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Vi lever i en tid med mange ord. Der er 
mange, der har meget at sige. Mange der 
gerne vil høres, og som har noget vigtigt 
på hjerte. Det gælder både indenfor poli-
tik (– især i sådan et valgår), i medierne, ja 
faktisk i alle sammenhænge. Og hvor er 
det godt, når vi får talt sammen.

Der er mange ord, som er vigtige, 
og som kan få afgørende betydning i 
forskellige situationer. Gode ord kan 
bryde isen i en fastlåst situation, og hvor 
kan det være godt at komme videre med 
hinanden, når man har fået talt ud.   

Livets ord
Men af alle disse ord, er der kun et ord, 
som er det evige livs ord. Det ene ord, 
som kan give os adgang til det evige liv. 
Og der er kun et sted, hvor vi kan få det 

Ord 
evige livs ord, og det er hos Jesus. Han 
har det evige livs ord. Det er ham, vi må 
gå til, og det er ordet fra ham, vi må høre. 
Jesus siger et andet sted i Johannesevan-
geliet, at den der kommer til ham, vil han 
aldrig vise bort (Johs 6,37).

Må livets ord bo i mit hjerte og sind 
og få lov til at præge mit liv. Og må han, 
der er livets ord, selv holde mig fast i det. 
Den bøn må jeg til stadighed bede.

Jesus har det evige livs ord, ham må vi 
holde os til!  

Sussi Krüger, 
Løgumkloster

Simon Peter svarede ham: ”Herre, hvem skal vi gå 
til? Du har det evige livs ord.” Johs 6,68

BIBELCAMPING
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På Haderslev Næs fejrer vi til sommer, at 
det er 50 år siden, bibelcamping begyndte 
i Sønderjylland. Når vi kigger tilbage, er der 
rigtig meget at være taknemmelig for. Tak 
til Gud, fordi han brugte og bruger denne 
arbejdsgren til at nå mennesker med kald 
til frelse og tjeneste. Tak, at der var nogle 
pionerer, der så mulighederne og brugte 
tid, kræfter og penge på dette projekt. 
Også tak til de mange, der op igennem 
årene har arbejdet videre på denne 
arbejdsgren og brugt mange fritimer og 
ferier på bibelcamping – og fortsat gør det.

Solbakken
Bibelcamping (BC) begyndte i 1969 på 
lejrstedet Solbakken. Niels Arne Skov, 
Christian Lund og Bendix Petersen var 
alle tre ungdomsformænd i Sønderjyl-
land, og efter et besøg på en BC i Norge 
blev tanken født om at prøve noget 
lignende i Danmark. Meget var primitivt 
i begyndelsen. Mødeteltet var et lejet 
cirkustelt, toiletter var skurvogne, og 
købmandsbutik en kiosk. Store portioner 
mad blev lavet i Solbakkens køkken af 
de sædvanlige køkkentanter. Mennesker 
kom fra hele landet for at være med til 
dette arrangement, og vi må sige, at mis-
sionsfolket tog BC til deres hjerter.

Haderslev Næs
Vi kunne dog ikke blive på Solbakken, for 
myndighederne ville ikke give de nødven-
dige tilladelser, så i 1973 blev BC flyttet til 
den nuværende plads på Haderslev Næs. 
I mange år var det også primitivt her med 
skure, barakker og cirkustelt, men i 1978 
købte afdelingen et stort mødetelt, der 

Bibelcamping i 50 år

også kunne bruges til BC, og i 1980/81 
blev der bygget permanente bygninger. 
Mange har op igennem årene haft gode 
oplevelser på BC – både menneskeligt og 
åndeligt. Det, at blive stille for Guds ord i 
flere dage i træk, gør noget ved os men-
nesker. Også børn, juniorer og unge har 
fået store oplevelser med samvær med 
kammerater og stilhed for Guds ord.

Jubilæumsfest
I år er det så første gang, der skal afhol-
des BC uden mødetelt men med en fast 
bygning. Lørdag den 20. juli kl. 19.00 er 
der jubilæumsfest, hvor tidligere gene-
ralsekretær for LM, Leif Rasmusen holder 
festtalen. Kom og vær med til en fest, 
hvor vi i taknemmelighed ser tilbage, og 
får lyst og energi til at kigge fremad.

Annelise Fredensborg
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Missionær – måske mig?
Velkommen til informationsaften den 22. maj

Vi vil gerne invitere dig, som overvejer at blive 
missionær i udlandet, til en informationsaften.
Du er velkommen, uanset alder og uanset om du 
er under uddannelse eller færdiguddannet, om du 
har konkrete planer om at blive missionær eller 
bare er nysgerrig og vil vide mere.

Vi ved af erfaring, at rekrutteringsproces og for-
beredelser til arbejdsopgaven tager tid, så derfor 
vil vi gerne så tidligt som muligt i kontakt med 
dig, som måske ønsker at blive LM-missionær.

Aftenen vil bl.a. indeholde en orientering om  
ledige stillinger i LM og behov i fremtiden, en 
beskrivelse af rekruttering for missionærkandi- 
dater og information om vilkår i arbejdslandene. 
Der vil desuden blive mulighed for uforpligtende 
small-talk med missionskonsulenterne.

STED  
Ole Rømers Vej 8
6000 Kolding
DATO
Onsdag den 22. maj 2019 
kl. 19.30-21.30 
ARRANGØR
Luthersk Missions 
internationale afdeling

For mere information kontakt Bent Olsen 
på bo@dlm.dk.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at møde dig!

Bedste hilsner
LM’s missionskonsulenter Bent Olsen og 
Christian Lund Pedersen samt missions- 
leder Carsten Skovgaard-Holm.

MISSION MISSION

Den 3. februar var dagen, hvor glæden 
sprængte alle rammer i Haderslev Frime-
nighed. Lyden af tungetriller og spontane 
klapsalver gjorde denne søndags guds-
tjeneste anderledes. 

Arbejdet bar frugt
Årsagen til denne glæde var, at ægte-
parret Walid og Oujar, der kommer fra 
Syrien, blev døbt til at tilhøre Kristus. De 
blev indpodet på ham og blev en del af 
menigheden.

Glæden var stor i Himlen, og glæden 
var stor hos os i Haderslev. Det, vi så her, 
var noget, vi har bedt om og i tro håbet 
på, lige siden vi startede Kulturmøder i 
2010 og Kvinder Møder Kvinder (KMK) i 
2013. 

Walid kom først med til Kulturmødet 
og senere også til møder i LM Syd. Da 
Oujar senere kom til Danmark via Tyrkiet, 
hvor hun havde mødt kristne for første 
gang i sit liv, havde de et ønske om at 

vide mere om den kristne tro. Derfor 
blev der arrangeret dåbsundervisning, 
samtidig med at et ægtepar begyndte at 
læse i Bibelen / Børnebibelen sammen 
med dem.

Kulturmøder
Ved Kulturmøderne har vi kontakt med 
mange muslimer. Deltagernes sammen-
sætning har varieret gennem årene, 
men for øjeblikket kommer den største 
gruppe fra Syrien. 

Vi har valgt KFUMs Klubhus som vores 
samlingssted både for Kulturmødet og 
KMK, da det ligger i et boligområde, 
hvor der bor mange nydanskere. Til 
Kulturmøderne, der foregår én mandag i 
måneden, kan rammerne godt blive lidt 
trange, når vi samler omkring 70 delta-
gere. Støjniveauet kan også blive højt, 
da der er mange børn. Vi samles om et 
måltid mad, en aktivitet og slutter af med 
en andagt og kaffe/te. 

Og der blev glæde i Himlen Kvinder møder kvinder
Til Kvinder møder kvinder mødes nydan-
ske og danske kvinder den sidste onsdag 
i hver måned fra kl. 11-14. Der bliver hyg-
get og snakket, og vi lærer af hinanden. 
Vi har besøg af forskellige, som vi kan 
lære noget af, og vi tager også på udflugt. 
Som kvinder har mange af os ansvar for 
familie og børn, og det kan give mange 
emner, som er værd at tage op: tandpleje, 
opdragelse, sund mad og meget mere.

Hvordan leve i Danmark, danske tra-
ditioner og værdier, fejring af helligdage, 
dansk mad og meget mere kan forme 
vores samlinger både til Kulturmødet og 
KMK.

Må de se Jesus
Nogle få af dem, vi får kontakt til og 
lærer at kende ved Kulturmødet og KMK, 
deriblandt altså Walid og Oujar, kommer 
med til møderne i LM Syd, i LM kredsen, 
og til gudstjenesterne i frimenigheden. 
Det glæder vi os over, da vi jo gerne vil 
dele livet i Kristus med dem, og vi beder 
fortsat om, at vi må se flere tage imod 
Jesus som deres frelser.    

LM Haderslev er også med i en Mul-
ticafé hver mandag eftermiddag, hvor 
det mest handler om at lære mere dansk. 
Desuden er der også en lektiecafé for 
nydanske børn i Vojens.  

Alt i alt et vigtigt og spændende 
arbejde blandt nydanskere i Haderslev, 
som er muligt, fordi en flok dygtige og 
engagerede frivillige sammen med mig 
gør et meget stort og dygtigt arbejde. 
I dette arbejde er vi alle afhængige af 
Guds nåde og velsignelse hver eneste 
gang, vi mødes.

Else Wiwe, tværkulturel konsulent  
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PRÆDIKANT

Henrik Hadberg har i en årrække været 
ansat som prædikant med fokus på Fyn, 
inden han blev kaldet til en tjeneste i 
Kristiansand i Norge fra oktober 2012 til 
juli 2018. Nyt i Syd har bedt Henrik om at 
skrive lidt om, hvad opholdet i Norge har 
betydet for ham, og hvilke erfaringer og 
idéer han har taget med hjem.

Fællesskab
Jeg rejste til Norge, bl.a. fordi jeg var kørt 
træt i at arbejde alene. I Norge var jeg 
derimod ansat i et missionshus i Kristi-
ansand med 250 voksne medlemmer, 
aktiviteter i huset hver dag og tre andre 
deltidsansatte medarbejdere. Min stil-
lingsbetegnelse var ”forsamlingsleder”, 
i Danmark svarer det til frimenigheds-
præst. Og det var godt at være sammen 
i et team. Jeg ser tilbage på mange 

øjeblikke på kontoret med fælles bøn, 
samtale, arbejde og megen latter. 

Også i Norge er søndagen noget sær-
ligt. Her er det muligt at samle hele stor-
familien til gudstjeneste. De andre dage i 
ugen bliver for de særligt interesserede. 

Erfaringer fra Norge
Jeg oplevede i Norge det, som Paulus 
skriver i 2. Kor. 1,24: ”Vi er ikke herrer over 
jeres tro, men medarbejdere på jeres 
glæde; I står jo allerede i troen” – både 
i forholdet til medlemmerne i kirken, til 
de frivillige og til mine nærmeste kol-
legaer. Det var spændende at følges med 
mennesker på deres trosrejser. At se nye 
komme til tro, andre blive grundfæstet 
i tilliden til Jesus, nogle komme i tvivl, i 
anfægtelse og i dybt personlige kampe 
på troens vej. At dele liv og tro, bønnen 

Norge tur-retur

PRÆDIKANT

om nåde og efterfølgelse. Jeg var ansat i 
NLM – Norsk Luthersk Misjonssamband, 
LMs søster-bevægelse i Norge. LM og 
NLM har fuldstændig samme grund-
læggende teologi om tjenestedelingen 
mellem mand og kvinde. Men praksis 
var forskellig. Der er også kvinder, der 
prædiker i Norge, og det har givet mig 
anledning til mange overvejelser.

Ideer til inspiration
Jeg har mange ideer og tanker med 
hjem. Et par af de vigtigste er måske…

Vælg satsningsområder. Som me-
nighed og fællesskab kan vi ikke alt. 
Vi kan have lyst til mange forskellige 
ting, og der må være plads til at prøve 
tanker og ideer af – og til at fejle. 
Men midt i alle valgene, kan det være 
nyttigt at bestemme sig for et eller 
flere satsningsområder. I Kristiansand 
valgte vi på et tidspunkt at give ydre-
mission et øget fokus. 

Der er mange kirkesamfund og mis-
sionsorganisationer, som har opgivet 
den klassiske udsendelse af missionæ-
rer. I dag har vi partnerskaber, siger 
man. Men vi ville sende mennesker 
ud – med alle de omkostninger, det 
har. Det gav vi et øget fokus. Og det 
var befriende at få løftet blikket fra alt 
vores eget.

Prædik til hjertet. Vi har meget at lære 
nordmændene om den grundige og 
systematiske bibeludlæggelse. Det 
skal vi holde fast ved. Og derfor bliver 
det også lærer- og hyrdenådegaven, 
som bruges på prædikestolene. Men 
det er vigtigt, at vores tale også når 

ned til hjertet. Den enkle, konkrete og 
direkte form må også havde en plads 
i forkyndelsen. Måske noget med 
også at lade evangelisten og profeten 
komme til orde i vore fællesskaber.

Frimenighedspræst
Jeg er Gud og mennesker meget taknem-
melig for, at jeg nu får lov til at tjene som 
frimenighedspræst i Fyns Frimenighed. 
Vi kom i frimenigheden, inden vi rejste, 
og for os var det helt naturligt at vende 
tilbage, da vi kom hjem. 

Opgaven er helt den samme som 
i Norge. Jeg skal pege på Kristus og 
hjælpe mine tilhørere til også at gøre 
dette i deres hverdagsliv. Rammerne er 
selvfølgelig noget forskellige. Her er vi 
knapt 20 medlemmer mod de 250 i det 
norske, og her har vi kun gudstjeneste 
hver anden søndag. 

Alligevel er grundvilkåret det samme. I 
Kristiansand fik vi formuleret en strategi, 
som jeg også bruger i Fyns Frimenighed. 
Jeg ønsker, at alle medlemmer oplever:

• En forsamling – altså et gudstjene-
stefællesskab for alle generationer

• En smågruppe – at medlemmerne 
er med i et mindre fællesskab

• En tjeneste – at alle bidrager med 
den nådegave og den menneske-
lige udrustning, som vi hver især 
har fået

Og så ønsker jeg at virke Gud til ære 
og mennesker til frelse. Jeg er i dag 
10% præst i Fyns Frimenighed og 90% 
arbejdsløs. Derudover er jeg kaldet til at 
virke som fritidsforkynder i afdelingen, 
og jeg glæder mig til at komme rundt i 
kredsene igen.

Henrik Hadberg
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MISSION MISSION

Vi må godt være opfindsomme og bruge 
vore forskellige relationer (naboer, ar-
bejdskolleger, børneklubforældre o.l.) til 
at invitere dem ind i et godt kristent fæl-
lesskab, når vi afholder arrangementer, 
der er mere udadrettede. Mange steder 
i vores afdeling afholdes fx Sankthans 
med taler og bål. Denne aktivitet er en 
rigtig god anledning til at invitere men-
nesker, der ikke normalt kommer i vore 
sammenhænge til en hyggelig aften. I 
Nyt i Syd har vi spurgt familien Knudsen, 
der ejer Gammelbro Camping ved Årø-
sund, hvordan de bruger deres arbejds-
plads til at give mennesker mulighed 
for at møde ordet om Jesus. Johannes 
Knudsen fortæller: 

Sankthans
Sankthansaftens møder er blevet afholdt 
på Gammelbro længe før der var cam-
pingplads på stedet. Indre Missions sam-
fund i Øsby har afholdt Sankthans siden 
sidst i 1940erne.

Det var en naturlig anledning at fort-
sætte arrangementet op igennem årene 
og en god anledning til at bekende, 

hvad vi tror på. Aftenen bekendtgøres i 
LM Haderslev og med opslag på cam-
pingpladsen. Det er campingpladsen, 
der står som arrangør, og nu er det 
vores søn, Jacob, der får lov at byde 
velkommen og indlede. Sankthansaften 
begynder med et møde i cafeteriet, 
hvor der kommer fra 60 til 100 delta-
gere, hvoraf 20 til 30 er campister. I år 
taler Henrik Hadberg fra Odense. Efter 
mødet i cafeteriet inviteres alle til bål 
på stranden. Her kommer fra 200 til 500 
alt efter hvilken ugedag, det er. Tidli-
gere var LMs brassband med ude ved 
bålet, hvor vi synger et par af de skønne 
midsommerviser. I dag spørger vi nogle 
om at ledsage denne fællessang med 
hornmusik. Mange nyder sådan en aften 
med afslutning ved bålet og den skønne 
udsigt ud over vandet.

Mission på stranden
I 1993 henvendte Erik Nielsen og Jørgen 
Johansen sig angående mulighed for 
et samarbejde omkring Cafebussens og 
Frilufts Missionens arbejde på camping-
pladser. Det faldt så godt ud, at de har 

været her hvert år siden. Med små æn-
dringer har programmet næsten været 
det samme alle årene.

15-20 unge er engageret i dette ar-
bejde. De begynder mandag i uge 28 og 
fortsætter til fredag i uge 29. 

På stranden er der opstillet et ”Je-
sustelt” for de unge, der opholder sig 
på stranden om natten. Nogle år har 
mange besøgt teltet, hvor der er sang, 
vidnesbyrd, tale-male-bræt og mulighed 
for samtale. De sidste par år har der ikke 
været så mange unge på stranden.

Om dagen er der forskellige tiltag på 
legepladsen med leg og kreative ting, og 
om aftenen bages der snobrød og fortæl-
les historier. Om søndagen afholdes en 

Mennesker må høre om Jesus

gudstjeneste i cafeteriet eller i det fri. 
Vores andel er at give plads til over-

natning og til arrangementerne. Det er 
vigtigt for os, at det er tydeligt, hvad der 
foregår, så ingen føler sig fanget i noget, 
de ikke vil være en del af.

Ordet & Israel
Sidste år havde vi et ekstra arrangement 
sammen med Ordet & Israel.  Vi havde 
besøg af 25 israelere i en hel uge, hvoraf 
de fleste var holocaust overlevende. Det 
blev en uge med rige oplevelser og et 
godt fællesskab med mennesker, der var 
meget taknemlige for det, Ordet & Israel 
arrangerede for dem.

Johs. Knudsen
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KALENDER

Mødeplan for maj og juni
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

KALENDER

Agerskov
Fr. 3. maj. Teddy Sjælland
Fr. 10. maj. Lovsangsaften. Dorthe Schmidt
On. 15. maj kl. 14.30 Seniormøde. Poul Arne 
Nyborg
Fr. 7. juni. Kjeld Burgdorf
On. 19. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Fr. 21. juni. Henrik Hadberg
Sø. 23. juni. Sankthans
LMU
Ti. 7. maj. Steffen Juul Pedersen
Ti. 14. maj. Guldkornsaften
Ti. 21. maj. Kim Legarth, Åbne døre
Ti. 28. maj. Sammen med Løgumkloster LMU
Ti. 4. juni. Fælles walk and talk
Ti. 11. juni. Kurt Krüger
Ti. 18. juni. Cykeltur

Agerskov Valgmenighed
Sø 5. maj kl. 16 Jakob Rahbek
Lø. 18. maj kl. 10 Konfirmation
Sø. 19. maj kl. 10 Konfirmation
Sø. 26. maj kl. 14 Børge Haahr Andersen
Sø. 9. juni kl. 11 Pinse. Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 28. maj. Jørn Nørgaard  
Ti. 11. juni. Dina og Henrik Borch Jakobsen
Sø. 23. juni. Sankthans hos Majbritt og Arne

Ballum
Fr. 3. maj. Sangaften i Skærbæk missionshus
Fr. 10. maj. Erik Haahr Andersen
22.-24. maj kl. 15-17 ”Boblen” Kristian Larsen, 
Aalborg
Fr. 7. juni. Steffen Juul Pedersen
Sø. 16. juni kl.10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 28. juni. Erik Sode Nielsen

Brændstrup
Ma. 6. maj. Johannes Jensen

Ma. 20. maj. Mads Jakob Jakobsen
Ma. 3. juni. Jens Peter Rejkjær
Ma. 17. juni. Dina og Henrik Borch Jacobsen
Ma. 24. juni. Sang- og vidnemøde
LMU
On. 1. maj. Bibelstudie. Hos Dorte og Carsten
On. 8. maj. Jørn Nørgaard
On. 15. maj. Aktivitet i Ungdomslokalet
Ma. 20. maj. Mads Jakob Jakobsen 
On. 29. maj. Bibelstudie. Hos Ulla og Arne
On. 5. juni. Poul Arne Nyborg. Hos Rita og 
Sven Aage Paulsen
On. 12. juni. Aktivitet i Ungdomslokalet
On. 19. juni. Peter Møller Schmidt
Ma. 24. juni. Sang- og vidnemøde

Bylderup Bov
Sø. 5. maj kl. 10.30 Gudstj. Finn Sørensen
Ti. 7. maj kl. 14.30 Ældremøde. Ejler Nørager
Fr. 10. maj. Martin Hunskjær Olsen
Sø. 12. maj kl. 10.30 Konfirmation. Ejnar Land-
kildehus
Fr. 17. maj kl. 10.30 Gudstj. om bøn
Fr. 24. maj kl. 17.30 Fællesspisning. Kl.  18.30 
Bent Larsen
Sø. 26. maj kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Ti. 4. juni kl. 14.30 Ældremøde. Knud Erik 
Hansen
Fr. 7. juni. Peter Thorsen
Sø. 9. juni kl. 10.30 Gudstj. Eskil Nørgaard
Sø. 16. juni kl. 10.30 Ungdomsgudstj.
Sø. 23. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Sø. 23. juni. Sankthans
Fr. 28. juni. Knud Erik Hansen
LMU
To. 2. maj. Aktivitetsaften
To. 9. maj. Jørn Nørgaard. Om sex og porno-
grafi
To. 23. maj. Per Bøndergaard. Hos Britta og 
Eskild
To. 30. maj. Blå tur

To. 6. juni. Bibelstudie
To. 13. juni. Kristoffer Larsen
Sø. 16. juni. Ungdomsgudstj.
To. 20. juni. Madlavningsaften / Caféaften
To. 27. juni. Afslutning

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 6. maj. Ejler Nørager: Paulus og de falske 
apostle
Ma. 3. juni. Niels Henrik Hovaldt, Odense: 
”Magtesløshedens styrke”

Gånsager/Spandet
Ma. 13. maj. Erik Haahr Andersen
To. 23. maj. Finn Sørensen
To. 6. juni. Møde
To. 20. juni. Jens Rosenberg
Sø.  23. juni. Sankthans hos Majbrit og Arne
LMU
Fr. 3. maj. Sangaften med Skærbæk LM
Ma. 6. maj. Bibelstudie
Ma. 13. maj. Erik Haahr Andersen
Ma. 20. maj. Aktivitet
Ma. 27.maj. Bibelstudie
Ma. 3. juni. Taler
Ma. 17. juni. Bibelstudie
To. 27. juni. Afslutning med Ribe LMU

Haderslev
On. 1. maj. Henning Hansen
On. 8. maj. Ejnar Landkildehus
Ma. 13. maj kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
On. 15. maj. Samtalemøde. Henrik Nissen. 
Skriften, bøn, samtale
To. 23. maj kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Ole 
Sørensen
On. 29. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
On. 29. maj kl. 19 Finn Sørensen
On. 5. juni kl. 14 og 16 Knud Skov, Dansk Bal-
kan Mission. Hos Krista og Hans Chr. Schmidt
On. 12. juni. Flemming Jensen
Ma. 17. juni kl. 17 Kulturmøde. Udflugt til Helle 

og Peter Bech, Skovbølling
On. 19. juni kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
To. 20. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Afslutning på Gammelbro. Ejler Nørager
Sø. 23. juni. Sankthans på Gammelbro Cam-
ping. Henrik Hadberg
Fr. 28. juni. Afslutning hos Berit og Kim Jensen
LMU
Ma. 6. maj. Bibelstudie
Ma. 13. maj. Fællesaften med Aabenraa LMU
Ma. 20. maj. Hyggeaften. Filmaften
Ma. 27. maj. Bibelstudie
Ma. 3. juni. Mathias Nørager
Ma. 17. juni Bibelstudie
Ma. 24. juni. Sommerafslutning

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 12. maj. Svend Åge Jacobsen
Sø. 26. maj. Henrik Nissen
Sø. 9. juni. Gudstj. på Haderslev Næs
Sø. 23. juni. Finn Sørensen

Haderslev Syd
Fr. 10. maj. Finn Sørensen. KFUM’s Klubhus
Ma. 13. maj kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
Lø. 25. maj. Udflugt
On. 29. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
Fr. 7. juni. Sangaften. Anette og Lars Christe-
sen. KFUM’s Klubhus
Ma. 17. juni kl. 17 Kulturmøde. Udflugt til Helle 
og Peter Bech, Skovbølling
On. 19. juni kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
Sø. 23. juni kl. 18.30 Sankthans. Emile Djonga. 
Hos Aase og Hans Peter Hansen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 12. maj. Brændstrup. Konfirmation. Ejler 
Nørager
Sø. 19. maj. Brændstrup. Teddy Sjælland
Sø. 26. maj. Brændstrup. Henning Thomsen
Sø. 2. juni. Brændstrup. Martin Jefsen
Sø. 16. juni. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 30. juni. Brændstrup. Ejler Nørager
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Løgumkloster
Fr. 10. maj kl. 17.30 Fællesspisning. Morten 
Vartdal. ”Israel og Jesu genkomst”
Lø. 11. maj kl. 9 Morten Vartdal. 2. del.
On. 15. maj. Kristoffer Larsen. Lovsang: Jacob H.
Fr. 24. maj. Ingvard Christensen. Nadver 
7.-10. juni. Pinsecamping på Gammelbro
Fr. 14. juni. Afslutningsmøde med LME. Jørn 
Nørgaard
Sø. 23. juni. Sankthans hos Lisette og Lars. 
Niels Kousgaard
LMU

Middelfart
Ti. 28. maj. Ejler Nørager: Paulus og de falske 
apostle
Ti. 18. juni. Niels Henrik Hovaldt, Odense: 
Magtesløshedens styrke”

Nordøstfyn
Ti. 7. maj. Teddy Sjælland
Ti. 4. juni.  Ingvard Christensen

Odense
Ma. 13. maj. Peter Nissen: Bøn og derefter 
erfaring fra udlandet og det bibelske univers 
Ma. 27. maj kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 
Steffen Birkmose: Drabet på det perfekte 
menneske! 
Ma. 10. juni, 2. pinsedag udflugt 
Ma. 17. juni kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 
Ingvard Christensen: I Ham, i kærlighed 
Sø. 23. juni. Sankthans hos Annette og Hans 
Ejnar Winther
LMU kl. 19.00
On. 8. maj. Bibelspil
On. 15. maj. Fællesmøde med IMU og KFS hos 
LMU. Filip Kofod
On. 22. maj. Bibelstudie
Ma. 27. maj. Fællesmøde med LM
On. 5. juni. Hans Peter Hansen
On. 12. juni Ruben Jensen
Ma. 17. juni. Fællesmøde med LM
On. 26. juni. Afslutning

Over Jerstal kl. 19.00
To. 9. maj kl. 18 Fællesspisning. Sang og 
vidneaften
To. 23. maj. Lars Birkmose
On. 5. juni. Grundlovsmøde. Ebbe Kaas
To. 13. juni. Pinsemøde. Steffen Juul Pedersen
Sø. 23. juni. Sankthans med Arnum. Hos Maj-
britt og Arne Fredensborg

Ribe
Fr. 3. maj. Familiemøde. Dorthe Hjorth 
Schmidt
Sø. 23. juni. Sankthans
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge
Ti. 14. maj kl. 19 Møde hos IM, Ringe
Ti. 28. maj kl. 19 Dina og Henrik Borch Jacob-
sen, Cambodja
Ti. 11. juni kl. 19 Møde hos IM, Ringe
Ti. 25. juni kl. 19 Kurt Nielsen: ”Jesus siger: Jeg 
er vejen”

Skærbæk
Fr. 3. maj. Sangaften
Fr. 10. maj. Lars Birkmose
To. 16. maj kl. 14.30 Ældremøde. Niels Jørgen 
Højland 
Fr. 24. maj. Ebbe Kaas 
Fr. 7. juni. Henrik Jensen
To. 13. juni kl. 14.30 Ældremøde. Poul Anton 
Martinussen
Sø. 23. juni. Sankthans  

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 10. maj. Niels Jørgen Holm Larsen: ”Når 
Gud er usynlig”
Fr. 24. maj. Jens Peter Rejkjær
Lø. 25. maj. Udflugt
Fr. 14. juni. Taler

Sottrup
Ti. 14. maj. Jens Jensen
Ti. 11. juni. Kjeld Burgdorf

Sønderborg
Fr. 3. maj kl. 18 Missionsaften v. juniorerne. 
Lillian Hauge Andersen
To. 9. maj. Charlotte og Kenneth Pedersen, 
MAF – Madagaskar
Fr. 10. maj kl. 14.30 Seniormøde. Peter Gli-
strup
To. 16. maj. Ole Sørensen, Norea
Fr. 7. juni kl. 18 Fællesspisning. Andrea og 
Brian Christensen, Cambodja
Fr. 14. juni kl. 13 Seniorudflugt
Sø. 23. juni. Sankthans hos Britta og Børge 
Nørgaard. Torben Linden
To. 27. juni. Henrik P. Jensen

Toftlund Frimenighed 
Sø. 5. maj kl.10 Konfirmation. Kristoffer Larsen
Fr. 10. maj kl. 19 Offeraften
Ti. 21. maj kl. 19 Knud Erik Hansen
Fr. 24. maj kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. Teddy 
Sjælland
Sø. 26. maj kl. 10 Lovsangsgudstj.
Ti.11  juni kl. 19 Peter Thorsen
Sø. 16. juni kl. 10 Gudstj. Mathias Nørager
Fr. 21. juni kl. 18 Sankthans 

Tønder
On. 8. maj. Kurt Krüger
On. 15. maj. Fællesmøde. Musikkonsulent i IM, 
Lene Rønne
On. 5. juni. Mads Jakob Jakobsen
On. 19. juni. Fællesmøde. Bent Kjøller

Vadehavskirken
Sø. 5. maj. Gudstjeneste. Netprædiken
Sø. 19. maj. Gudstjeneste. Finn Sørensen 
Sø. 23. juni. Sankthans
Sø. 30. juni. Gudstj. Steffen Juul Pedersen

Aabenraa kl. 19.00
Fr. 10. maj. Kun for kvinder. Noomi Falbe Mor-
tensen og Annette C. Langdahl
Ti. 14. maj. Ejler Nørager
Ti. 28. maj. Erik Haahr Andersen
On. 29. maj kl. 14.30 Seniormøde. Mette og 

Jørgen Nørrelykke Nissen
Ti. 11. juni. Morten Vartal. Ordet & Israel
Fr. 14. juni. Nadvermøde. Jens Landkildehus
On. 19. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Sø. 23. juni. Sankthans
LMU
Ma. 6. maj. Temaaften, part 2
Ma. 13. maj. Walk and Talk med Haderslev 
LMU
Ma. 20. maj. Arbes auten (arbejdsaften)
Ma. 27. maj. Stor dreng/pige-aften
Ma. 3. juni. Anders Landkildehus fra LMH
Ma. 17. juni. Morten Vibert
Ma. 24. juni. Udflugtsaften

Kun for kvinder

LM i Aaben-
raa inviterer 
fredag 10. 
maj kl. 
19.00 til en 
aften, kun 
for kvinder.  
Noomi Falbe 
Mortensen 
og Annette 
C. Langdahl taler over emnet: ”Identitet, 
sårbarhed og styrke.”
Hvordan hænger kravet om robusthed sam-
men med stress? Hvordan hænger stress sam-
men med vores identitet, oplevelse af mening 
og sammenhæng og – med tro og ånd? 
Magtesløshed og sårbarhed i menneskelivet 
er ikke en fejl, men et vilkår. Det er vigtigt at 
tage hånd om egen sårbarhed, være i kontakt 
med den og passe på den.
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

Annette C. 
Langdahl

Noomi Falbe 
Mortensen
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MAJ

Tak for
• de mange nye volontører

Bed for
• 21.-24. Seniorlejr på Solbakken
• on. 22. Infomøde i Kolding om nye missionærer
• lø. 25. Rådsmøde i Odense
• to. 30. Børne- og juniorstævne på Solbakken
• 31. maj-2. juni. Juniorteltlejr på Haderslev Næs
• flere yngre seniorer til genbrugsarbejdet
• flere missionærer
• det tværkulturelle arbejde

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

JUNI

Bed for
• 31. maj-2. juni. Juniorteltlejr på Haderslev Næs
• 7.-10. Pinsecamping på Haderslev Næs
• Lø. 22. juni. LovsangsJam på Haderslev Næs
• alle forberedelserne til vore lejre og bibelcamping
• lø. 23. Sankthans, at vi også her må pege på Jesus
 Solbakken (22.-23. småbørnslejr + 29. juni-1. juli børnelejr)
• de unge, der kommer hjem fra vore skoler, at de må blive beva-
 ret hos Jesus
• 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

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

BED,  sa 
skal der 
jer.
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
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I forbønnens tjenesteSeniorlejr på Solbakken

Tirsdag 21.-24. maj  afholdes den årlige 
seniorlejr for både yngre og ældre seniorer.
Vi får besøg af Anne Christine og Søren Pe-
dersen. Nykøbing F.
Vi skal bl.a. høre fra Mikas Bog og om “Guds 
dagsorden, eller min egen”
Vi får også besøg af Ole Sørensen og Berit 
Jensen fra NOREA MEDIEMISSION og af sang-
koret ”Det grå guld”.
Der bliver også god tid til samtale og hygge 
med hinanden i disse dage.
Tilmelding til Egon Jensen på tlf. 7452 2645 
/ 2337 5621, e-mail: egon.j@jensen.mail.dk  
senest d. 10. maj.
Pris: 500 kr. for hele lejren, 200 kr. for en 
enkelt dag.
Velkommen til et godt, kristent fællesskab om 
Guds ord.

Børne-juniorstævne på 
Solbakken

Kristi Himmelfartsdag 30. maj kl. 10.30-
15.00. Vi får besøg af eleverne fra Løgum-
kloster Efterskole, der vil synge  og fortælle 
om Jesus. De har også forskellige aktiviteter i 
pausen. Tag madkurven med. Der kan købes 
is.
Solbakkens adresse er Sønderballe Hoved 6o, 
6100 Haderslev.
Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg 
og boldspil for hele familien.

Juniorteltlejr på Haderslev Næs

31. maj-2. juni er der juniorteltlejr på Hader-
slev Næs, Steveltvej 70, 6100 Haderslev.

Pinsecamping

Fredag 7.-10. juni afholdes pinsecamping på 
Haderslev Næs. Se program i april-nummeret 
eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping. 
Gudstjeneste søndag 9. juni kl. 10.30 v. Mi-
chael Lerche Nygaard, Kolding.

 

LovsangsJam

Lørdag 22. juni kl. 19.00 er der lovsangsJam 
på Haderslev Næs. Kom og vær med til det 
første arrangement i den nye mødesal.

Sommerlejre på Solbakken

Her er en oversigt over sommerens lejre:
21.-24. maj. Seniorlejr. 
22.-23. juni. Småbørnslejr.  4-7 år ifølge med 
voksne. Leder: Helle Agerbo
29. juni-1. juli. Børnelejr. Kommende 1.-4.kl. 
Ledere: Lisbeth og Jørgen Skou Hansen 
29. juli-2. august. Fælleslejr. Kommende 2.-7. 
kl. Ledere: Heidi og Jeppe Munk
2.-6. august. Teenlejr. Kommende 7. kl.-17 år. 
Leder: Kees van Ittersum
17.-18. august. Småbørnslejr. 3-7 år ifølge 
med voksne. Ledere: Sandra og Bjarne 
Schmidt 
Program for lejrene findes på 
www.solbakken-lejr.dk

Bibelcamping på Haderslev Næs

6.-27. juli er der bibelcamping på Haderslev 
Næs, Steveltvej 70, 6100 Haderslev.
Lørdag 20. juli kl. 19.00 afholdes 50-års 
jubilæumsfest. Alle er velkomne.

Bibelen Ressurs 
uden navn fundet 
i Haderslev Mis-
sionshus. Henv. 
Krista Schmidt 
tlf. 7452 1858

E F T E R LY S N I N G



Sankthans på stranden på Gammelbro Camping
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