige
fod med øvrige deltagere i det menighedsfællesskab, som er i LM. Det gælder
bl.a., når de voksne hilser på børnene
og spørger til dem, når der bliver sunget
børnesange, og børnene kan bidrage
med fagter ol. - og de nyder at være med.
De efterspørger det faktisk, også pga.

Sandra, Bjarne og deres børn t.v. i billedet

småkagerne efter mødet. For sådan er
det med børn, og det er okay.
Vi stiller ikke krav til, at børnene deltager i hele mødet, men vi vil gerne, at de
er med til at synge, og så enten tegner de
eller leger i et andet rum under prædikenen. Da de deltager både i børneklub
og børnekirke i løbet af ugen, synes vi,
det er fint, at de disse aftener ikke skal
koncentrere sig, men kan lege eller bare
være.
Spisemøder og prioriteringer
Noget, der også har betydet meget for
os, er indførsel af spisemøder. Møderne
begynder kl. 17.45 og slutter kl. 20. Dette
oplever vi i den grad tilgodeser børnefamilierne, på trods af at vi er i mindretal.
Der er stor tilslutning til disse møder,
også fra LMU´ere, og det er virkelig en
fornøjelse at være med til.
Det er sandt, at den enkelte familie må
prioritere at tage børnene med til møderne, men menigheden skal også turde
åbne op for nye tanker vedr. mødetider/- former samt have blik for at rumme
hele familien – ikke nødvendigvis med
aktiviteter, men med hjerterum.
Vi tror desuden, vi som menighed skal
være bevidste om, at generationerne
fremover kommer til at have andre ønsker til menighedsstrukturer og mødeformer end det, vi har nu. Dette fordi
måden, vi indretter os på som samfund
og dermed som familie, er i forandring.
Vi tror, dette er værd at have blik for i
menighederne fremadrettet.
Sandra og Bjarne Gaedt Schmidt,
Odense
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LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

Tror på fremtiden
”Gud vil selv gå foran…” 5. Mos. 31,8
”Dette vers er blevet sat i fokus for dette
elevhold og for mig.” Sådan indledte den
nye forstander, Jørn Nørgaard mødet på
Løgumkloster Efterskole, hvor skolens
bagland var inviteret til en information
om skolens fremtid. Han fortsatte: ”Det
er ikke vores projekt. Så længe Gud vil
Løgumkloster Efterskole, har vi intet at
frygte – hverken politikere eller statistikker, men vi må også erkende, at LM ikke
selv har elever til tre efterskoler, derfor
må vi tænke nye og anderledes tanker.”
Elevtallet for næste skoleår er stigende
i forhold til samme tid sidste år. På nuværende tidspunkt er tilmeldt 43 elever
og fem elever er yderligere næsten sikre.
Erfaringen siger at flere kommer i sidste
øjeblik, så der er budgetteret med ca. 60
elever til næste skoleår.
Bed og arbejd
Karl Haahr, skolens formand, fortalte
at skolen fortsat har en god økonomi,
og man kommer ud af 2018 med et lille
overskud. ”Vi har budgetteret med et
underskud i 2019/20 for at kunne tilbyde

8

NYT I SYD MARTS 2019

en bred vifte af muligheder. Vi vil stadig
lave en god, spændende skole for vore
unge mennesker. Der er også optimisme
blandt medarbejderne, og Jørn går foran
med gejst og engagement. Vi må som
bagland være med i denne positive udvikling ved at snakke positivt om skolen,
andet er dræbende for optimismen.”
Martin Jefsen, LMs afdelingsformand,
udtrykte det sådan: ”Vi skal bede og
arbejde. De ansatte gør et stort arbejde,
men vi må lægge dem og skolen frem i
bøn. Bøn giver motivation.”
Linjer og spor
Skolen vil fremover profilere sig på
bredden. Det skal fortsat være en kristen
skole med tydelig Jesus-forkyndelse i
andagter og kristendom, med personligt
kristne medarbejdere og med tilbud om
lovsangs-, bede- og bibelgrupper. Skolen
vil stadig give en solid undervisning på
højt fagligt niveau. Der vil også fortsat
blive lagt vægt på de tre linjer: Fodbold,
Fokus Kristendom og Integration og på
disse spor: Musik/Performance, Sport,
Design og Adventure.

E-sport en ny mulighed
Men eleverne vil også kunne vælge mange andre fag. Fokus sættes på uddannelsesparathed, så den enkelte elev kan
udrustes til fremtiden på det niveau, som
passer til lige præcis hende eller ham. Det
være sig bogligt eller praktisk. Der gives
både gymnasial rettet undervisning og
tilbud til unge med læseproblemer og
ordblindhed. I år kan der ligeledes vælges
e-fag (erhvervsfag), hvor nogle elever helt
konkret arbejder med praktisk håndværk
i stedet for undervisning i tysk og fysik.
Med stor succes arbejder nogle elever
med innovative brobygningsopgaver,
hvor virklighedsnær undervisning giver
idéer, der løses på praktikstedet. Som
noget helt nyt vil skolen fra næste skoleår
tilbyde undervisning i E-sport i samarbejde med Løgumkloster E-sport. Der vil
udover undervisning også kunne deltages i forskellige konkurrencer og events.
Synlig i nærområdet
Mange forældre ønsker, at deres børn
skal gå på en holdningsskole som vores,
derfor vil Løgumkloster Efterskole fremover være mere tydelig i nærområdet. Ledelsen har fx været på efterskolemesse,
hvor rigtig mange blev gjort opmærksom
på, hvad skolen kan tilbyde. Det er en
udfordring at gå bredere ud, men det er
også en missionsmulighed. Unge kan på
denne måde få kendskab til kristendommen igennem undervisning og i selve
miljøet, og de kan måske senere få lyst til
at komme i et kristent fællesskab i ungdomsforeninger eller på bibelcamping.
Derfor er det meget vigtigt, at vi som
bagland står bag efterskolen i bøn for
elever, lærere og ledelse.
Annelise Fredensborg
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Informationsmail
Bliv informeret om, hvad der sker på
Løgumkloster Efterskole ved at tilmelde dig skolens nyhedsbrev, der
udkommer fem-seks gange om året.
Tilmeldingen sker ved at gå ind på
skolens hjemmeside: www.lme.dk
Yderligere information eller opdatering kan fås i skolens nye folder, der
kan rekvireres på skolens hjemmeside eller telefon 74 74 36 52
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JUNIORTELTLEJR

K ALENDER

Ekspedition teltlejr

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

”Det må vi gøre igen”, sådan var vi nogle
stykker, der tænkte, da vi i 2015 kom hjem
fra en fantastisk landsteltlejr for juniorer.
På den måde genstartedes juniorteltlejr
i Syddanmark på Haderslev Næs, hvor vi
siden har afholdt to teltlejre. I 2018 var
der igen landsteltlejr på Sjælland.
God investering
At gå rundt på pladsen på Haderslev
Næs og høre summen af ca. 100 glade
mennesker, sang, vandpjask og duften af
den lækre mad eller de lidt for brændte
snobrød giver en god følelse af sommer,
hygge og varme. Det er en fantastisk
måde at være sammen med sine juniorer
på. Der er tid til at snakke sammen, være
noget for hinanden og lære hinanden
bedre at kende. Den tid, man bruger

Juniorerne hygger sig med forskellige
aktiviteter
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sammen med sine juniorer her, giver
mere end mange junioraftener, fordi man
er sammen hele tiden, laver mad, hygger,
leger, synger og hører bibeltimer, og
deler Guds Ord sammen i hver klub og
sammen med andre.
Vi gør rigtig meget for, at det skal
være så nemt som muligt for juniorklubberne. Der bliver sørget for alle bibeltimer, aktiviteter, rafter, brænde og mad.
Juniorklubberne skal bare sørge for telte,
soveposer og gryder. Én juniorleders
kommentar: ”Det er godt nok nemt. Vi
skal bare komme og stille telt op, og så
har I sørget for det hele!”
Bibeltimer og konkurrencer
Tidspunktet for teltlejren har været til
drøftelse hos afdelingsstyrelsen og LMBU
Kids på afdelingsplan. Teltlejr bliver nu
fremadrettet afholdt fredag-søndag i
Kr. himmelfartsferien. Trailer med telte,
soveposer og gryder kan være pakket
om onsdagen. Torsdag kan man tage til
stævne på Solbakken, og fredag eftermiddag kan man så tage af sted på
teltlejr.
I år vil Morten Mortensen fra Silkeborg
holde bibeltimer for os, der skal hugges
brænde og bygges med rafter igen, og
vi skal lave noget alla Robinson konkurrencer, så der er noget både for dem med
muskler og dem med kloge hjerner.
Vi glæder os så meget til at være
sammen med en masse juniorer og deres
ledere eller andre voksne igen den 31.
maj-2. juni. Vær også med til at bede for
denne teltlejr.
På udvalgets vegne Dorthe Schmidt

Agerskov
Fr. 8. Lars Birkmose
On. 20. kl. 14.30 Seniormøde. Ivan Jakobsen
Fr. 22. Henning Kamp
LMU
Ti. 12. Ejnar Landkildehus
Ti. 19. Enok Mogensen
Ti. 26. Guldkornsaften. The Bible 10
Agerskov Valgmenighed
Sø. 3. kl. 11 Fastelavn. Jakob Rahbek
Sø. 17. kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
To. 14. Bent Oluf Damm 		
Ti. 26. kl. 18.30 Fællesspisning og generalforsamling / bortlodning
Ballum
Lø. 2. Fastelavnsfest. Kl. 14-16 For børn. Kl. 19.30
Møde og bortlodning. Kristian Larsen
Fr. 22. Kjeld Burgdorf
Brændstrup
11.-14. Møderække. Peter Olsen
Ma. 18. Ivan Jakobsen
LMU
On. 6. Per Bøndergaard
On. 20. Bibelstudie. Hos Gerda og Niels Arne
Skov
Fr. 27. Aktivitet i ungdomslokalet
Bylderup Bov
Sø. 3. kl. 10.30 Lovsangsgudstj. Hiddi Højgaard
Ti. 5. kl. 14.30 Ældremøde. Teddy Sjælland
Fr. 8. Jesper Iversen
Fr. 15. kl. 17.30 Fællesspisning. Generalforsamling.
Sø. 17. kl. 10.30 Gudstj. Christian B. Mogensen
Fr. 22. Ingvard Christensen
Fr. 29. kl. 19 En aften for kvinder. Louise Sølvsten Nissen, Køge: ”Skyld og skam”
Sø. 31. kl. 10.30 Gudstj. Bent Houmaa Jørgen-

sen. Frokost og bibelundervisning
LMU
To. 7. Ejnar Landkildehus. Hos Anne-Lene og
Hans
To. 14. LBV-aften
To. 21. Indsamlingsaften
To. 28. Lars Birkmose

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø.10. Jørn Nørgaard
Faaborg kl. 19.00
Ma. 25. Jesper Iversen: Penge og gavmildhed
Gånsager/Spandet
Ma. 4. Fællesmøde m. LMU. Kristoffer Larsen
To. 14. Vores egen aften
To. 28. Mads Sjælland. BBS
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)
Haderslev
On. 6. Martin Jefsen
Ma. 11. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
To. 14. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Kim
Legarth
18.-23. Møderække. Peter Olsen
On. 27. kl. 11 ”Kvinder møder kvinder”. Klubhuset
On. 27. Samtalemøde. Johs. Knudsen. Skriften –
bøn – samtale
LMU
Ma. 4. Svend Åge Jacobsen
Ma. 11. Generalforsamling
Ma. 25. Bibelstudie
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 3. Fastelavnsgudstj. Jacob Knudsen
Sø. 17. Jørn Nørgaard
18.-23. Møderække. Peter Olsen
Sø. 31. Henrik P. Jensen
Haderslev Syd
Fr. 1. Jens Landkildehus. Hos Britta og Filip
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Ma. 11. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 15. Ingvard Christensen. KFUM’s Klubhus
On. 27. kl. 11 ”Kvinder møder kvinder”. Klubhuset
Fr. 29. Generalforsamling. Hos Aase og Hans
Peter

Kolding kl. 19.00
To. 7. Martin Jefsen
To. 14. kl. 18 Fællesspisning. Jens Peter Rejkjær:
Kald og efterfølgelse
To. 28. Kjeld Wiwe: ”Den kærlige far”
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 3. Brændstrup. Kristian Larsen. Fastelavn
Sø. 17. Brændstrup. Ejler Nørager. Årsmøde.
Fællesspisning
Sø. 24. Brændstrup. Flemming Burgdorf
Sø. 31. Brændstrup. Per Bøndergaard
Løgumkloster
Fr. 1. kl. 19 Fastelavnsfest. Jens Jensen
Ma. 4. kl. 14.30 Seniormøde. Sangeftermiddag.
Lars Christesen
Fr. 8. Erik Haahr Andersen
Fr. 22. kl. 17.30 Fællesspisning. Ivan Jakobsen
Fr. 29. Jesper Iversen
LMU
Middelfart
Ti. 19. Jesper Iversen: Penge og gavmildhed
Nordøstfyn
Ti. 12. Lars Birkmose
Odense
Ma. 4. Generalforsamling
Ma. 11. Henrik Hadberg: Salme 27
Ma. 25. kl. 17.45. Fællesspisning. Kl. 18.30.
Missionsaften. Evangeliet til stammefolk. Ivar
Larsen, Wycliffe bibeloversættere
LMU kl. 19.00
On. 6. Martin Hunskjær Olsen
On. 13. Chris Rasmussen
On. 20. Bibelstudie
Ma. 25. Fællesmøde med LM
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Over Jerstal kl. 19.00
To. 7. Erik Sode Nielsen. Vedsted kirkekor
To. 21. Jens Rosenberg

Vadehavskirken
Sø. 3. kl.14.30 Fastelavnsgudstj. Johs. Jensen
Sø. 17. kl. 10 Gudstj. Per Bøndergård

Ribe
Fr. 1. Generalforsamling
Fr. 29. kl. 17.30 Fællesspisning. Peter Thorsen
LMU på ”Æ Farm”

Aabenraa kl. 19.00
Fr. 1. Kun for kvinder. Marie Munch, Hillerød
Ti. 5. Kjeld Wiwe
Ti. 19. Henrik P. Jensen
On. 27. kl. 14.30 Seniormøde. Ejnar Landkildehus
LMU
Ma. 4. Sebastian Olesen fra LME
Ma. 11. Besøg af LMH
Ma. 18. Missionsaften.Tanzania
Ma. 25. Kristoffer Larsen

Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 1. Peter Møller Schmidt
Ti. 5. Kredsmøde
Fr. 15. Jens Landkildehus
To. 21. kl. 14.30 Ældremøde. Svend Åge Jacobsen
Fr. 22. Ole Andersen, Ordet og Israel
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 8. Poul Arne Nyborg
Fr. 22. Ejler Nørager
Sottrup
Ti. 12. Generalforsamling. Kurt Krüger
Sønderborg
Ma. 4. kl. 17.30 Bibelkursus: ”Hvad går pinse ud
på?”
To. 7. Peter Rask
Fr. 8. kl. 14.30 Seniormøde. Stig Christensen
Ma. 18. kl. 17.30 Bibelkursus: ”Hvad er et liv
efter Guds vilje?”
To. 21. Ivan Jakobsen, Stubbekøbing
Fr. 29. Ordinært kredsmøde
Toftlund Frimenighed
Ti. 5. kl. 19 Henning Hansen
Fr. 15. kl. 19 Venskabsmiddag
Sø. 17. kl. 10 Gudstj. Erik Haahr Andersen
Ti. 19. kl. 19 Ivan Jakobsen
Fr. 22. kl. 14,30 Eftermiddagsmøde. Poul Arne
Nyborg
Tønder
11.-13. Jakob Rahbek
On. 20. Fællesmøde. Flemming Rishøj, Esbjerg
On. 27. Bedemøde og generalforsamling

Kun for kvinder
Fredag 1. marts kl. 19.00 taler sundhedsplejerske, sorg-og
krisekonsulent Marie Munch,
Hillerød over emnet: Livshistorier og relationer
Vi bærer alle vore livshistorier med os på godt og ondt.
Marie Munch
Hvilken betydning har det
for os i vores liv og hverdag?
Vi er skabt ind i en relation og formes af de
relationer, vi er en del af. Hvilken betydning har
nærvær i relationen for os selv og vores møde
med andre?
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard:
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802.
Velkommen til også at tage en veninde, nabo eller
kollega med

Generalforsamling
Lørdag 2. marts kl. 19.00 er der generalforsamling (før kaldet afdelingsmøde) på
Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6
6240 Løgumkloster.
Se program i februar-nummeret.
Alle er hjertelig velkommen.
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FORBØN

† Peter
Rosenlund
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MARTS
Bed for
•
lø. 2. Repræsentantskabsmøde og generalforsamling
på Løgumkloster Efterskole
•
sø. 10. Udsendelsesfest for Hanne og Jens Erik 		
Agerbo på Løgumkloster Efterskole
•
flere missionærer og volontører til international
mission
•
elever, lærere og ledelse på Løgumkloster Efterskole
og på de kristne friskoler
•
Norea Radio både i DK og internationalt
•
de troende præster og vore prædikanter
•
det tværkulturelle arbejde
•
juniorteltlejr på Haderslev Næs 31. maj-2. juni
Missionærer – Tanzania
•
Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid, Alfred 		
og Marius. Nomademission, Iringa
•
Lene og Ole Malmgaard. Dar es Salaam
•
Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
•
Helle og Paul Høeg. 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
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Lørdag d. 22. december døde Didde, 98
år gammel, på plejehjemmet Enggården,
hvor hun boede de sidste 1 ½ år. Hun
længtes efter at komme hjem til Jesus.
Didde voksede op i Burkal i en søskendeflok på fem.
Hun gav Jesus sit hjerte som 12 årig
i en tid, hvor der var stor vækkelse på
egnen.
Hun kom ud at tjene efter 7. klasse og
blev i 1940 gift med vognmand Martin Greisen. Didde passede dyrene, og
Martin drev vognmandsforretning. De
fik to piger, senere 4 børnebørn og 11
oldebørn.
Der blev holdt mange møder i deres
hjem på Tranekærvej, og hvert år holdt
Missionsforbundet teltmøder på deres
mark. Didde kom både i Missionsforbundet og i LM i Bylderup Bov.
Didde blev enke, da hun var 52 år.
Tiden efter mandens død blev svær for
hende, men Jesus kaldte hende til at
tjene ham. Hun besøgte mange i byen og
bragte altid et ord om Jesus, også i missionshuset. Hun havde en fin sangstemme
og sang gerne om Jesus for mennesker.
Ved begravelsen havde Didde ønsket,
at der skulle prædikes over Salme 121.
Salmen fortæller om Guds omsorg og
nærvær. Det erfarede Didde i et langt liv
med Gud.
Olaf Lagoni

I forbønnens tjeneste
GIVES

Lige før jul, d. 19. december, døde Peter
Rosenlund i en alder af 90 år. Han sov
stille ind på plejehjemmet Møllevangen
i Agerskov omgivet af sine nærmeste. I
løbet af det sidste års tid var Peter blevet
svagere. Efter et hospitalsophold kom
han til Møllevangen, hvor hans hustru
Gerda bor. Ganske få dage efter døde
han.
Peter var landmand og overtog sammen med Gerda sin fødegård i Jægerlund
efter deres bryllup i 1959. I 1994 solgte de
gården og købte et hus i Agerskov. Gerda
og Peter skabte et solidt kristent hjem for
deres fem børn. Der var plads og hjerte
til også at tage sig af familiemedlemmer,
der havde behov for det. Peter og Gerda
oplevede at miste to sønner, men midt i
tabet var de stærke vidner om Jesus.
Alle LM’s arbejdsgrene havde deres
bevågenhed og forbøn. Også Agerskov
Valgmenighed sluttede Peter og Gerda
sig til.
Nu har Jesus taget Peter hjem i himlen, og hans plads i hjem og menighed
står tom.
Valmenighedspræst Jakob Rahbek
forestod begravelsen fra Bevtoft kirke,
hvor mange var mødt frem.
Æret være Peter Rosenlunds minde.
Anna Marie og Elmo Lange

† Christine
(Didde) Marie
Greisen

Ny i redaktionen
Jeg hedder Charlotte Staugård og er nyt medlem i ‘Nyt i Syd’
redaktionen. Jeg bor i Aabenraa sammen med mine tre piger
Sofia, Julia og Emma.
Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som myndighedsrådgiver i en børne- og familieafdeling.
Pigernes fritid indeholder meget musik, hvilket helt naturligt kommer til at fylde meget i vores fritid.
Vi kommer i LM Aabenraa og er rigtig glade for at være en
del af denne menighed, og derud over kommer vi til gudstjeneste i frimenigheden i LM Bylderup Bov.
Vi vil gerne byde Charlotte velkommen i redaktionen, og ønsker
Guds rige velsignelse over arbejdet.
AF
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