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Glade børn fra Haderslev
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ANDAGT

KRISTEN FRISKOLE

”Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg
faldt, men rejser mig igen, jeg bor i mørke, men
Herren er mit lys.” Mikas Bog 7,8

Frihed til at fortælle om Jesus

Jesus vandt
Når jeg oplever, at et ord fra bibelen taler
til mig, så er det ofte, fordi jeg genkender
mig selv eller min egen situation, at en
anden har oplevet livet, som jeg oplever
det, og allervigtigst at en anden har fundet en trøst, en hjælp og en udvej, som
også kan blive min trøst, hjælp og udvej.
Jeg bor i mørke
”…jeg faldt…” og ”…jeg bor i mørke…”
det lyder bestemt ikke som en ønskværdig tilværelse, men sådan beskriver Mika
sit liv, og det er en beskrivelse, som jeg
genkender. Ikke bare som en sjælden
gæst, men som vilkår der ser ud til at
følge mig hele livet. ”Mørket har vi valgt
som bolig, grusomt men dog velbekendt”( FS4 nr. 115)
Hvis det kun var disse ord fra Mika,
som fandt genklang hos mig, så var livet
en håbløs affære.
Men nu er det Gud ske tak og lov
sådan, at Mika ikke kun vidner om mørke
og nederlag, nej han kan fortælle os om
oprejsning og lys i mørket.
Herren er mit lys
”Herren er mit lys” siger Mika. På hvilken
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måde er Herren lys?
Er det et lys som opstår, fordi Gud peger på nogle gode egenskaber hos Mika
og siger til ham, at nu skal du ikke gå og
hænge med næbbet, Mika, for der er noget godt i alle mennesker, og på bunden
er du sådan set god nok? Nej, Mika skal
ikke lede efter lyset i sig selv, og det skal
jeg heldigvis heller ikke. ”…han vil lede
mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed.” Kap. 7,9. Hvad er Guds retfærdighed? Det er, at Gud gav sin egen søn som
offer for Mikas synd og for min synd, ja
for alle menneskers synd. Jesus blev det
lam, som bar al verdens synd. Også for
dig og mig. Derfor siger Jesus også om
sig selv: ”Jeg er verdens lys”.
Når jeg oplever mørket gribe fat om
mig i mit liv, så må jeg lade Jesus være
mit lys. Han vandt sejren for mig, han
vandt over døden for mig, han vandt
livet til mig!
Så må jeg rejse mig og sige til min
fjende: ”Den der ler sidst, ler bedst…for
Herren er mit lys”
Glædelig påske!
Ole Jespersen, Over Jerstal

”Det bedste ved at gå på Haderslev
Kristne Friskole er, at jeg får lov til at være
en del af et godt fællesskab”. Sådan udtaler Elina fra 8. klasse på Haderslev Kristne
Friskole (HKF) i min snak med hende
om, hvordan det er at gå på HKF. Elina
fortsætter: ”Det er rigtig godt at gå på
HKF – det er et rart sted at være. Vi er ikke
så mange på skolen, og det er med til, at
vi også snakker mere sammen med nogle
fra de andre klasser, og det er ret hyggeligt. At gå på en kristen friskole betyder, at
vi har morgensang og flere kristendomstimer. Så snakker vi heller ikke så grimt,
som jeg ved, man gør på mange andre
skoler, det synes jeg er rigtig rart, og det
betyder meget for mig. Det gør, at jeg føler, jeg kan høre til på skolen, og at det er
et godt og trygt sted at være. Det betyder
også noget i forhold til at lære noget, at
vi har det godt sammen, også med vores
lærere. Jeg synes, at vi har et tæt forhold
til vores lærere, og det virker til, de godt
vil os, og det gør undervisningen bedre.”
Trivsel væsentlig
Det er dejligt at opleve, når det, vi gerne
vil, lykkes – det at være en kristen skole,
hvor eleverne trives og har mulighed for

at udvikle sig. På HKF er der en dejlig flok
medarbejdere, som hver dag gør sit til, at
eleverne trives og lærer det, de skal. For
os er trivsel væsentlig, og grundlaget for
at eleverne kan lære og udvikle sig. Vi arbejder i dette skoleår i medarbejderflokken med at blive endnu bedre til at sparre
med hinanden for sammen at skabe en
fantastisk skole for alle vores elever.
Jeg har verdens bedste job! Tænk
hver dag at få lov til at være med til
at uddanne og forme den kommende
generation, og ikke mindst hver eneste
dag til morgensang at fortælle dem om,
at Jesus er deres frelser og ven. Det er en
enestående og fantastisk mulighed, som
vi har frihed til på vore kristne friskoler i
Danmark. Tak, om I alle vil være med til
at takke for den frihed og bede om, at
vi fortsat må have den mulighed her i
landet.
Fakta:
Haderslev Kristne Friskole blev oprettet
af Luthers Mission (LM) i 1976, og er en af
flere kristne friskoler med tilknytning til
LM i Sønderjylland-Fyn. I dag er der 205
elever fordelt på 0.-9. årgang.
Mirjam Fibiger, skoleleder
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PÅSKE

De skal møde Guds ord

Idé til en påskedekoration

Nyt i Syd har igen snakket med en familie
om vigtigheden i at tage børn med til
møde. Denne gang er det Helena og
Peter Thorsen, Brændstrup. De skriver
følgende:

• Find nogle fine, små, glatte sten i
forskellige former og farver
• Tegn enkle påskemotiver på dem med
en god sort tusch

Noget selvfølgeligt
For os begge har det været en selvfølge,
at børnene skulle med til møde - også
på dage, hvor det er nemmest at lade
være. På den måde bliver det også en
selvfølge for børnene. Vor bøn er, at det
vil fortsætte, også når de bliver ældre.
Det er fantastisk at opleve, at børnene
faktisk rigtig gerne vil med til møde, hvis
vi en aften giver efter for vore principper.
De nyder det og føler sig hjemme i det
kristne fællesskab. Vi mærker, de er en
del af dette fælleskab, fordi vores børn
har en relation til de andre i menigheden
også ud over alder. Det varmer, når de
ved kaffen bliver mødt med: ”Hvor sad I
flot i aften”, velvidende at det nok er en
sandhed med modifikationer. Vi prøver
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at lade prædike-situationen være noget
særligt. De må gerne mærke, at dette er
noget vigtigt – noget helligt. At de må få
en forståelse for ordets forkyndelses centrale plads i livet som kristen. Vi oplever
da også, at de kan referere eller spørge
ind til noget, der er blevet sagt i løbet af
aftenen, selvom det for os ser ud til, at
deres opmærksomhed har været mange
andre steder.
En stadig kamp
Det er en kæmpe udfordring og kan ind
imellem virke meningsløst at have børn
med til møde. Adskillige gange har vi måttet konstatere, at den ene eller os begge
egentlig ikke fik særlig meget med fra
mødet. På sådanne aftener har det også
været en hjælp for os at vide, at Guds
altafgørende ord bliver sået i vore hjerter
– uanset alder. Her må vi også sande, at
det af og til hænder, at den gode hensigt
bliver ved tanken, og at vi lader den ene
af os blive hjemme med et par stykker
eller alle børnene. Det er vel en stadig
kamp, der skal kæmpes, men for os er det
en kamp, der tjener et højere formål.
Helena og Peter Thorsen/LK

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når Fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
(SOS nr. 200)

FREEPIK.COM

Troen kommer ved at høre
Én af de ting, der uundgåeligt følger med
det at få børn, er en vedvarende bekymring for, om de bliver bevaret i troen på
Jesus. Vi kan jo hverken tvinge dem til at
tro eller overføre vores tro til dem. Gud
siger i sit ord, at: ”Troen kommer af det
der høres, og det, der høres, kommer i kraft
af Kristi ord.”(Rom. 10,17), derfor må vi
forældre gøre alt for, at børnene får den
bedst mulige forudsætning for, at troen
må skabes i deres hjerter. De skal altså
have et møde med Guds ord – i hjemmet
og i den kristne forsamling.

• Laker evt. stenene med en hvid lak,
der bliver klar, når den er tør
• Placer dem i et fad sammen med
blomster, grene og/eller lys
Gitte Christiansen
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PRÆDIK ANT

Alt har sin tid
Menneskelivet er uendelig kort set i evighedssammenhæng. Hvem forstår evighedens længde? Vi har fået en tid stillet
til rådighed her på jorden – en kostbar
tid, der går ind i evigheden. Vi har hver
vore tider, LM-prædikanten har også sin
tid. Jeg har fået lov til at virke i 50 år. Til
tider lidt slidsomt, men overordnet set en
velsignet tid med Guds levende ord som
dagligt brød. Dette livgivende ord har jeg
selv fået lov til at leve af og række videre
til andre.
Kaldet
Vi bor på jorden som udlændinge, men vi
er købt med Kristi dyrebare blod. (1. Pet
1,18). Dette budskab må spredes.
Kaldet til at prædike Guds ord kom
kort efter, at vi havde bosat os i Løgumkloster – Henrik på kommuneskolen og
Christina på LME.
Efter 12 år blev vi opfordret til at
starte en ny efterskole i Tarm. Det blev 17
travle år som leder og fritidsprædikant.
Mange møder der gav kendskab til LM på
landsplan og samvær med unge mennesker. Samtidig tog jeg særuddannelsen til
præst i folkekirken, hvilket gav mig god
hjælp til at være fritidsforkynder.
Afsavn for familien
Når manden bliver kaldet til fritidsforkynder, involverer det hele familien. Der skal
afsættes tid til forberedelse og mange
aftner bruges til besøg i missionshusene.
Her er opbakning og forbøn vigtig. Har
man små børn, kan det være svært at få
enderne til at nå sammen, og da Christina også i mange år har været involveret i
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LMs korarbejde, har det krævet forståelse
og en del planlægning for begge parter,
men også givet stor velsignelse.

GRY
NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

Etiopien
Efter nogen tid kom kaldet til undervisning af missionærbørn i Etiopien. Vi
havde ikke tænkt os på det tidspunkt at
skulle være missionærer. Men en opgave
ventede, og vi følte, at det her kunne vi
ikke sige nej til. Kaldet blev konkret, og
vi måtte tage afsted. En tid vi tænker
tilbage på med stor glæde og tak. Vi
husker således tydeligt en søndag, hvor
vi var til gudstjeneste langt ude i bushen
hos en lille fattig menighed. Da vi havde
bragt en lille hilsen, var der bøn, og de
bad om, at Gud ville kalde på det danske
folk, hvor så mange kunne leve uden
Gud. Tænk vi har forbedere i Etiopien!
Tak
En leder skal kende sin tid. En prædikant skal kende sin tid og holde, “mens
legen er god”. Seniorlivet er mangfoldigt, og Gud kan give kræfter, så længe
han vil.
Christina og Henrik Nissen

Tak for mange års
tjeneste i Guds rige.
Må Gud fortsat
velsigne jer begge.
AF

OPLEVELSER PÅ TVÆRS AF SYV TIDSZONER
Snowboard og ski i Bad Gastein, Østrig. Vinterbadning i varme kilder
i Budapest. Unesco verdensarv, mission og tropisk hede i Cambodja.
Kom med på tur med LME.
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JUNIORTELTLEJR

HVER DAG
ER EN FEST
Dette slogan er måske oftest brugt
lidt ironisk om såkaldte festrygere,
der ikke helt vil indrømme, at de
faktisk ryger fast. Men på Løgumkloster Efterskole er der faktisk
noget om det. Der er ikke langt
imellem højdepunkterne, og der er
ikke mange uger med ”grå dage”.
Jesus Praise Junior, Event, IBO,
Fodboldstævner, Volleystævner, DM
i CS:GO, Efterskolernes Aften, Julefest, Forældredag, besøg i juniorklubber… Det er bare et udpluk af
det, der har sat kolorit på hverdagen i de seneste måneder. Og så
har jeg slet ikke nævnt SKUM-turene
(Ski, KUltur & Mission) i januar endnu – men det gør vi til gengæld på
de kommende sider, hvor eleverne
selv har fået lov at få ordet.
Fra et kristent perspektiv, er
det især Cambodja-turen, der kan
noget særligt. Det er fantastisk at
opleve, at vi får en flok elever hjem,
som pludselig har fået mission
på hjertet. Tag godt imod dem,
når de kommer rundt i børne- og
juniorklubber og fortæller om deres
oplevelser.
Mission er imidlertid ikke kun
noget, der foregår under fremmede himmelstrøg. Flere gange har
punktet ”dagens positive historie”
på medarbejdermøderne, været et
vidnesbyrd om elever, der har givet
udtryk for at være blevet rørt af
evangeliet. Det er en fest at gå på
efterskole – men tænk at vi også
får lov at invitere flere med til den
helt store fest, som varer hver dag i
al evighed på den nye jord!
Jørn Nørgaard

TURE
MISSIONSTUR TIL CAMBODJA
Cambodja er et meget imødekommende og gæstfrit land. Det erfarede
jeg på missionstur til Cambodja med
’Fokus Kristendom’ holdet. Når man
møder Cambodianere på vejen, er
der smil, liv og lys i deres øjne. Alle er
velkomne – det mærkede jeg også i
mødet med elever fra kollegiet ”Girl &
Boy Dormitory” i både Phnom Penh og
Siem Reap. Deres måde at tage imod
os på var noget helt andet end i Danmark. Ingen sad i et hjørne for sig selv
og alle var inviteret med i fællesskabet. Mødet med Guds kærlighed og
evangeliet er ikke først i prædikenen,
men lige fra man går ind ad døren.
Guds kærlighed stråler ud af dem!
At møde et så fantastisk fællesskab,
som tager imod en med åbne arme,
giver én en forståelse for, hvordan kirken kan være så voksende. At opleve
kristne på den anden side af jorden
gjorde også et stort indtryk. Dét at
Gud arbejder over hele kloden er helt
fantastisk at opleve.
Tabita Jespersen

KULTURTUR TIL BUDAPEST
Jeg var med på turen til Budapest.
Det er helt klart en tur, jeg kommer til
at huske længe. Vi har været inde på
et rigtig fint konditori, hvor vi fik lov til
at bestille kage, på skolens regning!
En af de sjoveste ting, vi gjorde, var,
at vi tog til et pinball-museum. Det
lyder en smule kedeligt i starten, men
det viste sig, at vi måtte spille på alle
maskinerne. Det var ikke bare pinballmaskiner, der var også skydespil,
mortal kombat osv.
En af de sidste dage tog vi ind og
besøgte en udendørs spa, der var
også indendørs muligheder. Men man
skulle da lige prøve at dyppe sig i en
af de rigtige kolde bassiner og så
direkte gå ned i en af de varmeste
bassiner. Det var så koldt! Det var dog
det hele værd.
Jasmin Olsen

SKITUR TIL ØSTRIG
Vi var 30 som var med på skituren til
Bad Gastain. Vi kørte derned i bus, og
det var noget af en tur. Man hygger
med lærerne, ser film, spiser en masse slik og selvfølgelig, drikker litervis
af Cloudy (Lemon sodavand).
Det var en tur med en masse drengehygge på værelserne, fordi man
ikke magtede andet end at ligge og
koge, når man havde stået på ski hele
dagen og haft det skide sjovt med
det. Alle havde det sjovt, lige meget
om man var rutineret, eller om man
var virkelig dårlig. Der blev grinet af
hinanden, når man faldt, og det var
sjovt, lige indtil man selv lå begravet
i sneen.
Maden var også et af dagens højdepunkter, fordi det kræver så meget
energi at stå på ski. Alt var fedt ved
skituren. Men når man havde mad,
slik, sodavand, ski selvfølgelig og
nogle gode venner med, hvad skulle
så kunne gå galt?
Theiss Hjorth Pedersen

K ALENDER

K ALENDER

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

NYE TILTAG
E-SPORT
Der er nok delte meninger om, hvorvidt CS:GO
kan kaldes sport. Spillet
har imidlertid opnået
en enorm popularitet i
de senere år, og mange
kommende efterskoleelever efterspørger netop
dette tilbud. Vi har i år
haft E-sport som en lille
del af valgfags paletten. Men fra næste år
går vi all-in, og laver en
komplet E-sports linje,
hvor vi i samarbejde med
Løgumkloster E-sport
tilbyder professionel
træning og deltagelse i
landsdækkende efterskoleturneringer og stævner
som man kender det fra
andre sportsgrene.

E2E (Efterskole til Erhvervsuddannelse)
Danmark mangler
dygtige erhvervsuddannede unge. Vi har derfor
oprettet et Erhvervs-fag,
hvor eleverne får lov at
øve sig i erhvervsfærdigheder. Det handler om
konstruktions-arbejde,
køkken-arbejde og 3Ddesign og produktion.
Desuden har vi erstattet den obligatoriske 10.
klasses opgave med IBO
(Innovations Brobygnings Opgaven), hvor
eleverne arbejdede med
ideudvikling i samarbejde
med konkrete virksomheder og andre eksterne
aftagere. Dette var en
stor succes, og vil blive

prioriteret endnu højere i
det kommende skoleår.
NYT GRAFISK DESIGN
I begyndelsen af det nye
år blev vores nye folder
endelig klar. Den skulle
gerne via juniorklubber
og skoler havne rundt i
mange hjem. Men mangler man en folder til en
man kender, så hiv fat i
kontoret.
Samtidig har vores designere været i gang med
et komplet re-design af
vores hjemmeside. Dette
arbejde er i skrivende
stund i slutfasen, så når
du er færdig med at læse
dette blad, så tjek lme.
dk, og se om der er sket
noget nyt.

ET KIG I KALENDEREN
28-30/3			
4/4			
12/4			
27/4			
30/5 (Kr.himmelfart)
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Musical, Hodja fra Pjort
Efterskoleelev for en aften
Jesus Praise i samarbejde med LMU
Nye elevers dag
LME medvirker ved børne- og juniorstævne på Solbakken

Agerskov
Fr. 5. kl. 17.30 Fællesspisning. Kurt Krüger
On. 17. kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager
Ma. 22. kl. 14 Påskemøde. Finn Sørensen
LMU
Ti. 2. Spilleaften
Ti. 9. Finn Sørensen
Ti. 23. Besøg af de nye konfirmander
To. 25. Vi besøger juniorklubben
Ti. 30. Sportsaften
Agerskov Valgmenighed
Fr. 5. kl. 19.30 Koncert som optakt til påsken
med GospelKids og KG-koret. Fællesarrangement med LM
Sø. 7. kl. 10 Jakob Rahbek
To. 18. kl. 10 Jakob Rahbek
Sø. 21. kl. 11 Jakob Rahbek

Bylderup Bov
Ti. 2. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Sode Nielsen
Fr. 5. Lovsang og ordet frit
Sø. 7. kl. 10.30 Gudstj. Lars Birkmose
Ti. 9. kl. 18 Påskefokusmøde
To. 18. Fællesspisning. Gudstj. Ejnar Landkildehus
Fr. 19. kl. 10.30 Gudstj. Læsninger
Påskedag, 21. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer
To. 25. og fr. 26. Svend Åge Jacobsen. Johannes’ åbenbaring
LMU
To. 4. Ebbe Kaas. Om Påske. Hos Bodil og
Ervin
To. 11. Bibelstudie
To. 18. Nadvergudstj. Ejnar Landkildehus. Fællesspisning
On. 24. Anders Landkildehus. I Løgumkl. LMU

Arnum
Ti. 9. Ole Sørensen 		
To. 11. kl. 19 Sangaften i Gånsager forsamlingshus med Vedsted Kirkekor v. Harriet og
Jørgen Hørning
Ti. 30. Henry Hansen

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 7. Gudstj. Erik Haahr Andersen
Sø. 22. Gudst. Henrik Hadberg

Ballum
Fr. 12. Per Bøndergaard
Fr. 26. Knud Erik Hansen
Sø. 28. kl. 10.30 Gudstj. Lars Birkmose

Gånsager/Spandet
To. 4. Jesper Iversen
To. 11. Sangaften sammen med Arnum. Vedsted kirkekor
To. 25. Per Bøndergaard
GAS LMU (Gånsager/Arnum/Spandet)

Brændstrup
Ma. 1. Svend Åge Jacobsen
Ma. 15. Steffen Juul Pedersen. ”Det Grå Guld”
synger
LMU
On. 3. Bibelstudie
On. 10. Peter Thorsen
Ma. 15. Steffen Juul Pedersen. Fælles med LM
On. 24. Aktivitet i Ungdomslokalet

Faaborg kl. 19.00
Ma. 29. Henrik Hadberg: Paulus’ myndighed

Haderslev
Fr. 5. kl. 19 Kredsmøde
Ma. 8. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
To. 11. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Hans
Chr. Schmidt
Fr. 12. kl. 19 Påskefest
To. 18. Skriftlæsning, sang, nadver
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K ALENDER
On. 24. kl. 11 Kvinder møder kvinder. Klubhuset
On. 24. Knud Erik Hansen
LMU
Ma. 1. Hygge- og spilleaften
Ma. 8. Bibelstudie
Ti. 23. kl. 19.15 Junior/teenklubben kommer
på besøg
Ma. 29. Steffen Juul Pedersen
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 14. Gudstj. Ole Sørensen
Sø. 21. Påskegudstj. i Toftlund
Sø. 28. Finn Sørensen
Haderslev Syd
Ma. 8. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
Fr. 12. Henrik Hadberg. Klubhuset
On. 24. kl. 11 Kvinder møder kvinder. Klubhuset
Fr. 26. Kristoffer Larsen. Hos Rita og Niller
Kolding
To. 4. kl. 19 Ingvard Christensen: ”Opstandelsens evangelium”
To. 11. kl. 18 Fællesspisning. Kl. 19 Ejler Nørager: ”Fyldt af Jesu kærlighed”
LMU
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 7. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 14. Brændstrup. Hans Ulrik Munk
To.18. Brændstrup. Ejler Nørager. Fællesspisning
Sø. 28. Ballum. Lars Birkmose
Løgumkloster
Fr.-sø. 5.-7. Kredsweekend på Solbakken. Dan
Hessellund
On. 10. Steffen Birkmose – fælles med LMU
Fr. 12. Lovsangsaften på LME
Fr. 26. Fællesmøde. Ole Sørensen, Norea
LMU
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ANNONCER
Middelfart
Ti. 30. Henrik Hadberg: Paulus’ myndighed

Sottrup
Ti. 9. Jens Landkildehus

Nordøstfyn
Ti. 23. Henning Kamp

Sønderborg
Fr. 5. kl. 18 Fællesspisning. Lars Birkmose
To. 11. Jens Peter Rejkjær
Lø. 27. kl. 9.30-17 Bibellørdag. Stig Christensen

Odense
Ma. 8. Tage Rasmussen, Århus: De 10 bud og
nåden
Ma. 15. Påskemøde
Ma. 29. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Erik
Sode Nielsen: Jesus-glæden og det frisættende i Rosenius’ sange
LMU kl. 19.00
On. 3. Prædikant
On. 10. Prædikant
On. 17. Bibelstudie
On. 24. Peder Mikkelsen
Ma. 29. Fællesmøde med LM
Over Jerstal kl. 19.00
4.-6. Møderække med Peter Techow.
Lø. 6. kl. 10, med efterfølgende fællesspisning
To. 25. Ole Andersen, “Ordet og Israel”. Kor
fra LME deltager
Ribe
Fr. 26. kl. 17.30 Fællesspisning. Martin
Hunskjær Olsen
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Ti. 23. kl. 19 Lars Birkmose
Skærbæk
Fr. 5. Jan Lee Knudsen fra Friluftsmissionen.
To. 18. Læsemøde med nadverfejring
To. 25. kl. 14.30 Ældremøde. Bent Oluf Dam
Fr. 26. Niels Kousgaard
Ma. 29. Bibelstudie fælles med LMU
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 5. Svend Åge Jacobsen: Tusindårsriget

Toftlund Frimenighed
Sø. 7. kl. 10 Gudstj. Niels Kousgaard
Ti. 9. kl. 19 Henning Kamp
Sø. 21. kl 10 Påskegudstj. Henrik Hadberg
Fr. 26. kl 19 Venskabsmiddag
Tønder
On. 3. Flemming Jensen
On. 10. Basar
On. 24. Finn Sørensen
Vadehavskirken
Sø. 7. Gudstj. Vi får besøg af Åbne døre
To. 18. kl. 18 Fællesspisning herefter gudst.
Kristoffer Larsen
Sø. 21. Gudstj. i Toftlund
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 2. Ole Sørensen
5.-6. Bibelweekend. Jakob Rahbek
Ti. 16. Teddy Sjælland
On. 24. kl. 14.30 Seniormøde. Ebbe Kaas
Fr. 26. Nadvermøde. Poul Arne Nyborg
Ti. 30. Svend Åge Jacobsen
LMU
Ma. 1. Kom og hyg
Ma. 8. Bibelstudie
Ma. 29. Temaaften, part 1

Påskelejr på Solbakken
12.-15.april. Juniorlejr for 3.-6. klasse. Ledere
Linda og Kjeld Roager tlf. 7475 2318
15.-18. april. Teenlejr for 7. klasse til fyldt 17
år. Leder Silas Haahr Andersen tlf. 6131 3343

Pinsecamping på Haderslev Næs
Fredag 7. juni:
15.00: Pladsen åbnes
17.00: Fællesgrill tændes
20.30: Samling i cafeteriet.
Velkomst og andagt
Lørdag 8. juni:
9.00: Rundstykker i cafeteriet
16.00: Familiemøde v/Niels Kousgaard
18.30: Fællesspisning i cafeteriet
Søndag 9. juni:
10.30: Gudstjeneste v/Michael Lerche
Nygaard, Kolding
19.00: Sang og vidneaften. Indslag v/Andrea
og Brian Christensen, Cambodja
Mandag 10. juni:
9.00: Rundstykker i cafeteriet
Pladsen lukker kl. 15.00
Pris: Voksne: 220 kr./børn 110 kr./familie 650
kr. inkl. rundstykker de to morgener
Leje af værelse/hytte med to senge pr. døgn
180 kr. Ønsker du/I at leje værelse/hytte kontakt Karin Thorø. Mobil: 4224 0230 eller mail:
hedehusvej@gmail.com
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FORBØN

† Christa
Jefsen
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APRIL
Bed for
• 12.-15. Juniorlejr på Solbakken
• 15.-18. Teenlejr på Solbakken
• 13.-17. KFS-lejr i Skanderborg
• det kristne fælleskab, at vi må have indbyrdes kærlighed
til hinanden
• vore unge og deres ledere – også der, hvor der kun
samles få
• vore prædikanter, at Gud må give dem det, de skal give
videre
• arbejdet blandt grønlænderne i DK
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

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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En hjertesygdom tog langsomt kræfterne fra Hans Vilhelm Eriksen, men den
kunne ikke fjerne hans varme smil, hans
interesse for sine omgivelser og hans
bønner. Han var et ganske særligt menneske, som med sin stilfærdige styrke
gennem hele livet bidrog til menneskers
bedste. I Fraugde Kirke og ved mindesamværet fik vi mange vidnesbyrd om
dette – fra søskendeflokken, missionærlivet og 25 år på Luthersk Missions
Højskole, fra venner og fra familielivet.
Men mest af alt blev vi efterladt med et
troværdigt vidnesbyrd om, at livet med
Gud er uvurderligt godt, og at herligheden venter os.
Fyn fik stor glæde af hans 26 år som
pensionist, og det er et stort tab, at han
ikke længere er ved Ingers side i kirke
og Luthersk Mission. De tjente trofast
sammen med nærvær, praktisk hjælp,
forbøn og fordybelse i Guds ord. Hans
Vilhelm var kendt over hele landet som
en samvittighedsfuld, klar og grundig
formidler, og han fortsatte til stor velsignelse sin tjeneste i mange år.
Med taknemlighed og medfølelse
omslutter vi Inger og familien i bøn.
LM Odense,
Inge Kamp

I forbønnens tjeneste
GIVES

Jesus har hentet Christa Jefsen hjem d.
5. januar. Hun døde efter et kort men
smertefuldt sygeforløb. Hun blev 83 år
gammel.
Christa var beundringsværdig tapper.
Hun regnede med Jesus i alt – også når
modgangen ramte hende. I sine unge
dage mistede Christa sin forlovede ved
en færdselsulykke kort før deres bryllup, men hun fortsatte med at være tro
mod ham og hans familie til det sidste.
Christa var en trofast besøgsven, der
kom og fortalte om sine oplevelser og
rejser. Hun havde mange venner i flere
kristne organisationer UNO (IMs arbejde
blandt singler), Indre Mission og Unge
Hjem. Hun var også aktiv i Kristelig Lytterforening.
Christa var en stille kvinde, der var
trofast til vore møder i Bethania, og her
vil vi også savne hende.
Christa blev begravet fra Sct. Marie
kirke d. 9. januar af sognepræst Mads Jakob Jakobsen, og ved det efterfølgende
mindesamvær i Bethania, hvor huset var
fuldt, var der mange, der udtrykte tak
for det, Christa havde betydet for dem.
Vi vil sige tak for lån af hende til Jesus.
På venners vegne
Ruth Hvidberg Nielsen,
Sønderborg LM

† Hans
Vilhelm
Eriksen

Missionærer – Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas. Forberedelse til
missionæropgaven

Valgresultat på afdelingens generalforsamling
Valgresultat på afdelingens generalforsamling i Løgumkloster 2. marts
• LMs Generalforsamling: Bjarne Ellegaard, Nordøstfyn, Hiddi Højgaard
Aabenraa og Ejnar Landkildehus Bylderup Bov
Suppl: Per Bøndergaard, Brændstrup
• Løgumkloster Efterskole: Per Bøndergaard, Brændstrup
Suppl: René Kragh Hansen, Sønderborg
• LMH: Kurt Krüger, Løgumkloster

Suppl: Henrik Hadberg, Nordøstfyn
• Sædding Efterskole: Dorte Clausen,
Løgumkloster
• Efterskolen Solgården: Carsten Lund,
Brændstrup
Suppl: Jørgen Thorø, Brændstrup
• Stubbekøbing Efterskole: Christina Nissen, Haderslev
• Revisor for afdelingsregnskabet: Tage
Steffensen, Agerskov
Suppl. Lene Iversen, Skærbæk
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