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”Kast al jeres bekymring på ham, for han har
omsorg for jer.” 2. Pet. 5,7

Hvile for sjælen
Nogle gange slår et bibelvers næsten
benene væk under én.
Det skete for mig ved ’Åben mikrofon’
ved en gudstjeneste. Velsignede minutter, hvor vi kan berige hinanden med bibelvers og vidnesbyrd. Eller bruge tiden
til eftertanke og bøn.
Kast al jeres bekymring på ham
Jeg har tit læst 2. Pet. 5,7: ”Kast al jeres
bekymring på ham, for han har omsorg
for jer.” KAST dem væk. AL bekymring.
For han HAR omsorg. Jeg prøver virkelig.
Hvor svært kan det være??
Ganske svært. HAR han nu omsorg?
Er det virkelig AL bekymring? Hører han
overhovedet – og har han i så fald styr
på mine bekymringer? På den måde, jeg
synes, forstås….
Hvad nu hvis jeg aldrig bliver rask?
Hvad nu hvis jeg ikke kan få økonomien
til at hænge sammen? Hvis mit barn ikke
klarer det? Hvis jeg ikke kan klare mit
arbejde? Ikke får løst konflikten med min
familie/ven/kollega? Hvis, hvis…
Ydmyg jer under Gud
Denne søndag læste én i menigheden
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verset med, som går forud, v. 6: ”Ydmyg
jer derfor under Guds stærke hånd, så
vil han ophøje jer, når tiden kommer, og
kast al…”
Det slog mig som en mavepuster:
”Ydmyg dig…” Det er ikke negativt at ydmyge sig under Gud. Det betyder, at jeg
lader mig omslutte af ham, overgiver mig
til hans nåde og kontrol med tingene.
Hans måde at gøre det på. Så kan jeg:
Kaste.AL.Bekymring.På.Ham. Og mærke
hans omsorg, der er ”varm som solens
stråler”.
Det slog mig også, at det er en synd
mod Gud, når jeg ikke ydmyger mig
under ham. For det viser jo, at jeg ikke
stoler på ham – ikke tror på, at han, der
er hellig, har skabt alt, styrer hele verden
– han har også styr på mig og mit lille liv.
Den synd måtte jeg – og må jeg fortsat
– bekende for ham og bede om tilgivelse
for. Og hør så lige her: ”Hvis vi bekender
vore synder, er han trofast og retfærdig,
så han tilgiver os vore synder og renser
os for AL uretfærdighed.” (1. Johs. 1, 9).
Dét er hvile for sjælen! Sikke en stor Gud,
vi har!
Elisabeth Landkildehus, Bylderup Bov

Evangeliet til dig
Temaet for halmøderne 2019, der finder
sted på Løgumkloster Efterskole fra søndag den 3. til lørdag den 9. november, er:
”Evangeliet til dig.”
Det er udvalgets ønske, at dette tema
ikke bare er en overskrift over en række
møder, men at det er – eller må blive – en
overskrift og virkelighed, som har banet
eller baner sig vej ind i dit liv. I løbet af
ugen vil vi lytte til syv forskellige prædikener, hvor vi vil høre, hvordan Jesus
mødte forskellige mennesker i deres
forskellige livssituationer med evangeliet.
Den samme Jesus, som frelste mennesker
dengang, vil vi høre ord fra ved halmøderne, livgivende og frelsende ord.
Prædikanter
I år er det Kristian Larsen, LM Kids-konsulent, der vil holde søndagens familiemøde. Det begynder kl. 14.00. De øvrige
aftner begynder møderne kl. 19.30. Henrik Nymann Eriksen, forstander på LMH,
vil prædike mandag-onsdag, og de sidste
tre aftner taler Ejler Nørager Andersen,

frimenighedspræst og sjælesørger. Flere
aftner vil der også være et eftersamvær.
Kom og vær med. Evangeliet er for alle –
også for dig.
Program
Der skulle gerne være program på vej
rundt til alle missionshuse. Det kan
også findes på hjemmesiden: www.
hal-moeder.dk. Her kan du også læse
om de andre aktiviteter, som finder sted
i forbindelse med møderne. Der er bl.a.
fællesspisning lørdag aften, hvor det
af praktiske grunde er nødvendigt at
tilmelde sig.
Ved alle møder vil der være kaffe og
mulighed for hyggesnak, men der er
også plads til en livsvigtig snak, hvis der
er behov for det.
Vel mødt på Løgumkloster Efterskole
Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster
3.-9. september.
Finn Sørensen,
formand for halmødeudvalget
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AFDELINGEN

AFDELINGEN

En stor opgave
I Sønderjylland-Fyns afdelingen har vi en
afdelingstyrelse (AS), der har det overordnede ansvar for afdelingens mange
forskellige aktiviteter. I redaktionen har vi
besluttet, at vi i dette og de kommende
numre vil sætte fokus på deres arbejdsopgaver, for at synliggøre det, og for at
vi kan huske de forskellige afdelingstyrelsesmedlemmer i vores forbøn. I dette
nummer har vi spurgt Martin Jefsen, der
er afdelingens formand, om han vil give
os et lille indblik i hans mange funktioner.
Martin fortæller:
Vigtigste opgave: at lytte
En af afdelingsstyrelsens vigtigste opgaver er at spejde efter unge mænd med
forkyndelsens nådegave. Når vi skønner
det ret, rækker vi dem et kald – på vegne
af Guds folk i LM i vor afdeling. Derfor er
en af mine vigtigste opgaver at lytte! Jeg
må høre efter, om der her er en, der kan
lægge røst til Guds Ord, til budskabet om
lov og evangelium?
De prædikanter, der er kaldet af
afdelingsstyrelsen, har vi også ansvar for.
At de trives i opgaven, at de forkynder
sandheden, Livets Ord.
Det myndige lægfolk
Både tilsynet med forkyndelsen og kaldet
til nye ligger også hos det myndige lægfolk rundt i afdelingen. Uden det myndige
lægfolk er det svært at tale om reelt tilsyn.
Og spirende prædikanter får ofte lov at
prøve kræfter med forkynderopgaven
lokalt, uden at AS er indblandet. Min
opgave er at være den, som medlemmer
og prædikanter kan henvende sig til med
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disse ting.
Jeg oplever også, at det er min opgave
at bede for vore prædikanter.
Mange møder
Forberedelsen af afdelingsstyrelsens møder er noget, der ligger på mit bord med
udsendelse af dagsorden og ledelsen af
styrelsens møder.
Ud over afdelingsstyrelsens møder
deltager jeg i LMs Læreråds møde hvert
år i marts.
Desuden deltager jeg i de MUS samtaler, der er med vore ansatte i afdelingen,
og jeg er også med i et årligt møde i
redaktionsudvalget for Nyt i Syd.
Derudover er jeg med i planlægning
af udsendelsesfester, har en del kommunikation med sekretariatet i Hillerød,
og så er jeg kontaktperson for en af vore
ansatte.
Kommunikation
Telefonopkald eller mails fra forskellige udvalg og andre folk i afdelingen
er noget, der til tider kan fylde rigtig
meget, især hvis der er tale om konflikter
i det lokale arbejde. Men det er heldigvis
sjældent.
Nogle spørgsmål fra lokalformænd
handler om brug af prædikanter fra andre kirkelige foreninger eller bevægelser,
hvor det også er mit ansvar at vejlede.
Fælles om mange beslutninger
Når der er vanskelige ting på bordet i AS,
er det en kæmpe styrke at kunne træffe
de svære beslutninger i fællesskab. Jeg er
rigtig glad for, at jeg ikke skal være alene

Martin er landmand og bor med sin kone, Irene, på en gård ved Skærbæk. Sammen har de
fem voksne børn.
med det, men at vi i AS står sammen om
opgaverne.
Jeg bruger forholdsvis lidt tid på
administration og forberedelse af fx
afdelingens generalforsamling i marts
og valgene i AS til forskellige udvalg og
skoler. Denne opgave varetages dygtigt
af afdelingens sekretær, Hartvig DebelHansen.
Glæde i tjenesten
Noget af det, der fylder mig med stor
glæde i tjenesten, er mødet med de
mange missionsvenner. Der er rigtig
mange mennesker, som jeg har fået lov
at lære at kende langt bedre, end hvis jeg
ikke havde haft denne opgave. At opleve:
”vi er fælles om evangeliets store sag”,
det er stort.
Ved bibelcampingjubilæet på Hader-

slev Næs i sommer var det en glæde at
opleve den store opbakning, der var, og
at vi sammen kunne glæde os over det
redskab for evangeliet, som bibelcamping er blevet. Det var stort at være en
del af det fællesskab.
Tak for omsorg og forbøn
En anden ting jeg må nævne, er den
varme og omsorg min familie og jeg bliver mødt med blandt missionsvennerne
i LM. Det tænkte jeg måske særligt over
den første tid som formand i afdelingen.
Der blev vist mig en respekt og omsorg, som kom helt bag på mig. Respekten og omsorgen kom ikke, fordi jeg var
mig, men den var knyttet til det hverv,
jeg var blevet betroet for en tid.
I den forstand står vi stadig på skuldrene af dem, der bar arbejdet før os.
Martin Jefsen
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LM NORDØSTFYN

Der, hvor to eller tre er forsamlede...

PRÆDIK ANT

GRY

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

Zoomer man ind på LM Nordøstfyn,
finder man en lille flok på 15 medlemmer.
Det er dog sjældent, at der er mere end
højst otte til møde.
Zoomer man yderligere ind på tirsdag
den 17. september, får man et øjebliksbillede, som svarer meget godt til en
mødeaften i LM Nordøstfyn.

skulle hun her på 3. årgang i sin uddannelse undersøge lidt om LM. Derfor var hun
med til hele mødet og deltog engageret i
samtalen efter Flemmings prædiken.
Det kendetegner LM Nordøstfyn, at vi
altid føler os fyldt op af Guds ord, og at
vi har berigende samtaler med taleren
efterfølgende.

Møde i privat hjem
Vi mødes i et privat hjem, hvilket dog er
forholdsvis nyt. For år tilbage mødtes vi i
konfirmandstuen i Munkebo og senere i
byens kulturhus. Nu er situationen sådan,
at vi får mest ro til mødet, når vi mødes
i et privat hjem. Samtidig har det sat
deltagerantallet op med ca. 50%, så det
må siges at være en god beslutning – det
med de private hjem.

Bibelkredse
Vi afholder kun møder en gang om
måneden. Det hænger sammen med, at
der i kredsen er to bibelkredse. Der kommer flere mennesker til bibelkredsene,
end der kommer til møderne. Derfor er
intentionen at prioritere, så flest muligt
kommer i berøring med evangeliet. Det
er selvfølgelig en vedholdende bøn for
os, at det resterende bibelkredsfolk på
et tidspunkt også vil have mod på at
komme til et møde med en prædikant.
Selv om vi er få, mærker vi tydeligt, at
Gud arbejder i blandt os. Han giver os
mod og lyst til at fortsætte, og det er
vores bøn, at flere må få lyst til at være en
del af vores lille kreds.
Tina Szilas

Berigende samtaler
Tirsdag den 17. september lagde et kinesisk flygtningepar hjem til mødet, hvor vi
havde besøg af Flemming Jensen, Sommersted. Vi havde også en gæst mere. En
lærerstuderende, Maja, som ingen af os
kendte på forhånd. I sit fag, kristendom,
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VI HAR DET GODT
Så er et nyt skoleår i gang, og 65 af landets skønneste unge mennesker er tjekket ind på Løgumkloster Efterskole. Læs mere på de
næste sider, om hvad vi gør for at undgå at komme til at kede os.
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GODE
NYHEDER

GODE
OPLEVELSER

Elevtallet har de seneste par år
været et stort samtale- og bedeemne for jer i vores bagland. Sidste
år var der 50 elever på skolen, men
i år har vi fået lov at byde velkommen til 65 elever. Det er en mærkbar fremgang, og det er vi enormt
taknemmelige for.
Når vi så kigger frem mod næste
år, så har vi endnu flere tilmeldinger, og tror derfor på, at vi også
må få lov at opleve elevfremgang
til næste år. Det er da virkelig gode
nyheder.
Der er stadig længe til august,
og mange ting kan nå at ske.
Derfor vil vi gerne opfordre jer til
fortsat at bede om flere elever til
skolen, men der er også meget at
takke for.

Hvad laver man så med 65 skønne
elever, når man ikke har almindelig undervisning? De første par måneder har
blandt andet budt på teambuilding,
introtur til Odense, fodboldturnering,
Gratis Døgn og Efterskolernes Dag.

Jørn Nørgaard

På introturen mødte vi Eslam fra Vollsmose, der i øjeblikket afsoner en fængselsdom med fodlænke. Eslam er blevet venner med vores integrationslærer,
Sebastian, og det blev et spændende indblik i virkeligheden bag mediernes
fremstilling af Vollsmose.

En af øvelserne til teambuilding,
var at konstruere en blide, der kunne
kaste med en halvliters sodavandsflaske med vand. Den bedste skød mere
end 40 meter.

64 børn var med til Gratis Døgn og
de fleste blev hængende til Efterskolernes Dag, hvor der også kom flere
andre gæster på besøg. De fik både
mulighed for at lære skolen bedre
at kende og for at hygge sig med
Bowhunting, E-sport, Bumperballs og
meget andet.
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I Odense besøgte
vi Bykirken, og mødte
blandt andet Ellen,
der har en fortid som
narkoman. Eleverne
var meget optagede
af hendes fortælling,
både når hun advarede
mod hash, og da hun
fortalte om, hvordan
et møde med Gud blev
hendes vej ud af stofafhængigheden.
I år har vi fået et
stærkt pige-fodboldhold. Første
turnering i Vejen
kastede da også
en guldmedalje
af sig. Efter 2-2 i
ordinær spilletid i
finalen, måtte der
straffespark til, før
pokalen kunne få
sine rette ejermænd.
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K ALENDER

LMU

Jesus Praise

GODE PLANER
Der er meget planlægningsarbejde involveret
i at drive efterskole. Vi
planlægger undervisning,
sociale aktiviteter, fodboldkampe og weekendvagter for vores elever. Vi
planlægger forældredage,
Gratis Døgn, Elevstævne
og andre arrangementer
for gæster i huset. Og så
prøver vi faktisk også at få
planlagt lidt luft i kalenderen, så der er tid til at lade
op ind i mellem.
Det er vigtigt at få
planlagt tingene ordentligt, men de gode planer
holder bare ikke altid. Som
da vores E-sports hold
i sidste uge sad klar til

kamp, og brandalarmen
gik til en uanmeldt brandøvelse. Eller da vi havde
planlagt udendørs underholdning til Efterskolernes
Dag, og regnen pludselig
stod ned i stænger. Så kan
man pludselig blive nødt
til at improvisere og hive
en Plan B ud af ærmet. Det
er vi i al beskedenhed ret
gode til på Løgumkloster
Efterskole, og ofte opdager
vores elever eller gæster
slet ikke, at vi faktisk gjorde
ting anderledes end først
planlagt.
Vi ved ikke hvilke planer
Bibelens Josef havde for sit
liv. Men da han blev solgt
som slave af sine egne

brødre, må både Plan A
og B være gået op i røg.
Da Josef mange år senere
blev genforenet med sine
brødre, kunne han alligevel
sige sådan her: ”Det er ikke
jer, der har sendt mig hertil, men Gud” (1. Mos 45,8).
Selvom Josefs planer ikke
holdt, så var hans liv stadig
en del af Guds Plan A.
Det er det fundament,
vi gerne vil drive efterskole
på. At vi, uanset alle vores
mange planer, først og
fremmest må være en del
af Guds gode plan, både
for Løgumkloster Efterskole og dens ansatte og
elever. For Gud ved hvilke
planer, han har lagt for os.

Løgumkloster efterskole (LME) og Luthersk Misionsforenings unge (LMU) har
i flere år afholdt lovsangsaftener på LME.
For et år siden fik begivenheden navnet
”Jesus Praise”. Det afholdes to gange
årligt. Det er en aften, hvor LME og LMU
ønsker, at unge kan mødes på efterskolen
for at nyde det kristne fællesskab med
hinanden, synge sammen og lovprise
Gud. Aftenen indeholder sang, en andagt
og stilhed til bøn. I pausen, hvor der er
stilhed, er der mulighed for at få forbøn
og der er forskellige bønnestationer, som
kan benyttes. For eksempel er der et
kors, hvor man kan tænde et lys og bede
for dem, man har mistet. Et andet sted
kan den unge tage et mannakorn, som er
et bibelvers, der kan blive den enkelte til
hjælp og opmuntring.
Målgruppe
Tidligere var det gruppen Edmunds, der

stod for musikken til aftenen, men for et
par år siden gav de stafetten videre til
et nyt band. Bandet består i dag af syv
LMU’ere, der spiller og synger til lovsangen.
Målgruppen for Jesus Praise er primært unge i alderen 14-25 år, men alle
er velkomne denne aften. Efter lovsang
er der kaffe og hygge på skolen. Det er
gratis at være med.
Kom og vær med
Det er LME, der inviterer til denne aften,
og det gør de via deres Facebook side,
som hedder Løgumkloster Efterskole
eller på deres hjemmeside https://lme.
dk/hvad-sker-der/kalender/jesus-praise/
Derudover bliver der reklameret til LMUaftner rundt i afdelingen.
Næste gang, der afholdes Jesus Praise,
er den 27. november kl. 19.30-23.30.
Vel mødt til denne aften.
Charlotte Staugaard

GODE FREMTIDSUDSIGTER
3.-9.
16.
29.
8.
5.-7.
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Halmøder
Juniorernes Dag
Jesus Praise
Jesus Praise Junior & Efterskolernes Aften
Musical
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K ALENDER

K ALENDER

Mødeplan for november
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Lø. 2. Basar på friskolen
Fr. 8. Mads Jakob Jakobsen
On. 13. kl. 14.30 Seniormøde. Svend Åge
Jacobsen
20.-22. Møderække. Svend Åge Jacobsen
To. 28. Katrine og Samuel Kofoed-Nielsen,
Peru
LMU
Ti. 5. Lovsangsaften
Ti. 12. Vi får besøg af Agerskov Juniorklub
Ti. 19. Jesper Iversen
Ti. 26. Konkurrenceaften
Agerskov Valgmenighed
Sø. 10. kl. 11. Gudstj. Jakob Rahbek. Efterfølgende fælles frokost samt foredrag v.
generalsekretær i Europamissionen, Samuel
Nymann Eriksen
Lø. 23. kl. 19 Lovsangsgudstjeneste
Arnum
Ti. 12. Jens Rosenberg
Ballum
Fr. 15. Helge Paulsen
Brændstrup
Lø. 2. Bibellørdag. Mikkel Vigilius
Ma. 11. Teddy Sjælland
Fr. 29. Adventsfest. Finn Sørensen
LMU
On. 6. Bibelstudie. Hos Karen og Ejgil
Pedersen
On. 13. Kristoffer Larsen
On. 20. Aktivitet
Fr. 29. Adventsfest. Finn Sørensen

Bylderup Bov

Sø. 3. Alle Helgens gudstjeneste
Ti. 5. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Jefsen
Fr. 8. En aften for kvinder. Marie Munch: Når
sorgen og smerten møder os i livet
Fr. 15. kl. 17.30 Fællesspisning. Ejnar Landkildehus
Sø. 17. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Sø. 24. kl. 10.30 Gudstj. Ebbe Kaas
Fr. 29. Missionskreds basar
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Ma. 11. Jesper Iversen: ”Guds skabelse”
On. 13. kl. 19 Lovsangsaften i Munkebo
Ma. 25. Per Bøndergaard: Vi møder en GT
person
Gånsager/Spandet
To. 7. Jakob Rahbek
To. 14. Lars Birkmose
To. 28. Adventsmøde. Jens Landkildehus
Haderslev
Ma. 11. Fællesmøde m. LMU. Helge Paulsen
To. 14. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Svend
Åge Jacobsen
Ma. 18. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 22. kl. 19 Adventsfest. Peter Møller Schmidt
On. 27. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”.
Klubhuset
LMU
Ma. 4. Halmøde på LME. Henrik Nymann
Eriksen
Ma. 11. Fællesmøde. Helge Paulsen
Ma. 18. LMU-hygge
Ma. 25. Rebekka Carlsen: ”Del det!” Hos Josva
og Silas

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 3. Mathias Nørager
Sø. 17. Ole Sørensen
Haderslev Syd
Fr. 1. Signe og Brian Bjørn Nielsen, Tz. Hos
Helle og Peter
Ma. 18. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 22. Martin Hunskjær Olsen. Fælles med
Sommersted. I Kirkehuset, Sommersted
On. 27. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”.
Klubhuset
Kolding
Lø. 9. kl. 12.30-sø.10. kl.17 Bibelweekend. Peter
Greek Kofod
To. 14. Sang- og musikaften v. ”Fundament”
To. 21. Erik Sode Nielsen: ”Den gældbundne
tjener”
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 3. Brændstrup. Iversen
Sø. 17. Brændstrup. Niels Kousgaard
Sø. 24. Brændstrup. Katharine og Samuel
Kofoed-Nielsen, Peru

Odense
On. 13. kl. 19 Lovsangsaften for LM Fyn i Munkebo. Løgumkloster Efterskoles kor deltager
18.-22. LMU møderække. Dan Hessellund
Ma. 25. kl. 17.45 Fællesspisning. Katharine og
Samuel Kofoed-Nielsen, Peru
LMU kl. 19.00
On. 6. Henrik Hadberg. Hos Inge og Henrik
Hadberg
On. 13. Fællesmøde med IMU og KFS hos IMU
18.-22. Møderække. Dan Hessellund
Ma. 25. kl. 18.30 Fællesmøde med LM
On. 27. Bibelstudie
Over Jerstal kl. 19.00
To. 14. Helge Paulsen
Ribe
Fr. 15. kl. 17.30 Fællesspisning. Mathias Nørager. Hos Randi og Verner
Ti. 26. Samuel Kofoed-Nielsen, Peru. Hos Inga
og Svend Aage
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30

Løgumkloster
3.-9. Halmøder
Fr. 15. Per Bøndergaard. Nadverfejring
Fr. 22. kl. 17.30 Fællesspisning. Peter Thorsen
To. 26. Adventsmøde sammen med IM,
Aabenraavej 2A
LMU
On. 13. Den sønderjyske LMU-sportsaften
On. 20. Ejnar Landkildehus
On. 27. LBV. Aabenraa LMU er inviteret.

Skærbæk
Fr. 1. Bortsalg
To. 14. kl. 14.30 Ældremøde. Axel Rye Clausen,
Tarm
Fr. 22. Årsfest. Ole Sørensen, Norea Radio

Middelfart
Ti. 5. Jesper Iversen: ”Guds skabelse”
On. 13. kl. 19 Lovsangsaften i Munkebo

Sønderborg
Fr. 8. kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard Christensen
To. 14. kl. 17.30 Fællesspisning. Martin Jefsen
To. 21. Henrik Hadberg, Munkebo

Nordøstfyn
On. 13. kl. 19 Lovsangsaften i Munkebo
Kulturhus

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 22. Martin Hunskjær Olsen
Sottrup

Fr. 1. Fokusmøde
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ANNONCER
Toftlund Frimenighed
Fr. 15. nov. kl. 19 Venskabsmiddag
Sø. 17. kl. 10 Gudstj. Jesper Iversen
Ti. 19. kl. 19 Kurt Krüger

Vadehavskirken
Sø. 17. Gudstj. Erik Sode Nielsen

I forbønnens tjeneste

Lørdag d.
16. nov.
afholdes
Kvindernes
dag på
Solbakken,
SønderbalArne
lehoved 60, Ingeborg
Kappelgaard
6100 Hader- Kappelgaard
slev. Talere
er Ingeborg og Arne Kappelgaard. Tilmelding
senest d. 11. nov. på tlf. 7266 5051. Pris 150 kr.
Se udførligt program i sidste nummer.

NOVEMBER

Medarbejdermøde
Tirsdag d. 19. november kl. 19.30 afholdes
medarbejdermøde i Over Jerstal Missionshus.
Emnet er ”Helbredelse ved bøn”. Ejler Nørager
vil undervise ud fra bl.a. Jakobsbrev kap. 5.
Alle med interesse for emnet er velkomne.

Bed for
• 1.-2. Ægteskabskursus i Løgumkloster
• 3.-9. Halmøder på Løgumkloster Efterskole
• Lø. 16. Kvindernes dag på Solbakken
• Lø. 16. Juniordag på Løgumkloster Efterskole
• Ti. 19. Medarbejderdag i Over Jerstal
• Lø. 23. Lovsangsjam i Agerskov
• Fr. 29. Jesus Praise for unge på Løgumkloster Efterskole
• vore prædikanter og deres familier
• det tværkulturelle arbejde
• adventsmøderne, at de må skabe forventning om Jesu 		
komme
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

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

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 12. Helge Paulsen
Fr. 22. Nadvermøde. Martin Jefsen
Ti. 26. Steffen Juul Pedersen
On. 27. kl. 14.30 Seniormøde. Katharine og
Samuel Kofoed-Nielsen, Peru
LMU
Ma. 4. Bibelstudie hos Mads og Estrid Sjælland
Ma. 11. Kom og hyg – det perfekte minut
Ma. 18. Sportsaften
Ma. 25. Taler

Kvindernes dag

GIVES

Tønder
On. 13. Helge Paulsen
On. 20. Peter Wind

FORBØN

Halmøder på Løgumkloster Efterskole
Søndag d. 3. november kl. 14.00:
Familiemøde ved Kristian Larsen, LM-kids konsulent
4.-6. november kl. 19.30:
Forstander Henrik Nymannn Eriksen, Luthersk Missionsforenings Højskole

Lovsangsjam
Hjertelig velkommen til hele afdelingens lovsangsarrangement Lørdag d. 23. november kl. 19.00. Denne gang afholdes det i Agerskov
kirke.
Velkommen til at deltage i sang og tilbedelse.

5.-9. november kl. 19.30:
Frimenighedspræst Ejler Nørager Andersen
Møderne bliver igen i år optaget, og de bliver også livestreamet.
Man kan se møderne via et link på www.lysetoglivet.dk
Alle er hjertelig velkomne til disse møder, der afholdes i Løgumkloster Efterskoles hal,
Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster.
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Jesus Praise
Fredag d. 29. november kl. 19.30 afholdes Jesus Praise på Løgumkloster Efterskole.
Alle unge mellem 14 og 25 år er hjertelig velkommen.
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