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”Men Jesus udleverede han (Pilatus), så de fik
deres vilje.” Luk. 23,25b

En brik i Guds plan
Jeg har flere gange i mit liv læst disse
vers og hørt prædikener, hvor der er
blevet talt om, hvordan folket har presset Pilatus til at korsfæste Jesus. Jeg har
også læst bogen Pontius Pilatus, som er
en bibelhistorisk roman. Forfatteren har
fundet alt historisk materiale, sat det hele
sammen og har så selv fået enderne til
at nå sammen. I bogen får vi en grundig indføring i, hvordan det har været
at være statsmand på det tidspunkt,
og hvad det har betydet at være mellemmand mellem folket og kejseren i
Rom. Det er spændende at se det hele
fra en anden synsvinkel, nemlig Pontius
Pilatus’. I bogen kan man læse, at der
har været mange bekymringer omkring
det, at Jesus skulle dømmes. Det var et
politisk spil på højt plan. Pontius Pilatus
kæmpede imod i lang tid, fordi han ikke
mente, at Jesus skulle dømmes til døden,
og ifølge bogen har Pilatus det dårligt
bagefter, da han mener, han har dømt en
uskyldig mand.
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Stol på Gud
Jeg synes, det er fantastisk at få denne
indføring i, hvordan det var for Pilatus at
blive brugt i Guds plan. Vi forstår langt
fra altid Gud. Pilatus forstod helt sikkert ikke Gud i denne situation. Gud gør
mange ting, vi ikke forstår. Vi har ikke det
fulde overblik over situationen eller det
liv, som det handler om. Pilatus var her
en brik i et stort puslespil, hvor det var
et ufravigeligt krav, at Jesus skulle dø.
Vi er også brikker i Guds store puslespil.
Jesus døde for dig og for mig. Det var
smerteligt for Gud, at han skulle ofre sin
egen søn, for at vi kunne få del i frelsen,
den frelse som er så altafgørende for, at
vi kan være sammen med ham i Himlen
i al evighed. Vi kan ikke selv overskue
vejen derhen, men Gud kan. Derfor stol
på ham. Han fører dig sikkert frem.

Jubilæumsweekend på Haderslev Næs
Mange tanker og forberedelser var gået
forud for afviklingen af bibelcampings
(BC) 50 års jubilæum. Flere havde været
i bøn til Gud om, at weekenden måtte
stå både i taknemmelighedens tegn
over, hvad Gud gennem mennesker har
udrettet i alle disse år, men også at festen
måtte få os til at tænke fremad, så den
kunne give inspiration og lyst til at fortsætte dette arbejde.
Festaftenen
Lørdag d. 20. juli var festens kulmination.
Mødesalen var festligt pyntet med balloner, og mange mennesker (ca. 650) ankom
fra nær og fjern for at deltage denne
aften, så salen blev helt fuld. Der var både
indslag for børn og voksne. Leif Rasmussen holdt festtalen, hvor han bl.a. lagde
vægt på Guds trofasthed. I et interview
med tidligere bibelcampingudvalgsformand, Knud Lund, blev vi mindet om, at
BC både har haft sine op- og nedture, og
at arbejdet ikke ”bare” kører af sig selv.
Vi må arbejde, men det er Gud, der giver
væksten – både menneskeligt og åndeligt.

Kæmpe kaffebord
I pausen skulle alle have et stykke af den
meget flot dekorerede jubilæumslagkage, mens børnene blev underholdt af
Gitte Jensen med forskelligt trylleri. Efter
pausen var der tid til, at nogle fortalte om
gode minder fra BCs efterhånden lange
historie. Aftenen sluttede med afspilning
af en film, der er blevet klippet og sat
sammen fra BCs første tre år, der foregik på lejrstedet Solbakken. For mange
bragte det dejlige minder frem, men det
mindede os også om den udvikling, der
er sket i løbet af disse 50 år.
Festgudstjeneste
Søndag eftermiddag sluttede jubilæumsfejringen med en festgudstjeneste, hvor
Søren Skovgaard Sørensen var præst
og prædikant. Også her var mødesalen
næsten fuld – denne gang med mange
unge børnefamilier. Det skabte glæde og
forventning om, at Gud fortsat ønsker at
bruge BC til at række evangeliet til nuværende og kommende slægter.
Annelise Fredensborg

Palle Gaedt Jensen,
Kolding
Interview med tidligere bibelcampingudvalgsformand, Knud Lund.

En flot dekoreret jubilæumslagkage.
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TVÆRKULTURELT ARBEJDE

TVÆRKULTURELT ARBEJDE

Takkefest
”En stor tak for det, I som frivillige
betyder for det tværkulturelle arbejde i
Sønderjylland. Jeres indsats er med til at
gøre en enorm forskel for mennesker, der
kommer hertil som flygtninge.” Sådan lød
rosen til de frivillige i det tværkulturelle
arbejde i Sønderjylland ved en stor takkefest, som blev holdt i maj på Løgumkloster Efterskole. Bag takkefesten stod LM
i Sønderjylland-Fyn, missionskonsulent
Reidar Puggaard Poulsen og tværkulturel
konsulent Else Wiwe. Omkring 54 frivillige fra forskellige grene af det tværkulturelle arbejde i området deltog.
Festmiddag og taler
De frivillige blev fejret og anerkendt med
en dejlig festmiddag og taler af bl.a. afdelingens formand, Martin Jefsen. I løbet
af aftenen var der opmuntrende indslag
fra forskellige asylansøgere, der fortalte om, hvad det lokale tværkulturelle
arbejde havde betydet for dem. En ung
mand sang et par sange, og to fortalte
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begejstret om, hvordan de havde oplevet
at blive modtaget af de frivillige i Løgumkloster LM. Amin, en ung mand der netop
har fået opholdstilladelse, fortalte om sit
ophold på Luthersk Missions Højskole i
Hillerød og om, hvordan han glæder sig
til at bosætte sig i Aabenraa. Der var god
tid til forbøn, hvor de frivillige i små grupper kunne bede for hinanden og for de
flygtninge, de er tæt på.
Gave
Som en gave og tak for deres indsats fik
hver deltager foræret et kaffekrus med
teksten påtrykt: ”Jeg var fremmed – og I
tog imod mig.” Else Wiwe knyttede denne
kommentar til gaven: ”Når man giver
meget til andre, må man også tage sig tid
til selv at blive fyldt op. Så det er også en
påmindelse til jer frivillige om at passe på
jer selv og få holdt nok kaffepauser.”
Taknemmelig deltager
Nyt i Syd har spurgt Gunhild og Jens

Rosenberg, Hviding, der var med til
festen, hvad de synes om dette arrangement. De fortæller: ”Det er med
taknemmelighed, vi ser tilbage på denne
aften. Vi blev bekræftet i, at der gøres
rigtig meget for asylfolkene. Det var godt
at få nogle ansigter på dem, der er med i
arbejdet, og selv om vi kendte nogle fra
tværkulturelle lejre, var det godt at være
sammen på en anden måde. Vi kommer i
en lille kreds, derfor er det specielt dejligt
at vide, at dette arbejde også er en del
af LM og får fuld opbakning derfra. Når
kalenderen hurtigt bliver booket op med
forskellige tiltag for asylanter mv., var det
godt at blive mindet om, at vi også skulle
huske på os selv og koble af en gang i
mellem og hvile.
Mange opgaver
Vi er begge almindelige frivillige på
Asylcenter Hviding, hvor Gunhild har
mor/barn legestue en gang om ugen,
og jeg tager mig af alt mellem kørsel og
udfyldning af diverse dokumenter (det
bruger man ikke tid til på kontoret – det
er uden for deres område!). Vores arbejde
består derudover i ugentlige undervisningsdage, der kræver forberedelse. Vi
vil gerne ”kræse” lidt for vore deltagere,
så derfor skal der også bages boller.
Når der er 28-32 deltagere, så er det en
rimelig mængde boller, der bliver sat til
livs. Herudover inviteres deltagerne til
fx sankthans, grill i haven, fejring af dåb
og risengrødsspisning. Desuden må vi
også hjælpe med mange almindelige
dagligdags trivialiteter, som fx at forstå
en dansk skrivelse fra en myndighed eller
få et medlemskab af en motionsklub.

Som en gave
og tak for
deres indsats
fik hver
deltager
foræret et
kaffekrus.
Glæder og sorger
Vi holder desuden kontakt med dem, der
har været her i Hviding, og som har fået
ophold. For nogle af dem er vi blevet
”bedsteforældre” til børnene, og andre
”mor og far”. Gunhild har været støtte
for en ti-årig, som vi fik på Brændstrup
kristne Friskole. Det blev de bedste ni
måneder i hans liv. Desværre fik de ikke
ophold i DK og er i dag i udlandet. Også
asylansøgere i Kolding arresthus skal
have et besøg
Der er både glæder og sorger i arbejdet. Systemet behandler ofte asylfolket
dårligt, men vi møder megen taknemmelighed og glæde fra dem over, at vi
”gider” have med dem at gøre. Det gør
godt i vore hjerter og sind.
Nydanskerne og -kristne har et særligt
behov for, at vi inkluderer dem i vore
fællesskaber, også de private cirkler, så de
får nogle venner og opgaver. Og det er
os, der skal være de aktive. Det er os, der
skal invitere og organisere. Det nye liv
skal have næring til at fortsætte,” slutter
Jens Rosenberg.
Annelise Fredensborg
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MÆND

KVINDER

Hygge & Hobby
En aften om måneden inviterer Sønderborg LM alle kvinder til at mødes i et
privat hjem til ”Hygge & hobby”. Når vi
samles til de almindelige møder i missionshuset, er der ofte sparsomt med tid
til at snakke og lære hinanden lidt bedre
at kende. Derfor opstod tanken om, at
vi kunne mødes en aften uden fastlagt
program, men hvor der var rigelig tid til
at snakke med hinanden. Denne aften
kunne så også blive anledning til at invitere vore ikke kristne relationer med i et
godt kristent fællesskab.
God tilslutning
Vi samles mellem ti og tyve kvinder i alle
aldre. Vi har været i gang i et års tid og
skiftes til at komme hos hinanden. Der er
som regel rift om at være vært, så der er
altid husly og boller til kaffen. Værtsska-
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Mænd i centrum
bet aftales fra gang til gang og indbydelsen bliver sendt ud på mail til hele
kredsen. Dukker man op sådan en aften,
vil man opleve, at snakken går lystigt, og
hænderne bruges hos mange til forskelligt håndarbejde. Der deles mange ting
lige fra strikke- og hækleopskrifter til
livets og hverdagens øjeblikke med børn,
arbejde, hus og hjem. Nogle er måske
mere til at lægge puslespil eller spille et
kortspil, så er der også plads til det.
Nyder samværet
Formålet er primært det sociale samvær,
hvor vi kommer tættere på hinanden.
Deltagerne har en aften anonymt skrevet,
hvad de synes om arrangementet, og
mange udtrykte glæde ved samværet
under de friere former. En udtrykker det
således: ”Jeg er med, fordi jeg er inviteret
med af en veninde. Jeg nyder roen og
afslapningen, ja, det føles næsten som
mindfullness. Samtidig må jeg sige, at jeg
også lærer en del om tro og kristendom.
Jeg hygger mig rigtig meget disse aftner.”
En idé som varmt kan anbefales i
andre kredse. Der er ingen mødepligt,
men man kommer bare, når der er tid og
overskud til det.
Annelise Fredensborg

I LM Bylderup Bov så vi et behov for, at vi
mænd fik en mulighed for at samles og
være mænd sammen. Et samvær hvor vi
kunne tale om, hvordan det er at være
mand, og hvordan vi lever som mænd i nutiden – som kristne mænd og Jesu disciple,
som mænd i menigheden, som fædre, som
ægtefælle og som medmenneske.
Mange forskellige temaer
Vi begyndte i foråret 2018 og mødes tre
gange årligt. Arrangementet begynder
altid med, at vi spiser sammen Derefter
er der foredrag, samtaler, kaffe og mere
snak. Vi mødes mellem 25 og 30 mænd i
alderen 25-75 i alle størrelser, erhverv og
livssituationer. De fleste deltagere kommer jævnligt i missionshuset, men der
kommer også nogle fra andre sammenhænge. Vi har været fælles om mange
forskellige temaer som fx: Mand anno
2018, Kvinde min, jeg elsker dig…, Mand
skabt i Guds billede.
Stor velsignelse
Vi oplever stor åbenhed og lyst til at lytte
og tale sammen. Der er mange ting, vi
ikke deler til daglig, og som vi finder ud
af er godt at dele, også fordi vi nogle
gange oplever, at der er andre, der faktisk
’har det lige som mig’!!
Vi oplever det rigtig fint med foredrag,
men som en sagde det sidste gang: ”Det
er godt med foredrag, men det er samtalerne, som flytter noget hos mig”.
At være sammen både som kristne
brødre og som mænd oplever vi som en
stor velsignelse.
Ejnar Landkildehus

Vi så et behov for, at vi mænd fik en mulighed for at samles og være mænd sammen.
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ISRAEL

SOLBAKKEN

En studiedag om Israel

Solbakken – et skønt sted at være

Det er trosstyrkende, når man kan få anledning til at fordybe sig i Bibelen en hel
dag sammen med andre kristne og høre
på en dygtig og kompetent taler. Det fik
vi lov til i LM i Sønderborg for et stykke
tid siden. Det overordnede emne var:
Israel, politisk og profetisk. Underviseren
var tidligere sognepræst Stig Christensen,
Sønderborg.

I flere år har vi været ledere på en børnelejr på Solbakken. Vi synes, Solbakken er
et skønt sted! Med lejren håber vi at give
glæden ved stedet, fællesskabet og ikke
mindst Jesus videre til både vore egne og
andres børn.

En Israel-kender
Stig Christensen har igennem mange år
interesseret sig meget for Israel. Han har
ofte været i landet, og han følger med i,
hvad der sker politisk i og omkring Israel.
Samtidig arbejder han også med Israels
plads i Guds historie, og hvad Bibelen
siger om landet og befolkningen. Det var
altså med høje forventninger, vi meldte
os til denne studiedag, og vi blev ikke
skuffede.
Israel i fortiden
Dagen var delt op i fire lektioner – to
om formiddagen og to om eftermiddagen. Første lektion havde overskriften:
Israel, politisk og profetisk i fortiden. Her
gennemgik Stig hele Israels historie fra
Abraham til Jesu fødsel. Vi fik på en time
et fantastisk overblik over GT, hvor Gud
giver mange løfter. Folkeløftet gennem
Abraham (araberne gennem sønnen
Ismael, og de kristne gennem sønnen
Isak). Landeløftet, der dog kan mistes ved
vantro og synd.
Israel på Jesu tid
I denne lektion fik vi gennemgået Israels
historie under Romerriget, og hvordan
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landet senere blev erobret af araberne
og tyrkerne. Templet blev ødelagt, og
det jødiske folk blev fordrevet og spredt
over hele jorden. Vi blev også mindet om
mange af Jesu profetier i bl.a. Matt. 24.
Israel i dag
Her fik vi en fin indføring i, hvordan
Israel fik sit eget land igen i 1948 og de
mange krige og problemer, det medførte. En gennemgang af mange løfter i
GT bekræfter, at Gud styrer og leder efter
sin plan. Fx kom mange jøder hjem fra
”Nordens land” (Rusland) i 90’erne (Jer.
38,8) og Luk. 21,24 blev opfyldt i 1967.
Israel i fremtiden
I sidste lektion fik vi en tankevækkende
gennemgang af Israel og Jesu genkomst
ud fra tekster i GT og ikke mindst fra Johs.
Åb. Inden Jesus kommer igen, vil der
komme store trængsler, derfor mindede
Stig os til sidst om, at vi skal bede om
Jerusalems fred, om at hedenskaben ikke
skal tage al magten, og at Gud må beskytte os kristne, når trængslerne kommer,
ligesom Gud skjulte Lot i Soar, da Sodoma
og Gomorra blev ødelagt, (1. Mos. 19,29).
Annelise Fredensborg

Slikbutikken er et hit
På børnelejren er der mange glade og
gode stunder. Børnene nævner ofte slikbutikken som det bedste!
Vi er selv meget taknemmelige for det
arbejdsfælleskab, vi har med de andre
ledere og dem, der hjælper i køkkenet.
Det er dejligt, når det lykkes at holde
bibeltimer, synge lovsange, få børnene
til at grine eller fordybe sig i en aktivitet.
Mange børn er på lejr for første gang
uden deres forældre, men de klarer det
som regel, selvom hjemveen indimellem
melder sig. Kommer de året efter, kan vi
se, at de er mere fortrolige med det hele,
og frimodigheden er vokset.
Ungledere
Hvert år har vi en flok unge ledere med.
De er som regel mellem 14-19 år og er
helt uundværlige på lejren. De kommer
med en masse humør, energi og ideer.
Børnene bliver ofte rigtig glade for de
unge, og omsorgen til børnene er stor fra
de unges side.
I år havde vi syv unge ledere med.
Alle syv har enten i år eller tidligere år
selv henvendt sig til os og spurgt, om de
måtte komme med som ledere.
Nikita, der har været med i flere år,
fortæller: ”Jeg har været på Solbakken
så længe, jeg kan huske, og jeg har altid

elsket at være på lejr! I god tid før lejren
har vi et heldagsmøde, hvor vi lærer
hinanden at kende, snakker om lejrens
afvikling, finder på aktiviteter, tema,
talere og festaften. En super hyggelig
dag! Dagen inden børnene ankommer til
lejren, mødes vi ledere og planlægger de
sidste ting som fx armbånd, bordopsætning, værelser og slikbutik. Det sjove ved
at være ungleder er helt klart, at man er
med til alle de forskellige aktiviteter, så
man på en måde selv er med på lejren,
men også giver alle børn en fed oplevelse. Jeg elsker at være sammen med børn
og hygger mig rigtig meget sammen
med dem.
Jeg tager med på børnelejr som leder,
fordi det er super hyggeligt, og jeg synes
også, det er vigtigt, at andre børn får den
samme gode oplevelse, som jeg selv har
haft.
At være ungleder på en lejr kan varmt
anbefales.”
Lisbeth og Jørgen Skou Hansen

Jeg har været på Solbakken så længe, jeg
kan huske, fortæller Nikita.
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K ALENDER

K ALENDER

Mødeplan for september og oktober
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 6. sep. kl. 17.30 Fællesspisning. Peter
Thorsen.
On. 11. sep. Medarbejdermøde
20.-22. sep. Kredsweekend på Solbakken.
Peter Techow
Fr. 27. sep. Martin Hunskjær Olsen
Fr. 4. okt. Høstfest. Poul Arne Nyborg. På
friskolen
Ti. 22. okt. Henrik Larsen DBI. Fælles med
LMU
LMU
Agerskov Valgmenighed
Sø. 1. sep. kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
Ti. 3. sep. Stefan Christensen, Løgumkloster
Ti. 24. sep. 18.30 Årsfest. Erik Haahr Andersen
Ti. 22. okt. Bent Larsen, Arken i Esbjerg
Ballum
Fr. 6. sep. Bent Larsen, Arken i Esbjerg
Fr. 27. sep. Høstfest i Menighedshuset. Erik
Back Pedersen
Lø. 5. okt. kl.14.30 Samfundsdag fælles med
Skærbæk. Peter Olsen
Fr. 25. okt. Peter Thorsen
Sø. 27. okt. kl.10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Brændstrup
Fr. 6. sep. Høstfest. Flemming Burgdorf
14.-15. sep. Kredsweekend. Henrik Nymann
Eriksen
Ma. 30. sep. Peter Wind
Ma. 21. okt. Flemming Jensen
LMU
On. 11. sep. Bibelstudie. Hos Karin og Jørgen
Thorø
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On. 18. sep. Jakob Rahbek. Hos Lene og Lars
Rasmussen
On. 25. sep. Aktivitet
Bylderup Bov
Sø. 1. sep. kl. 10.30 Gudstj. Martin Hunskjær
Olsen
Ti. 3. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Poul Arne
Nyborg
Fr. 6. sep. Jesper Iversen
Sø. 8. sep. kl. 14.30 Skovtur
13.-15. sep. Menighedslejr på Solbakken.
Daniel Burgdorf
Sø. 22. sep. kl. 14.30 Høstfest. Jørn Nørgaard
Fr. 27. sep. kl. 19 For kvinder. Annelise Rye
Clausen, Tarm
Sø. 29. sep. kl.10.30 Gudstj. Ejnar Landkildehus
Ti. 1. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Landkildehus
Fr. 4. okt. kl. 18.30 Erik Sode Nielsen (Fællesspisning kl. 17.30)
Sø. 6. okt. kl. 10.30 Gudstj. Missionskonsulent
Bent Olsen
To. 10. okt. kl. 18.00 En aften for mænd
Sø. 13. okt. kl. 10.30 Gudstj. Per Bøndergaard
Fr. 25. okt. Peter Møller Schmidt
Sø. 27. okt. kl. 10.30 Gudstj. Kjeld Burgdorf
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Ma. 2. sep. Henrik Hadberg: Gudsfrygt
Ma. 9. sep. Ejler Nørager: ”Skyld og skam”
Ma. 28. okt. Martin Jefsen
Gånsager/Spandet

Haderslev
Ma. 9. sep. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 11. sep. Samtalemøde. Skriften, bøn,
samtale. Else Wiwe: Evangelist- og profetnådegaver
To. 12. sep. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Morten Brosbøl Vibert
23.-27. sep. Møderække. Egon Kattner. Torsdag sang ved Vedstedkoret
On. 25. sep. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Ma. 30. sep. Fællesmøde med LMU. Peter
Olsen
On. 9. okt. Samtalemøde. Skriften, bøn, samtale. Hans Chr. Schmidt
To. 10. okt. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Erik
Sode Nielsen
Ma. 21. okt. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
25.-27. okt. Samfundslejr på Solbakken. Dan
Hessellund
On. 30. okt. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 30. okt. Missionsaften. Signe og Brian
Bjørn Nielsen, Kiabakari
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 8. sep. Steffen Juul Pedersen
Sø. 22. sep. Høst- og familiegudstj. Per Bøndergaard
23.-27. sep. Møderække. Egon Kattner
Sø. 6. okt. Martin Jefsen
Sø. 20. okt. Ebbe Kaas
25.-27. okt. Menighedslejr på Solbakken. Dan
Hessellund
Haderslev Syd
Ma. 9. sep. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 13. sep. Henrik Hadberg. Klubhuset
On. 25. sep. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Fr. 27. sep. Teddy Sjælland. Hos Eva og Arne
Nygaard
Fr. 11. okt. Svend Åge Jacobsen. Klubhuset
Ma. 21. okt. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 25. okt. Jesper Iversen. Hos Rita og Niller

On. 30. okt. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Kolding
To. 5. sep. Johannes Jensen: “Syndefaldet”
To. 12. sep. Samtalemøde. Kurt Krüger: ”Nydelser højere end Gud, eller tjenersind”
To. 26. sep. Svend Åge Jakobsen: Johs. Åb. 7
To. 3. okt. Jesper Iversen: ”Nådens evangelium”
Ma. 7. okt. kl. 19 Missionsaften. Bent Olsen:
”Inspirationsmøde for mission”
To. 10. okt. Besøg af Åbne Døre
To. 17. okt. ”Light-møde”
To. 25. okt. Peter Møller Schmidt: ”Ikke ved
magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd”
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 1. sep. Brændstrup. Teddy Sjælland
Sø. 8. sep. Brændstrup. Ungdomsgudstj.
Kristoffer Roager
Sø.15. sep. Toftlund. Ole Andersen. Bibeltime
om eftermiddagen
Sø. 29. sep. Brændstrup. Høstfest. Ejler Nørager
Sø. 6. okt. Brændstrup. Peter Olsen
Sø. 13. okt. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 27. okt. Ballum. Ejler Nørager
Løgumkloster
Fr. 6. sep. Martin Jefsen
Fr. 20. sep. Lovsang/bøn/Vidnemøde
Fr. 27. sep. Høstfest. Svend Åge Jacobsen
Fr. 9. okt. Kim Birger Nielsen ”Åbne døre”
Fr. 25. okt. Kl. 17.30 Fællesspisning. Indsamlingsaften
On. 30. okt. Jørn Nørgaard. Fælles med LMU
LMU
On. 4. sep. Bibelstudie
On. 11. sep. Hyggetur til Rømø
On. 18. sep. Henrik Nymann Eriksen, LMH
On. 25. sep. Peter Thorsen
On. 2. okt. Hygge med brætspil
On. 9. okt. Isabella Jensen. Jødiske fester i
kristnes liv
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K ALENDER

K ALENDER
On. 23. okt. Henrik Larsen, DBI
On. 30. okt. Jørn Nørgaard. Fælles med LM
Middelfart
Ti. 24. sep. Ejler Nørager. ”Skyld og skam”
Ti. 8.okt. Martin Jefsen
Nordøstfyn
Ti. 17. sep. Flemming Jensen
Ma. 30. sep. i Odense LM. Spisning kl. 17.45.
Jakob Rahbek
Ti. 1. okt. Henning Kamp
Ti. 22. okt. Signe og Brian Bjørn Nielsen,
Kiabakari
Odense
6.-8. sep. Weekendlejr. Peter Techow
Ma. 16. sep. Niels Kousgaard
Ma. 30. sep. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30
Jakob Rahbek: ” At de alle må være et”
Ma. 7. okt. Henning Kamp: Nådegaver i funktion med fokus på profeti og evangelist
Ma. 14. okt. Bibeltime årgang 700 – Individuel
bibellæsning som bøn
Ma. 28. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl.18.30 Jørn
Nørgaard: Guds trofasthed og magt
LMU kl. 19.00
On. 4. sep. Lars Jensen
On. 11. sep. Erik Haahr Andersen
On. 18. sep. Bibelstudie
On. 25. sep. Àrant Johannesen
On. 2. okt. Bibelstudie
On. 9. okt. Knud Skov, Dansk Balkan Mission
On. 23. okt. Bibelstudie
Over Jerstal kl. 19.00
To. 5. sep. Henrik Hadberg, Munkebo
Lø. 7. sep. Socialdag. Hos Aase Svendsen
To. 26. sep. Høstfest. Henning Kamp
To. 3. okt. Peter Olsen
24.-25. okt. Søren Pedersen
Lø. 26. okt. kl. 10 Søren Pedersen.
Ribe
Ti. 24. sep. Peter Wind. Hos Bodil og Filip
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Ti. 22. okt. Poul Arne Nyborg. Hos Marianne
og Børge
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 6. sep. Ejnar Landkildehus
Fr. 20. sep. Høstfest. Jørn Nørgaard
To. 26. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Ejler
Nørager
Lø. 5. okt. kl. 14.30 Fællesdag i Ballum
missionshus. Peter Olsen
Fr. 11. okt. Egon Christensen
To. 24. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Jens
Landkildehus
Fr. 25. okt. Erik Sode Nielsen
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 6. sep. Jakob Rahbek
Fr. 20. sep. Generalforsamling
Fr. 4. okt. Peter Olsen
Fr. 25. okt. Svend Åge Jacobsen
Sottrup
Ti. 24. sep. Finn Løvlund, Esbjerg
Ti. 8. okt. Heine Holmgaard
Sønderborg
30. aug.-1. sept. Samfundslejr på Solbakken
Fr. 6. sept. Kl. 18 Høstfest
Fr. 13. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Jesper
Iversen
To. 19. sep. Teddy Sjælland
To. 26. sep. Jørn Nørgaard
Fr. 4. okt. kl. 18 Fredagsmøde
To. 10. okt. Martin Hunskjær Olsen
Fr. 11. okt. Seniormøde
To. 24. okt. Niels Kousgaard
To. 31. okt. Signe og Brian Bjørn Nielsen,
Kiabakari

Toftlund Frimenighed
Ti. 10. sep. kl. 19 Flemming Jensen
Sø. 15. sep. kl. 10 Gudstj.

Fr. 20. sep. kl. 19 Venskabsmiddag
Fr. 27. sep. kl. 19 Høstfest
Sø. 6. okt. kl. 10 Gudstj. Henrik P. Jensen
8.-10. okt. Møderække. Ejler Nørager
Fr. 11. okt. kl. 19 Venskabsmiddag
Ti. 22. okt. kl. 19 Ingvard Christensen
Sø. 27. okt. kl. 10 Gudstj. Poul Arne Nyborg
Tønder
On. 18. sep. Fællesmøde. Jens Peter Rejkjær
On. 2. okt. Peter Olsen
On. 23. okt. Lars Birkmose
Vadehavskirken
Sø. 8. sep. Gudstj. Netprædiken
Sø. 15. sep. Gudstj. Jesper Iversen
Sø. 6. okt. Gudstj. Ejnar Landkildehus
Sø. 27. okt. Gudstj. Jørn Nørgaard
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 3. sep. Ole Sørensen
13.-15. sep. Kredsweekend på Løgumkloster
Efterskole. Jakob Rahbek
Ti. 17. sep. Martin Jefsen
On. 25. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Ole Sørensen
Ti. 1. okt. kl. 17,30 Fællesspisning. Peter Olsen
Fr. 4. okt. Kun for kvinder. Grethe Muff Enevoldsen, Hillerød
Ti. 15. okt. Møde
Ti. 29. okt. Jesper Iversen
On. 30. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Poul Arne
Nyborg
LMU
Ma. 2. sep. Visionsaften. Steffen Birkmose
Ma. 9. sep. Kom og hyg. Versus
Ma. 16. sep. Taler
Ma. 23. sep. Bibelstudie hos Lydia og Niels
Gad
Ma. 30. sep. Lovsangsaften
Ma. 7. okt. Filmaften
Ma. 21. okt. Bønne- og vidneaften
Ma. 28. okt. Taler

Løgumkloster Efterskole
Gratis Døgn:
•
28.-29. september
•
For børn fra 6.-9. klasse
•
En smagsprøve på efterskolelivet
med fællesskab, valgfag, andagter, lovsang m.m.
Du kan tilmelde dig på tlf. 7474 3652 eller på
mail lme@lme.dk
Efterskolernes Dag (Åbent hus):
•
29. september kl. 13 – 17
•
Få en rundvisning og en snak om
efterskolen og bliv lidt klogere på,
hvad det er, vi kan tilbyde.
Adresse: Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster
Elevstævne lørdag 5. oktober
Vi relancerer i år elevstævnet på Løgumkloster Efterskole med ønsket om at invitere alle
tidligere elever, og ikke kun jubilarer. Der vil
både være solid åndelig og lækker kulinarisk
føde.
Kl. 10.30 Gudstjeneste i hallen v. Jakob Rahbek.
Om eftermiddagen: Jubilarsamling og forskellige aktiviteter bl.a. ”Den store bagedyst”,
fodboldturnering og seminar.
Kl 19.30 Festaften i hallen m. hilsner fra jubilarer, underholdning ved skolens elever m.v.

LME-elever på Bornholm
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ANNONCER

FORBØN

I forbønnens tjeneste

Fredag 4. oktober kl. 19
taler organisationskonsulent, team- og stresscoach
Grethe Muff Enevoldsen
over emnet: ”Hop ud af
hamsterhjulet og elsk
leverpostejlivet”
Grethe Muff
Hvordan får vi lidt mere
Enevoldsen
lethed og hvile ind i livet,
skruet lidt ned for tempoet
og hopper over hvor gærdet er lavest?
Hvordan bliver vi bedre til at bede om det, vi
gerne vil have, og få sagt pænt ”nej?”
Hvordan får vi lidt mere plads til os selv, og
lidt mere fokus på det, der er det vigtigste?
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard:
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802.

Lørdag 16. november 2019 På Solbakken,
Sønderballehoved 60, 6100 Haderslev

SEPTEMBER

Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med

Efterårslejr på Solbakken
12.-16. oktober, teenlejr (7 kl.-17 år). Morten
Hansen. mafmaf@live.dk eller tlf. 6168 8431
17.-19. oktober, juniorlejr (3.-6. kl.). Anne og
Bruno Kafton Jørgensen. Kaftons@gmail.com
eller Tlf. 2963 1391.
Yderligere oplysninger ses på
www.solbakken-lejr.dk

Halmøder på Løgumkloster
Efterskole
Søndag 3.-lørdag 9. november
Læs programmet på http://www.hal-moeder.dk/.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
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Oplæg ved:
Ingeborg Kappelgaard, pensionist, cand.
pæd., højskolelærer m.m. og Arne Kappelgaard, pens. sognepræst:

Ingeborg
Kappelgaard

Arne
Kappelgaard

Tema: Livets storme
Program:
9.15: Morgenkaffe
9.45: Velkomst
10.00-10.45: Arne Kappelgaard ”Tro i stormvejr” Matt. 8,23-27
10.45: Pause
11.00-12.00: Ingeborg Kappelgaard. ”Bekymringer”. Hjælp – jeg er så bekymret! Der er
ikke den ting, man ikke kan bekymre sig om.
Der findes gode bekymringer, men også
ufrugtbare bekymringer.
12.15: Middag
14.00-15.00: Ingeborg Kappelgaard. Hvad skal
vi gøre, når vi er bekymrede? Hvilken hjælp
har Bibelen at give os?
15.00-16.00: Lovsang og kaffe
16.00: Tak for i dag.
Pris: 150.00 kr. på dagen eller på mobilpay:
7266 5051, husk at skrive dit navn.
Tilmelding senest 11. november til
Lene Reichstein Lund på ovenstående
mobilnr. eller mail: lrlu@ucsyd.dk

Bed for
• elever og lærere på vore kristne skoler
• vore unge i studiebyerne, at de må finde ind i kristne sammenhænge
• planlægning af kommende BC og andre arrangementer
• at Gud må fylde og bruge vore prædikanter
• det tværkulturelle arbejde
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
• Ole Malmgaard. ”Pendlermissionær”
• Volontør Marc Agerbo. Arusha

OKTOBER

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

Kvindernes dag på Solbakken

GIVES

Kun for kvinder

Bed for
• ma. 7. Inspirationsmøde for mission i Toftlund
• efterårslejr på Solbakken
		
12.-16. Teenlejr. 7. kl.-17 år
		
17.-19. Juniorlejr. 3.-6 kl.
• de mange arbejdsudvalg og deres planlægninger
• alle de frivillige medarbejdere, at de må have glæde i arbejdet
• Søren Eriksen og for arbejdet på Grønland
• planlægningen af halmøderne i Løgumkloster
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
Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg
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