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Jeg ville skrive noget om ferie – men 
holder man ferie som kristen? Er vi ikke 
altid i gang? Så er det godt at tænke på, 
at Gud har fortalt os om påskefesten. Der 
mindes vi Jesu død og den første påske 
ved udgangen fra Egypten, hvor Gud op-
fordrer os til afbræk i det daglige arbejde, 
slappe af, feste og reflektere over, hvor 
god Gud er mod os. 

På Moabs sletter
Jeg har en ven, der hedder Finn. Han 
fortalte, at han udover den almindelige 
bibellæsning var begyndt at læse bibe-
len fra ende til anden. Så tænkte jeg – 
det kan jeg da også, og nu er jeg i gang 
med anden runde. Nu kommer vi til min 
pointe: Så læser jeg om, hvordan israelit-
terne vandrer og camperer ”på Moabs 
sletter”. Her modtager de de sidste 
instrukser inden overgangen over Jordan 
og erobringen af Kanaans land. Så er 
jeg i tankerne tilbage på Bornholm for 
længe siden, hvor vi var på sommerlejr. 
Der havde vi et gennemgående tema om 
en del af israelitternes ørkenvandring på 
strækningen kaldt ”på Moabs sletter”. Vi 
havde bibeltimer og andre aktiviteter om 
emnet, og ikke mindst vandrede vi rundt 
om sommerlejren dag efter dag en lille 

Ferie og sommerlejr

uges tid. Sådan fik vi turen ind i kroppen 
og især fødderne – og varmt var det. 

Tag på sommerlejr og bibelcamping
Nu sidder jeg så her mange år efter og læ-
ser teksterne igen og glædes ved mindet: 
Der har jeg selv gået engang sammen 
med nogle medvandrere, som jeg knap 
nok kan huske, og vi var sammen på vej 
ind i det forjættede land. Prædikenerne 
– må jeg indrømme – kan jeg ikke huske, 
men den der overskrift ”på Moabs sletter” 
er af og til dukket op i min erindring hen 
over årene. Når jeg læser teksten igen, er 
det med stor glæde og taknemmelighed 
– at kunne ”gumle” på det igen. 

Så tag frimodigt på sommerlejr og bi-
belcamping og bliv mødt af evangeliet til 
frelse, fornyelse og medvandring. I gamle 
dage kaldte vi det samvær, men det skal 
man ikke tage så tungt. 

Christian Svendsen, Gånsager

SOLBAKKEN

NYT I SYD JULI 2019

Solbakken danner ramme for, at menne-
sker kan møde Gud. Mange lejrdeltagere 
får venner og gode oplevelser, som de 
aldrig glemmer, og ikke mindst er der 
mange, der får lov til at høre om Jesus. 
Flere gange har deltagere spurgt, om de 
kunne få en bibel med hjem, for de ville 
lære mere om Jesus. Opholdet fik evig-
hedsbetydning.

Afholdelse af lejre kræver mennesker, 
der ser kaldet og går ind i tjenesten en-
ten som praktisk medarbejder eller som 
forkynder. I flere år har det knebet at fin-
de nok lejrledere, og nogle lejre er endda 
blevet aflyst på trods af, at behovet var 
der. De, der planlægger Solbakkens lejre 
og aktiviteter (lejrudvalget), har længe 
arbejdet hårdt med dette problem, og 
det har tæret på kræfterne.

Lejrudvalget
Solbakkens lejrudvalg består af fem 
medlemmer. På nuværende tidspunkt 
er der kun tre medlemmer (Lene Toft, 
Kirsten Jakobsen og Kaj Greve Hansen), 
hvoraf sidstnævnte holder efter ferien. 
For at sætte fokus på lejrudvalget og ar-
bejdet derudfra har jeg spurgt Kaj Greve 
Hansen, om han vil fortælle lidt om dette 
vigtige arbejde. Han fortæller: ”Vi holder 

Kaldet fra Solbakken
tre-fire møder om året. Vores primære 
opgave er at sørge for, at der er lejre for 
børn og unge på Solbakken. Det betyder, 
at vi koordinerer og beslutter, hvilke lejre 
der skal være og hvornår. Derefter skal 
vi så finde nogle, der har lyst til at stå for 
dem. Vi prøver også at give lejrlederne så 
gode forhold som muligt at arbejde un-
der. Da lejrudvalget er kraftigt reduceret, 
har vi haft rigeligt at gøre med at holde 
tingene kørende, som de er nu. Vi har 
prøvet at arbejde med nogle nye tiltag 
på Solbakken, men det er alt sat i bero.” 

Hører du kaldet?
”Udvalget og afdelingen står med en stor 
udfordring. Hvem vil gå ind i lejrudval-
get? Jeg vil opfordre til, at vi i samlet flok 
lægger problemet frem for Gud. Vi må 
bede Gud om at kalde nogle personer til 
denne opgave. Vi må også bede om, at 
han vil give de to medlemmer, der er til-
bage, kraft og overskud til dette arbejde, 
indtil han sender nogle flere.

Samtidig må vi bede om, at Gud må 
være til stede på denne sommers lejre.

Solbakken er et hjertebarn for mange, 
så tak at I vil huske den i forbøn,” slutter 
Kaj Greve Hansen.

Annelise Fredensborg
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RÅDSMØDE RÅDSMØDE

Lørdag d. 25. maj havde LM inviteret ca. 
100 medlemmer til rådsmøde i Odense. 
Et rådsmøde er et vedtægtsbestemt red-
skab, hvor landsstyrelsen selv bestemmer 
emnet, hvornår og hvor ofte. Tanken er, 
at personer indkaldes til drøftelse, råd-
slagning og inspiration. De sidste mange 
år har rådsmødet bestået af medlemmer 
af LM’s generalforsamling og personer fra 
de lokale forsamlinger.

To hovedtemaer
Henrik P. Jensen, LM’s formand, fortæl-
ler: ”Denne gang har vi valgt to hoved-
temaer.

1.  Styrkelse af evangelist- og profet- 
 nådegaverne.

2.  Fokus på fælles livsvandring, dvs.  
 gode og personlige relationer mel- 
 lem unge og voksne. 

Vi har brug for, at de nådegaver, som Gud 
allerede har uddelt, skal blive til velsig-
nelse ind i menigheden, men også ud 
blandt mennesker, vi endnu ikke kender. 
Mange har meget troserfaring og noget 
på hjerte, og de skal dele det med andre. 
Ligesom de unge har brug for nogen, der 
vil følges med dem og hjælpe dem med 
liv og tjeneste.

Jeg håber, at vi dels får nogle idéer 
og hjælp til, hvordan vi på landsplan kan 
hjælpe og stimulere styrkelse af disse to 
indsatsområder, og dels får inspireret de 
enkelte til at gå i gang med opgaven på 
afdelingsplan, lokalt eller helt personligt 
i deres liv.”

Nyt i Syd har spurgt to deltagere, om 
de vil fortælle lidt om, hvad de har fået 
med hjem fra rådsmødet: Frank Mølga-

ard Hansen, der er 24 år og bor i Ballum 
og Lars Dysager, der er 50 år, far til tre 
voksne børn og bosat i Odense.

Fælles livsvandring
”Jeg mener, det er vigtigt at få nogle 
unge friske kræfter ind i LM, derfor sagde 
jeg ja til at deltage i mødet” siger Frank, 
der sidder som formand i Løgumkloster 
LMU og er med i Ballum LM’s bestyrelse. 
Han fortsætter: ”Jeg synes langt hen ad 
vejen, at LM er for konservativ og ensfor-
mig, hvor der er meget fokus på forkyn-
delse men måske har glemt de andre 
nådegaver i menigheden.

Et af mine store hjertesager som for-
mand i LMU er at skabe et tættere bånd 
til LM kredsen, derfor kom jeg med en 
stor nysgerrighed til emnet omkring fæl-
les livsvandring. På mødet var der mange 
gode eksempler på fælles livsvandring. 
Koblingen mellem unges nysgerrighed 
og ældres erfaring er rigtig givende, og 
det er helt klart noget, vi skal blive bedre 
til i LM.”

Hvad vil Gud bruge mig til?
”Jeg fik også en øget forståelse af vig-
tigheden i at give plads til nådegaverne 
som evangelist og profet i menigheden. 
Det kræver, vi også selv ved, hvad der er 
vores nådegaver. Vi må være nysgerrige 
på, hvor Gud vil bruge andre og os selv!

Jeg blev meget inspireret på mødet, 
og der er flere ting, jeg vil tage med hjem 
og prøve at arbejde videre med. Jeg vil 
gerne være med til at ændre på møde-
strukturen, så der bliver mere plads til 
menighedens nådegaver som fx lovsang, 

Ny inspiration i vore menigheder bøn og vidneforkyndelse. Også ideerne 
med medvandring vil jeg gerne tage 
med hjem og prøve at føre ud i livet,” 
slutter Frank.

Synliggøre nådegaverne
Lars Dysager, der er formand for LM i 
Odense, siger: ”Jeg tog med på rådsmø-
det, fordi jeg gerne vil være med til at 
synliggøre nådegaverne profetisk tale og 
evangelist, samt sætte fokus på at Gud 
også giver disse nådegaver til kvinder. 
Det andet tema om fælles livsvandring 
mellem generationer finder jeg ligeledes 
vigtigt. I vores tid kan meget forskelligt 
– også gode ting – stjæle vores opmærk-
somhed og medføre en ringe bevidsthed 
om det åndelige liv. På mødet talte vi 
om, hvordan nådegaverne profeti og 
evangelist kan få en større plads i vore 
forsamlinger, og at de også er for kvinder. 
Desuden oplevede jeg et ønske om gode 
relationer og et åndeligt fællesskab ge-
nerationerne imellem. Da vi er forskellige 
som mennesker, er der også behov for 
brede initiativer.”

Nye tiltag
”I Odense har vi ofte opfordret til vid-
nesbyrd, og ved flere møder har hoved-
indholdet bestået af fx tre små taler fra 
både kvinder og mænd. Her er profetiens 
nådegave i spil. Jeg tænker, at vi fra 
foråret 2020 stiler mod, at en kvinde taler 
ved to møder pr. halve år. Jeg mener, 
det er vigtigt, at kvinder taler mere ved 
vore møder, fordi de ser vigtige nuancer 
i Guds Ord, som vi ellers ikke hører. Des-
uden kan de være vigtige rollemodeller 
for piger og yngre kvinder, så de kan se 
sig selv i LM med de nåde- og naturga-
ver, Gud har givet dem.

Vedrørende fælles livsvandring vil jeg 
have en dialog med LMU-bestyrelsen 
om, hvilke tiltag vi skal satse på i Odense. 
Jeg tror, der er behov for en palet af tiltag 
for at imødekomme den enkelte LMU’ers 
behov. Det kunne være: mentor, med-
vandrer, DNA-gruppe (smågruppe om 
at vokse i Kristus med fx en voksen og 
to-tre unge) og dialogmøder om tro og 
liv med en-to LM’ere,” slutter Lars.

Annelise Fredensborg 
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SAMTALEMØDER PRÆDIKANT

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

GRY

31. maj valgte vi at stå op klokken et om natten, spise morgenmad, 
holde morgenandagt, have idrætsundervisning og underholdning, 

for til sidst at ende med at hænge ud i den 42 grader varme 
udendørs jacuzzi, mens solen stod op.

OMVENDT DØGN

En fælles vandring mod Himlen
I Nyt i Syds kalender har man i et stykke 
tid kunnet læse, at Haderslev LM annon-
cerer med et møde, de kalder: Skriften, 
bøn, samtale. Vi har bedt Kim Jensen 
fortælle om disse møder.

Møder på tværs af generationer
Vi lever i en tid, hvor vi ofte samles i grup-
per, der ligner os selv. Det gælder også i 
den kristne menighed, og den tendens 
vil vi gerne være med til at modvirke. Vi 
havde derfor et ønske om at skabe mulig-
hed for, at generationerne kunne mødes 
på tværs af alder og livssituationer i et fæl-
lesskab med bøn, bibellæsning og samtale. 

Vi har indtil nu haft otte samtalemøder 
– fem med en taler, og tre prædikener fra 
”Lyset og livet”. De aftener, hvor der er en 
prædikant, udarbejder han nogle spørgs-
mål, og de aftener, hvor vi har lyttet til 
netprædikener, er spørgsmålene udar-
bejdet af mødelederen. Helt konkret gør 
vi det, at vi først lytter til Guds ord i ca. 
15-20 minutter, derefter går vi i grupper 
ca. 45 minutter, hvor vi begynder med et 
lille bedemøde i 5-10 minutter, derefter 
drøfter vi de spørgsmål, som er blevet 
udarbejdet. Grupperne bliver sammensat 
tilfældigt på aftenen. Vi slutter med kaffe. 

Fremmer nådegaver
Personligt oplever jeg det som meget 
berigende, at vi er sammen i grupper 
med stor aldersspredning med forskellig 
erfaringsudveksling. Vi er forskellige ste-
der på livets vej. Vi har oplevet forskellige 
ting i livet, og nogle er prøvet mere end 
andre. Vi står i forskellige udfordringer, 
som hører generationerne til. 

En anden god mulighed ved disse 
aftener er, at vi kan fremme nådegaverne 
iblandt os, da vi udover kredsens egne 
prædikanter også gør brug af menig-
mand med indsigt i forskellige bibelske 
temaer eller emner. Man kan også give 
en ung – måske kommende – prædikant 
en opgave, eller i det hele taget have et 
større fokus på evangelistnådegaven. Vi 
tror, de aftener kan blive til stor velsig-
nelse for os som menighed.

Samtalemødet er placeret på en be-
demødeaften, da det var vigtigt for os, at 
samtalemøderne ikke går i stedet for et 
forkyndende møde. 

Vi anser samtalemøderne for at være 
en del af vandringen hjemad mod himlen, 
hvor vi vandrer sammen. Vi lytter, vi deler, 
vi giver, vi modtager, og Gud virker alt i alle.

Kim Jensen 
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MUSICAL   
Et af skoleårets store højdepunkter 
er vores årlige musical. Et projekt, 
hvor hele skolen samarbejder om at 
stable en forrygende forestilling på 
benene. Mon ikke mange af jer, der 
læser dette blad, også har været forbi 
Løgumkloster Efterskole i marts og set 
Hodja fra Pjort på sit flyvende tæppe.
Vi har modtaget masser af roser for 

Vi nærmer os et skoleårs afslut-
ning, og selvom vi i skrivende 
stund stadig har eksamener og 
hele afslutningsugen foran os, 
så begynder man alligevel at 
kigge lidt tilbage. Fik vi det ud 
af det, som vi håbede på, og 
hvilke oplevelser står tilbage?

De enkelte elever tager sik-
kert mange forskellige ting med 
sig hjem. Men de har blandt 
andet én ting til fælles. På 
de trøjer, som elevrådet har 
fået lavet, er der et bibelvers 
i centrum. Verset er valgt på 
baggrund af en færdselsulykke 
i efteråret, hvor en af vores ele-
ver på cykel blev ramt af en bil, 
men på forunderlig vis slap med 
overfladiske skrammer.

”Han vil give sine engle befa-
ling om at beskytte dig på alle 
dine veje” Sl. 91,11

Forældrene overlader et stort 
ansvar til os, når de afleverer 
deres unge på efterskolen. Men 
heldigvis skal vi ikke løfte hele 
ansvaret alene. Der er en Gud, 
som hver dag sætter sine engle 
på arbejde, for at passe på 
sine elskede børn. En stor del af 
året, har der på værelsesdørene 
hængt en meget konkret påmin-
delse om dette. Små hvide engle 
med teksten: ”Her er englevagt”.

Det er en af de ting, som 
vores elever, får lov at tage med 
sig hjem fra efterskolen – og 
det er vel ikke så ringe endda.

Jørn Nørgaard

BORN-
HOLMERTUR  

Årets påsketur gik til Bornholm

forestillingen, og det er ingen hemme-
lighed, at vi er lidt stolte over det re-
sultat, vi fik leveret. Men forestillingen 
tjener ikke kun som et PR-stunt for at 
lokke gæster ind på skolen. Det er en 
uge, der flytter rigtig meget i forhold 
til fællesskabet på skolen, når elever-
ne får lov at se de forskelliges arbejde 
gå op i en højere enhed til sidst.
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MINDEORDKALENDERKALENDER

og samtaler med mulige 
kommende elever. Dagen 
efter at Tro og Mission 
havde skrevet 60, steg 
elevtallet til 63, og der er 
stadig flere, der søger en 
plads til næste år.

Vi har selvfølgelig 
stadig pladser at give af, 
især i 10. klasse – men 
der er også steder, hvor 
vi må melde udsolgt. 
Fx har der været stor 
efterspørgsel på vores 

ELEVSITUATION

”Hva’ har vi da gjort, sid’n 
vi ska’ ha’et så godt? 
Der sand’lig ingen grund 
til og gå rundt og græd’ 
snot.”

Sådan synger De 
Nattergale – i øvrigt 
med temmelig tyk ironi. 
Men på Løgumkloster 
Efterskole passer citatet 
faktisk ret godt. Telefo-
nen gløder nærmest for 
tiden, og der bruges en 
del tid på rundvisninger 

læsehold, hvor vi nu har 
ramt loftet.

Det skaber en masse 
optimisme både internt 
på skolen og i baglan-
det, og det afføder en 
stor taknemmelighed 
for den enorme opbak-
ning, vi møder. Tak for 
fortsat forbøn også for 
elevtallet, der gerne skal 
fortsætte med at vokse i 
de kommende år.

NYE ANSATTE

Mette Lykkebo kom-
mer fra en stilling 
på Agerskov Kristne 
Friskole og skal un-
dervise i dansk, tysk 
og engelsk.

Christian Schmidt 
kommer fra en stilling 
på Sydvestjyllands 
Efterskole, og han 
skal blandt andet 
undervise i naturfag 
og musik.

Til det kommende skoleår siger vi velkommen til to nye ansatte.

† Marie 
K. Hansen

Marie K. Hansen blev kaldt hjem til Jesus 
den 13. maj 2019. Hun sov stille ind på 
Hospice i Haderslev, mens der blev sunget: 
Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til 
Paradis!

Vi kendte Marie som omsorgsfuld, kærlig 
og viis, og hun var en åndelig personlig-
hed. Da hun som 47-årig i 1990 blev ramt 
af alvorlig brystkræft med mange hårde 
sygdomsperioder, måtte hun stoppe som 
jordemoder. Marie blev salvet og bedt for 
i begyndelsen af sygdomsforløbet, og fra 
da af kunne hun sige: ”Sygdommen er lagt i 
Guds hånd. Jeg er på jorden, så længe Gud 
vil – og den dag Han henter mig, er det 
fordi, det er bedst for mig.”

I 2006 havde Marie den sorg at miste 
ægtefællen Thomas. De havde boet i Byl-
derup Bov i mange år. I 2013 flyttede hun 
til Haderslev, hvor hun hurtigt faldt til, og 
med hendes stærke vidnesbyrd kom hun 
til at betyde meget for os i missionshus og 
bibelkreds. Marie var meget afklaret om 
sin situation og sagde: ”Jeg skifter jo bare 
adresse.”

Marie blev begravet fra Burkal Kirke, hvor 
pastor Jensen talte fra Åb. 21,5: ”Se, jeg gør 
alting nyt”.  Mindesamværet sluttede med, 
at barnebarnet Cecilie sang: ”Dristig nu mit 
bange hjerte”. Marie efterlader sig datteren 
Lillian med familie.

Æret være Maries minde.
Ingeborg Trans og Karen Margr. Debel-Hansen

† Erling 
Nissen

Erling Nissen blev den 11. april 
pludselig kaldt hjem til de himmel-
ske sale. Han var blevet indlagt på 
Sønderborg Sygehus med stærke 
smerter i brystet. Nogle af Erlings 
sidste ord var: ”Jeg har ikke tid til at 
være på sygehuset, jeg skal til gideo-
nitmøde.” Erling, og hans kone Bjørg, 
kom til Sønderborg i slutningen af 
60’erne. Sammen fik de fire børn. I 
størstedelen af Erlings arbejdsliv var 
han ingeniør for Sønderborg Kom-
mune. 

Erling var viis i de bibelske skrifter, 
hvorfor han også var en efterspurgt 
prædikant i afdelingen i mange år. 
Han har været til uvurderlig støtte i 
LM i Sønderborg. En åndelig forny-
else i begyndelsen af 70’erne blev 
efterfulgt af 25 års åbent-hus, gade-
mission og bibelbod. Erling brændte 
for at række evangeliet videre, og 
det blev en tid, hvor mennesker 
blev vundet for Kristus. Han var et 
begejstret og følsomt menneske. Et 
forbillede i mange ting. 

 Erlings sidste tid, med alt for me-
get medicin, gjorde ham til en anden 
Erling, end ham jeg vil huske. Hans 
sidste livsbekræftende mission blev 
arbejdet som gideonit. 

Æret være Erlings minde.
Jes Nissen

    

 



12 13
NYT I SYD JULI 2019 NYT I SYD JULI 2019

KALENDER KALENDER

Mødeplan for juli og august
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 9. aug. Ejnar Landkildehus
Sø. 18. aug. kl. 14 På friskolen. Annelise og 
Axel Rye Clausen
LMU 

Agerskov Valgmenighed
Sø. 11. aug. kl. 14 Jakob Rahbek
Sø. 25. aug. kl. 14 Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 13. aug. Jakob Rahbek 

Ballum
Sø. 11. aug. kl. 14 Ejnar Landkildehus
Sø. 18. aug. kl. 10.30 Gudstj. Henrik P. Jensen

Brændstrup
Ma. 8. juli. Stuemøde hos Ulla og Andreas 
Rasmussen
Ma. 22. juli. Stuemøde hos Gerda og Niels 
Arne Skov
Ma. 12. aug. Opstart
Ma. 19. aug. Peter Thorsen
LMU

Bylderup Bov
Ti. 2. juli kl. 14.30 Ældremøde. Jens Peter 
Rejkjær 
Sø. 7. juli kl. 10.30 Gudstj. Jens Landkildehus
Fr. 12. juli.  Åbent hus hos Merete og Ivan 
Petersen
Sø 21. juli kl. 10.30 Gudstj. 
Sø. 4. aug. kl. 10.30 Gudstj. Anders 
Landkildehus 
Ti. 6. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Martin 
Hunskjær Olsen 
Fr. 9. aug. Henry Holm Hansen 
Sø. 18. aug. kl. 10.30 Gudstj. Christian 
Maymann 
Fr. 23. aug. kl. 17.30 Fællesspisning. Kl. 18.30 

Ejler Nørager
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet

Haderslev
On. 7. aug. Samtalemøde
Ma. 12. aug. kl. 17.45 Kulturmøde i klubhuset 
On. 14. aug. Egon Jensen
To. 15. aug. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Finn Sørensen
On. 28. aug. kl. 11 Kvinder møder kvinder
On. 28. aug. Vi besøger Norea Mediemission, 
Porsevej 6

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 11. aug. Ejler Nørager
Sø. 25. aug. Erik Haahr Andersen 

Haderslev Syd
Fr. 16. aug. Raymond Marquardt. KFUM’s 
Klubhus 
Fr. 30. aug. Film: ”Ordet” af Kaj Munk. Hos 
Aase og Hans Peter

Kolding
To. 15. aug. Michael Agerbo Mørch
Sø. 25. aug. Udflugt
To. 29. aug. Flemming Burgdorf: ”Gælden er 
betalt”

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 4. aug. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 11. aug. Brændstrup. Ernst Højgaard
Sø. 18. aug. Ballum. Henrik P. Jensen
Sø. 25. aug. Brændstrup. Ejler Nørager

Løgumkloster
LMU

Middelfart 
Ti. 20. aug. Henrik Hadberg: ”Guds frygt”

Nordøstfyn
Ti. 27. aug. Henrik P. Jensen

Odense
Ma. 12. aug. kl. 19 Sommerreflektioner
Ma. 26. aug. kl. 17.45 Fællesspisning. Birger 
Reuss Schmidt
LMU kl. 19.00

Over Jerstal kl. 19.00
To. 8. aug. Kl. 18 Fællesspisning. Sang og 
vidneaften. 
To. 22. aug. Ole Sørensen, Norea

Ribe
Fr. 16. aug. kl. 18. Opstart med grill. Hos 
Gunhild og Jens
23.-24. aug. Weekendlejr på Solbakken

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 16. aug. Mathias Nørager
To. 22. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Kl. 18 Fæl-
lesspisning og aftenmøde v. Christen Peter 
Olesen, Ejstrupholm
26.-28. aug. Børneboblen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 23. aug. kl. 18 Grill hos Johanne og Søren 
Lagoni

Sottrup 
Ti. 20. aug. Peter Thorsen

Sønderborg
Fr. 9. aug. kl. 18 Fredagsmøde
To 15. aug. kl. 17.30 fællesspisning. Finn 
Sørensen

Fr 16. kl. 14.30 Seniormøde. Poul Arne Nyborg
30. aug-1. sept. Samfundslejr. Mads Jakob 
Jakobsen

Toftlund Frimenighed 
Fr. 8. aug. kl. 19 Venskabsmiddag
Ti. 13. aug. kl. 19 Simon Roager
Sø. 18. aug. kl. 10 Gudstj. Møller Schmidt
Sø. 25. aug. Udflugt
Ti. 27. aug. kl. 19 Åbne Døre

Tønder
On. 7. aug. kl. 18.30 Opstart
On. 14. aug. Fællesmøde. Lene Aagaard 
Nielsen, landsleder i Wycliffe
On. 28. aug. Martin Højgaard Jensen, BDM

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 11. aug. Bøn og Lovsangsgudstj.  
Sø. 18. aug. Gudstj. Teddy Sjælland

Aabenraa kl. 19.00
LMU

Bibelcamping på Haderslev Næs

Lørdag 6. juli-lørdag 27. juli er der bibel-
camping på Haderslev Næs, Steveltvej 70, 
6100 Haderslev. Enhver er hjertelig velkom-
men – også til enkelte møder. Se programmet 
på www.bchaderslev.dk

Udlejning af campingvogne 
Har du en campingvogn, du vil udleje på 
bibelcamping? Så er det muligt at lægge den 
ind på bibelcampings hjemmeside, så dem, 
der mangler en, kan finde dig. Det er også 
fint, hvis det kun er en enkelt uge, du ikke selv 
skal bruge den. Det kunne jo være, at der var 
andre, der kunne få glæde af den og opleve, 
hvor godt det er at være på bibelcamping. 
Læg den ind under www.bcbibelcamping.dk 
– booking – campingvogne.
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ANNONCER

JULI

Bed for
• Solbakken (29. juni-1. juli,børnelejr + 28.-31.juli fælleslejr)
• 1.-5. Tværkulturel lejr på LME
• 6.-27. Bibelcamping (BC) på Haderslev Næs
• 28. juli-3. aug. Musiklejr på Solgården
• vore prædikanter, at de må blive oplært af Gud
• det tværkulturelle arbejde
• de syge

Missionærer  og volontør – Tanzania
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid, Alfred og Marius.  
 Iringa
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
• Lene og Ole Malmgaard, at de må få en god indgang i DK igen
• Volontør Marc Agerbo. Arusha

AUGUST

Tak for
• at der kom flere elever på LME. Bed for hver enkelt

Bed for
• Solbakken (2.-6. teenlejr + 17.-18.småbørnslejr)
• 28. juli-3. aug. Musiklejr på Solgården
• de ansatte i LMU og LMBU
• for vore skoler, lærere og elever
• arbejdet blandt grønlændere i DK
• at nogen må høre kaldet til arbejdet på Solbakken (lejrudvalg og  
 lejrledere)
      
Missionærer og volontører – 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 og Manola. Siem Reap
• Volontørparret Malene og Frederik Wind. Siem Reap

Missionærer – Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas

BED,  sa 
skal der 
jer.

G
IV

E
SMAT T 

syv,syv

SØG, 
så skal  
finde.

MATT 
s y v ,
s y v

I 

BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv

L
U

K
K

E
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FORBØN

I forbønnens tjeneste

Elevstævne på Løgumkloster 
Efterskole

Elevstævnet på Løgumkloster Efterskole er i 
år flyttet til lørdag 5. oktober. Husk allerede 
nu at sætte kryds i kalenderen.
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