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”Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade
sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren
løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!”

Gumles jul

4. Mos. 6,24-26

Ansigt
Jeg arbejder i en vuggestue. Der er vi
meget bevidste om, hvor livgivende
det er, at det lille barn ser på den voksnes ansigt. Gennem øjenkontakt kan vi
stimulere barnets følelser og skabe en
samhørighed. Det er vigtigt at kunne
aflæse hinandens ansigtsudtryk for at
kunne indgå i et samspil.
Ansigtet består både af øjne, ører,
næse og mund – sammen med kinder,
hage, pande og hår. Alt dette til sammen
gør dig helt unik.
Vi genkender tidligt hinanden på
ansigtet. Og vi påvirkes af det, vi bliver
mødt af. Vrede, glade, kolde eller kærlige
ansigter.
Gud har også et ansigt
I Bibelen (4. Mos. 6,24-26) står der:
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og
være dig nådig! Herren løfte sit ansigt
mod dig og give dig fred!
Disse vers beskriver Guds ansigt vendt
mod dig med en umådelig kærlighed.
Er det sådan, du tænker på Gud Herren?
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Bibelen lægger ikke skjul på, at det er
Gud, der tager initiativet til fællesskab
med mennesket, og han ønsker, at du
skal tilbede ham som Herren, fordi han
elsker dig. Han har så meget, han gerne
vil give dig.
Jesus blev menneske
I julen mindes vi, dengang Gud blev
menneske. Jesus havde et ansigt som
du og jeg. Og hvor ville jeg gerne kunne
se ind i hans øjne, der strålede af Guds
kærlighed. Men det kan kun troens øjne,
for selv ikke alle dem, der så på Jesus
dengang, opdagede Guds underfulde
kærlighed.
Som der står i 1. Kor. 13,12 Endnu ser
vi i et spejl i en gåde, men da skal vi se
ansigt til ansigt.
Jeg ved, at Guds ansigt lyser over mig,
og jeg glæder mig til at se hans ansigt i
al evighed. Håber, vi ses, der hvor alles
ansigter stråler af glæde og tilbedelse.
Lad Gud smile til dig gennem julens
budskab. Glædelig Jul.
Vibeke Hansen, Ballum

Nu er det snart jul, men nogle steder har
juleforberedelserne dog været i gang
længe. LM kids har i samarbejde med Noreas Mediemission lavet en videojulekalender for familiens yngste. Den hedder
Gumles jul. En julekalender der faktisk
handler om jul.
På besøg i hele december
Gumle kommer hver dag i december
forbi hjemme hos Kristian, hvor de hygger og juler, læser i Bibelen og taler om
alt det, de læser. Hver dag skal Gumle
trække i en snor, en låge åbner sig, og en
ny figur kommer til syne. På den måde
bliver der efterhånden opbygget et helt
julelandskab med Nazareth, Betlehem og
meget mere – på Kristians skrivebord.
Vi møder Maria, der får englebesøg,
følger med på rejsen til Betlehem, hvor
Josef og Maria til sidst finder et sted, de
kan søge ly. Julekalenderen er speciel på
den måde, at den kører fra 1. december
og helt frem til nytårsaften. Det betyder,
at vi også følger og ser de mange ting,
der sker, efter Jesus blev født – fx fremstillingen i templet og flugten til Egypten.
Gumle har fået sin egen hjemmeside

www.gumle.tv, hvor alle afsnit kan ses fra
1. dec. Her kan man dog allerede nu gå
ind og smugkigge. Man kan blandt andet
se og høre Gumles julesang, som er en ny
julesang, der er lavet en flot video til.
Meget mere end jul
Men Gumle.tv er ikke kun en julekalender. Lige nu arbejdes der på en påskeserie på ti afsnit, og der arbejdes også på
mange hverdagsandagter. På den måde
ønsker LM-kids og Norea Mediemission
at kunne give et supplement til forkyndelsen af verdens bedste nyheder for
børn. Filmsekvenserne har en længde på
5-7 minutter.
Vi håber på den måde, at Gumle.tv
kan blive til glæde, gavn og velsignelse
i både hjem, menighed, børneklub og i
kirker. Der vil blive gjort en stor indsats
for at gøre det kendt, også uden for LM.
Hjælp gerne med at reklamere for det,
der hvor du har mulighed for det. Der vil
blive trykt julepostkort til uddeling, og
der kommer til at køre reklamer på Facebook, som I også meget gerne må være
med til at dele.
Kristian Larsen, LM Kids konsulent
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Gud har gjort os duelige
Nyt i Syd har besøgt Ulla og Svend Åge
Jacobsen, der er en af afdelingens prædikantfamilier, for at bede dem om at give
os et lille indblik i deres liv og tjeneste
med Gud.
Ulla og Svend Åge er pensionister og
bor i Haderslev. De har fire voksne børn.
De har boet mange steder i deres liv,
men da de begge er sønderjyder, føler
de, at de nu er kommet hjem igen. De
nyder den dejlige andelsbolig med en
pragtfuld udsigt over marker og enge,
men de sætter også pris på rejser i indog udland. Svend Åge er desuden meget
interesseret i den sønderjyske historie
og bliver ind imellem brugt som guide.
Huset bærer præg af Svend Åges store interesse for bøger, og han bruger specielt
meget tid på at fordybe sig i Guds ord.
Troen på Jesus betyder rigtig meget for
dem, men sådan har det ikke altid været.
De blev begge personligt kristne i deres
unge år, og dette blev skelsættende for
deres liv.
Åndelig oplæring
Svend Åge fik en del af sin åndelige
oplæring på ungdomslejre på Solbakken, hvor bl.a. Kristoffer Fjelde, Norge var
en afholdt forkynder. Han blev kaldet til
prædikant af Vestjyllands-afdelingen i
1973, mens de boede i Aarhus. Forinden
havde missionær Karl Riis taget den unge
Svend Åge under sine vinger til forskellige teltmøder. Karl sagde: ”Du indleder,
så prædiker jeg.” Det blev et velsignet
samarbejde, som senere fortsatte i
mange år på LMH (Luthersk Missionsforenings Højskole).
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Missionærtjenesten
Efter fire år som pedel på Virksund
lejrcenter fik Ulla og Svend Åge et kald
fra LMs landsstyrelse til en missionærgerning i Tanzania (TZ). Svend Åge havde
aldrig haft et decideret missionskald, så
han måtte bruge fem måneders tænkepause, inden han var klar til at svare ja.
En del af afklaringen fik han i verset fra Sl.
139,9: ”Fæster jeg bo, hvor havet ender,
da vil din hånd også lede mig der”.
Ægteparret har mange dejlige minder
fra deres ti år i TZ. Bibelkredsen i deres
hjem var stjernestunder, hvor de sammen
med lokale kristne delte Guds Ord med
hinanden. Det var festligt og givende.
Et særligt minde har de fået med hjem.
Det er et kors, som en lokal mand har
skåret til dem. Han havde været død,
men da han stod ved Himlens port, fik
han at vide, at tiden på jord ikke var slut
for ham endnu. Han skulle tilbage og
prædike Guds Ord til sine egne. Det blev
et vendepunkt for denne mand, der blev
en brændende kristen evangelist.
LMH – en opgave og en gave
LMH har betydet meget for både Ulla
og Svend Åge, hvor de var elever i 1971,
mens de var forlovede. Her fik de en god
kristen basisviden. Under dette ophold
foreslog forstander H. E. Nissen, at Svend
Åge skulle tage et ni-måneders bibelskoleophold på Fjellhaug Skoler i Oslo. Der
fik Øivind Andersen og Harald Mitsian
m.fl. stor betydning for hans åndelige
dannelse. Det fundament Svend Åge fik
der, har han stået på siden. 20 år senere,
da tjenesten i Tanzania var slut, var det

igen H. E. Nissen, der var med til at forme
vejen frem. Han skrev til Svend Åge og
spurgte, om han ville være lærer på LMH.
Svend Åge var ikke teolog, så det tog
igen noget tid for ham at svare ja til dette
kald. Det blev til 20 rige år med åndelig
uddannelse af unge mennesker – en
opgave, der også har givet ham selv en
større bibelforståelse. Nu, som pensionist, har han fået lov til at fortsætte lidt
med undervisning på Ordet og Israels
bibelskole i Israel.
Jesus er morgenstjernen
Svend Åges helbred fik et knæk i TZ. Han
har flere gange oplevet udbrændthed.
Derfor prøver han at administrere sin tid
nu, så han holder fri tre måneder om sommeren og i dec. og jan. Julemåneden bruges til fordybelse af julens budskab om,
at Gud blev menneske, og det er centrum
i deres julefejring. Ulla og Svend Åge har
fejret jul mange steder, derfor er der ingen
faste traditioner for julepynt, dog er der

én ting, der har fulgt med dem overalt: En
julestjerne af træ, som et af børnene har
lavet i skolen. Den minder om Jesus, der er
den strålende morgenstjerne.
Vejlede til Himlen
Svend Åge slutter vores samtale med at
pege på vigtigheden af forkynderens
store ansvar med at prædike både lov og
evangelium, så mennesker kan få afsløret
deres synd og blive frelst. Det er en stor
glæde for ham at møde Guds folk og forkynde Guds ord, men nogle steder oplever han det lidt tungt. Når ordet gives frit,
kan der blive meget stille. Er der ingen,
der oplever noget med Gud i dag? Vi har
brug for at bede med David: ”Herre, åbn
mine læber, så min mund kan forkynde
din pris.” Salme 51,17. Svend Åge er
meget bevidst om, at hvis han skal kunne
prædike ret, må han hente kraft hos Gud.
Det er Gud, der kalder og udruster. Det er
ham, der gør duelig.
Annelise Fredensborg

En julestjerne af træ har fulgt
med de mange steder, Ulla og
Svend Åge har fejret jul.
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JUL

JUL

Hvad hedder julesangen?

Lav et fint krybbespil i glas
Gitte Christiansen

Her kommer en lille konkurrence, som I måske kan hygge jer med i
advents- eller juledagene.
Del i to hold.

1 point for sangens navn
3 point for at synge verset
2 point hvis det andet hold kan synge verset

1. I krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.

4. Engle dale ned i skjul.
Hid de flyve med paradisgrønt.

2. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.

5. Aldrig forstummer
tonen fra Himlen.

3. Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige.

6. Født er i dag
barnet til Guds velbehag.

Her er et væld af materialemuligheder.

Jeg valgte, at mine drenge skulle være
en del af opgaven, og at indholdet skulle
være let tilgængelige materialer. Tænk
kreativt og brug, hvad I har.

7. Du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
8. Hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke.
9. Maria dér en hilsen får,
vidunderlig den lyder.
10. Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.

Kroppen til Maria, Josef og Jesus er små
stykker – her en afbarket gren. Det kunne
også være en vinprop, rundstok… Hovederne er trækugler. Her er brugt to stk. 20
mm og et stk. 12 mm

11. Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
(Se løsningen på side 15)

FOTO: UNSPLASH.COM
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”Stalden” bindes Stjernen er lavet på en
sammen af fire perleplade med rørpergrene.
ler. Vi valgte selvlysende. Strøget helt flad.

Bunden er tørt græs fra vejkanten. Klippes i små stykker. Jesusbarnet ligger i
en halv valnøddeskal, med et lille stykke
hvidt stof. Redskaber: Kniv, saks, grensaks
og lim. En lille led lyskæde med 10 pærer
for at lyse op.
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NOREA

50 år med mediemission
”Her er Norea Radio Danmark. Vi byder
velkommen til den første danske udsendelse fra Norea Radio. Der vil blive sendt
på dansk hver mandag…” sådan lød de
første ord fra den første udsendelse, som
Norea Radio Danmark sendte d. 2/2 1970.
Udsendelsen blev sendt fra kortbølgesenderen i Monte Carlo.
Udsendelsen var et andagtsprogram
med LM´s daværende landsformand
Aage Jensen, Gram og varede 15 min.
50 år er snart gået, og Norea har været
igennem en stor udvikling gennem
årene.
De danske programmer, som Norea
sender i dag, sendes hverken på kort- eller mellembølge, men på internettet. Vi
sender ikke 15 min. hver uge, men 21
timer hver dag. Men Norea gør meget
mere end det.
Guds ord sendes til mange lande
I samarbejde med SAT-7 når vi millioner
af mennesker med evangeliet i Mellemøsten og Nordafrika.
Vi hjælper kvinder med både menneskelige og åndelige udfordringer i Albanien, Etiopien, Kirgisistan, Turkmenistan

Fra indvielsen af Norea-huset
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og Cambodja, hvor vi sammen med Trans
World Radio er en del af Kvinder med Håb.
I samarbejde med vores partner på
Taiwan laver vi programmer i Kina til
både børn, unge og voksne. I Indien er vi
bl.a. med i et projekt, hvor man samles i
små grupper og lytter til en udsendelse,
der er lagt på små hukommelseskort,
som de afspiller i deres radio/mp3-afspiller. Efter de har hørt udsendelsen, taler
de sammen om det, de har hørt. Hver
gruppe har en frivillig, der leder gruppen,
og som har kontakt med Noreas indiske
partner. Dette indiske koncept har vist sig
at være særligt effektivt til at nå ud med
evangeliet til unåede, og til at undervise
de kristne i de folkegrupper, hvor der er
få kristne.
Somalia – et svært land at være
kristen i
Somalia er et af de steder i verden, hvor
det er sværest at leve som kristen. Islam
står meget stærkt i landet. Det har været
præget af borgerkrig og interne konflikter gennem mange år, og ikke mindst
børnene er store ofre i sådanne langvarige konfliktzoner. Ingen eller meget lidt

En Norea WebRadio-lytter skrev:
”Jeg vil gerne sende en stor tak til jer på Norea radio.
Det er til daglig glæde, jeg tænder min internetradio hver morgen. Tusind
tak for denne dejlige Norea radio. GUD VELSIGNE JER. En glad lytter.”
En Radio Shema lytter i Tyrkiet skrev:
”En dag, da jeg var sammen med min ven, lyttede vi til radio sammen.
Det var jeres program, hvor I begyndte at tale om ikke at sætte sin lid til
penge eller andre ting, men Gud. Ordene skar som en kniv i mit hjerte.
Efter den oplevelse ønsker jeg at lytte til jeres programmer hver uge. Nu
har jeg lyttet i lang tid, og der er sket en stor forandring i mit hjerte, siden
jeg hørte det første program... Nu stoler jeg ikke længere på penge, men
jeg har lært at stole på Gud, takket være jer.”
FOTO: UNSPLASH.COM

skolegang, traumatiske oplevelser, sult
og håbløshed har været hverdagskost for
mange somaliske børn. Som noget helt
nyt er Norea sammen med vores etiopiske partner fra radioarbejdet i Mekane
Yesus kirken i gang med at lave et bibelsk
hørespil for børn (bibelhistorie fortalt
på en levende måde). Der har været en
del sten på vejen, men produktionen er i
disse måneder kommet i gang. Så i løbet
af få måneder kan vi begynde at dele
bibelhistorie ud til børn, som har somali
som deres modersmål. Samtidig arbejder
vi på et program for voksne i samarbejde
med Noreas partner i Kenya, som på en
god måde fortæller evangeliet til somaliere, der har muslimsk baggrund.
Gud må udruste til opgaven
Der er sket rigtig meget i løbet af de 50
år, hvor Norea har eksisteret. Lytterbreve
fra hele verden vidner om, at Guds ord
når frem og bliver modtaget i tro. Der er
dog stadig rigtig mange mennesker, der

aldrig har hørt om frelsen i Jesus Kristus,
og som lever i håbløshed og mørke. ”Men
hvordan skal de påkalde ham, som de ikke
er kommet til tro på? Hvordan skal de tro
på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan
skal de høre, uden at nogen prædiker?”
Rom. 10,14-15.
Det er bl.a. den opgave, vi som kristne
har fået. At prædike for de der ikke har
hørt, så de kan komme til tro og påkalde
Guds navn. Vi skal sætte gang i en dominoeffekt, men vi klarer det ikke alene.
Gud må udruste til opgaven. Det gælder,
når vi som privatpersoner står overfor et
søgende menneske, men også når Norea
som medieorganisation skal nå ud med
Ordet. Det er Gud, der giver kræfterne og
væksten. Vi er derfor afhængige af, at der
er mennesker, der står bag Norea. Mennesker der er med til at bede om Hans
velsignelse over arbejdet, og at Han må
vise os, hvordan vi skal bruge de midler,
vi får til at tjene, der hvor Han ønsker det.
Ole Sørensen og Berit Jensen
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TEENLEJR

TEENLEJR

Føler sig hjemme på Solbakken
I efterårsferien mødtes 45 teenagere og
15 unge ledere på Solbakken. Gennem
interviews vil vi her give et indblik i,
hvorfor vi tager på lejr, og hvad der gør
teenlejr så vigtig. Kamilla, der er lejrdeltager (d), har formuleret alle spørgsmål og
interviewet, mens Zenia, der er leder (l),
har sat de mange svar sammen.
Hvorfor tage på lejr?
Vi sidder på en bænk med udsigt over
vandet. Solen skinner, og vi kan høre, at
forberedelserne til festaftenen er i gang
inde ved siden af. Kamilla spørger nysgerrigt: ”Hvad er grunden til, at du kommer
på lejr?” Benjamin Holm (d) er hurtigt
klar med et svar: ”Jeg har været her før

og set, hvor fedt det var. Her er et godt
kristent fællesskab, og det gør, at jeg
kommer igen. På en eller anden måde
føler jeg mig hjemme her.” Det er Emma
Magdalene Landberg Hansen (d) enig i
og siger: ”Det er spændende og rart, at
der er et naturligt rum til at snakke tro
med andre unge. Dejligt at lederne er
unge, der gerne vil være sammen med os
og bruge deres ferie på os.” For Marcus
Søndergård Jessen (d) er det hygge med
vennerne og det at slappe af, der trækker.
Han fortsætter: ”Lederne er åbne og vil
os det bedste. Der er super god mad og
tid til hygge.” Mark Schrøder-Jørgensen
(d) tilføjer: ”Jeg havde hørt, at teenlejr
skulle være mega fedt, så det skulle jeg

også prøve. Dejligt, at lederne er unge,
og at der er et godt fællesskab på tværs
af alder.”
Fælleskabet
Kamilla spørger til sammenholdet på lejren. Benjamin: ”Man kommer hurtigt ind
i fællesskabet, selv om man ikke kender
så mange.” Emma uddyber: ”Lederne er
gode til at sætte sig ved dem, der ikke
kender så mange og så begynde snakken
der. Lederne kan også holde til, at man
driller dem. Det giver et godt fællesskab,
og noget man kan hygge sig sammen
om.”
Cecilie Riis (l) pointerer, at fællesskabet er andet end kun blandt deltagere
og ledere: ”Der er bare et sammenhold
omkring Solbakken, der er helt specielt.
Jeg er så imponeret over den opbakning,
der altid er fra frivillige unge sønderjyder,
der trofast – og flere gange årligt – stiller op som fangere til natløb. De er en
uundværlig hjælp for os ledere, og de er
med til at give de unge nogle super gode
oplevelser. Respekt og tak herfra.”
Gode oplevelser
Den bedste oplevelse var ekstremløbet,
mener Marcus. ”Det er fedt at ’mudre’
derudaf, selvom det selvfølgelig er træls
at blive beskidt.” Benjamin fortsætter:
”Jeg synes også ’frit vidnesbyrd’ under
lovsangsaftenen var rigtig godt. Man
kommer til at kende de andre bedre og
ser, at de oplever det med tro på samme
måde. Andre kender også til, at der både
er glæder og udfordringer.” Emma tilføjer,
at det var rigtig godt, at der denne aften
kom nogen udefra, der var super gode
til at spille og synge. Det siger noget om,
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hvor bredt det kristne fællesskab favner.
Vi bakker hinanden op”. Emma peger
også på bibeltimerne: ”De, der kommer
og taler, er rigtig gode til at formidle
budskabet på en ny måde og med andre
billeder. Det var også rigtig fint, at der
efter bibeltimen var forskellige muligheder for fordybelse. Jeg satte mig fx og
læste videre i bibelen selv, mens andre fik
meget ud af walk-and-talk eller samtalegrupper.”
Glæden ved at præge de unge
Frank Mølgaard Hansen (l) fortæller her,
hvorfor han er lejrleder: ”I begyndelsen
var det fordi, jeg selv har været meget
glad for at komme på lejr, så derfor ville
jeg gerne give lidt igen. Nu er det også,
fordi jeg selv får meget ud af det. Det, at
se de unge komme tæt på Jesus, er bare
så fedt, og det er virkelig tydeligt, at en
teenlejr er med til at præge deltagerne.
Derudover betyder fællesskabet i lederflokken rigtig meget. Man ses med sine
’gamle’ venner, og det er en god måde
at holde sammen på. Jeg vil dog tilføje,
at man skal have lysten til opgaven, for
det kræver mange kræfter, og der lægges
mange timer i det. Jeg vil klart opfordre til,
at man prøver det af, hvis man synes, det
lyder spændende. Man ved først, om det
er noget for én, når man har prøvet det.”
”Vi oplever at høre sammen og at
høre hjemme på Solbakken. Tak til alle,
der gør lejrlivet muligt; fra de praktiske
grise, vi aldrig ser, til køkkenfolk, frivillige
fangere og de forældre, der tillidsfuldt
afleverer deres teenagere,” slutter Kamilla
og Zenia.
Kamilla Kirkegaard Nielsen og
Zenia Mølgaard Schmidt
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K ALENDER

Mødeplan for december 2019 og januar 2020
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 6. dec. Ejler Nørager
On. 11. dec. Seniormøde. Teddy Sjælland. Julefrokost
Sø. 29. dec. Julefest på friskolen. Hans Ulrik Munk
6.-10. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 24. jan. Jakob Rahbek
Fr. 31. jan. Kredsmøde
LMU
Ti. 3. dec. I missionshuset. Vi ser hvad der sker!
Ti. 10. dec. Vi tager i Aabenraa Skøjtehal
Ti. 17. dec. Julehygge
Agerskov Valgmenighed
Sø. 1. dec. kl. 10 GospelKids synger julen ind
Sø. 15. dec. kl. 10 Jakob Rahbek
Ti. 24. dec. kl. 14.30 Jakob Rahbek
To. 26. dec. kl. 14 Jakob Rahbek
Ti. 31. dec. kl. 23.30 Jakob Rahbek
Sø. 5. jan. kl. 10 Jakob Rahbek
Fr. 10. jan. kl. 17 Pastaspisning kl. 18 Gudstj.
Sø. 19. jan. kl. 14 Jakob Rahbek
Arnum
Sø. 1. dec. kl. 14 Adventsmøde. Arne Nørgaard
Fr. 13. dec. kl. 19 Spejderjulefest i hallen. Ebbe Kaas
Lø. 28. dec. Julemøde. Vores egen aften
Ti. 21. jan. Finn Jørgensen
Ballum
Fr. 6. dec. Adventsfest Menighedshuset. Rudolf Larsen
Sø. 15. dec. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 27. dec. kl. 19 Julefest
27.-28. jan. I Menighedshuset
To. 30. jan. I Missionshuset. Jens Peter Rejkjær
Fr. 31. jan. I Missionshuset. Mads Jakob Jakobsen
Brændstrup
Ma. 9. dec. Erik Haahr Andersen
Lø. 29. dec. Julefest. Niels Kousgaard
6.-11. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 20. jan. Ejler Nørager
LMU
To. 5. dec. Julehygge fælles med juniorkreds
On. 11. dec. Bibelstudie. Hos Bøndergaard
On. 18. dec. Aktivitet
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Bylderup Bov
Sø. 1. dec. kl. 14.30 Jul på torvet
Ti. 3. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Haahr Andersen
To. 5. dec. Adventsmøde. Steffen Birkmose
Sø. 8. dec. kl. 10.30 Gudstj. Mathias Nørager
Sø. 15. dec. kl. 14.30 Fælles julefest. Lars R. Olsen
Ti. 24. dec. kl. 15 Gudstj. Ejnar Landkildehus
On. 25. dec. kl. 10.30 Gudstj. Martin H. Olsen
Sø. 5. jan. Gudst. Lars Birkmose
Ti. 7. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Kjeld Burgdorf
6.-10. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 17. kl. 17.30 Spisning. Kristian Andersen
Sø. 19. jan. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Sø. 26. jan. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
Fr. 31. jan. kl. 18 Fokusmøde
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Ma. 20. jan. Jens Peter Rejkjær
Gånsager/Spandet
To. 12. dec. kl. 19. Generalforsamling. Sang- og
vidneaften
Sø. 22. dec. kl. 10 Julefest. Kristian Larsen
Uge 2 Alliance-bedeuge
Haderslev
On. 4. dec. Jacob Knudsen
To. 5. dec. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens Erik
Rasmussen. Julemiddag
Ma. 9. dec. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 11. dec. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”
Lø. 14. dec. kl. 19 Julefest. Søren Andersen, Tarm
6.-10. jan. Alliance-bedeuge kl. 19.00:
Ma. 13. jan. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 15. jan. Martin Hunskjær Olsen
To. 16. jan. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens
Peter Rejkjær
On. 22. jan. Samtalemøde. Jacob Knudsen
On. 29. jan. kl. 11 ”Kvinder møder kvinder”
LMU
Ma. 2. dec. Bibelstudie. Hos M. og F. Burgdorf
Ma. 9. dec. Videooplæg hos B. og O. Sørensen
Ma. 16. dec. kl. 18.30 hos Else og Kjeld Wiwe
Ma. 13. jan. Kristoffer Larsen, Skærbæk

Ma. 20. jan. Bibelstudie hos G. og B. Jensen
Ma. 27. jan. Henrik Nymann Eriksen, Hillerød
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 1. dec. Ingvard Christensen. Fællesspisning
Sø. 8. dec. Finn Sørensen
Ti. 24. dec. Jacob Knudsen
Sø. 19. jan. Jesper Iversen
Haderslev Syd
Fr. 6. dec. kl. 19 Adventsfest. Ole Sørensen. Klubhuset
Ma. 9. dec. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
On. 11. dec. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
6.-10. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 24. jan. Martin Jefsen. Klubhuset
Kolding
To. 5. dec. Lars Birkmose: ”Advent”
Sø. 15. dec. kl. 14-17 Juleafslutning. Jørn Nørgaard
Sø. 5. jan. kl. 15.30 Henrik Nissen
Ti. 7. jan. kl. 19 Alliance-bedemøde
To. 16. jan. Kjeld Burgdorf: ”Fadervor 1. del”
Sø. 19. jan. kl. 10 Gudstj. i Sct. Michaels Kirke, Fredericia. Herefter hygge hos Lisbeth og Jørgen
30. jan. Generalforsamling
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 1. dec. Brændstrup. Finn Sørensen
Sø. 8. dec. Brændstrup. Iver Larsen, Galten
Sø. 15. dec. Ballum. Ejler Nørager
Ti. 24. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
To. 26. dec. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 5. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 19. jan. Brændstrup. Mathias Nørager
Sø. 26. jan. Brændstrup. Ejler Nørager. Gospelkids
Løgumkloster
Fr. 6. dec. Steffen Juul Pedersen
Sø 15. dec. Julefest. Dorthe Schmidt
6.- 10. jan. Alliance-bedeuge
17.-18. jan. Bibelweekend. Birger Reuss Schmidt
Fr. 24. jan. Infoaften
Fr. 31. jan. Generalforsamling
LMU
On. 4. dec. Bibelstudie
On. 11. dec. Ejler Nørager
On. 18. dec. Juleafslutning
On. 8. jan. Alliance-bedeuge
On. 15. jan. Steffen Birkmose
On. 22. jan. Isabella Jensen
On. 29. jan. Bibelstudie

Middelfart
Ti. 10. dec. Poul Arne Nyborg
Ti. 21. jan. Jens Peter Rejkjær
Nordøstfyn
Ti. 17. dec. Jesper Iversen
Lø. 21. kl. 14-17 Julefest. Steffen Birkmose
10. jan. Alliance-bedemøde
Odense
Ma. 9. dec. Kristian Larsen
Ti. 10. dec. Juleafslutning klubberne i Bellinge
Ma. 16. dec. Julemøde i missionshuset
6-10. jan. kl. 19 Alliance-bedeuge
17-18. jan. Bibelweekend, Jakob Rahbek
Ma. 27. Louise Høgild Pedersen, DBI
LMU kl. 19.00
On. 4. dec. Henning Kamp
On. 11. dec. Henrik Hadberg
On. 18. dec. Juleafslutning
On. 8. jan. Opstartsaften
On. 15. jan. Peter Olsen
On. 22. jan. Møde
On. 29. jan. Bibelstudie
Over Jerstal kl. 19.00
To. 5. dec. Adventsmøde. Peter Thorsen
Fr. 13. dec. Julefest. Carsten Vigsø
8.-10. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 12. jan. Vedsted kirke
To. 23. jan. Fællesspisning Per Bøndergård
To. 30. jan. Johannes Burgdorf
Ribe
Fr. 6. dec. kl. 18 Risengrødsspisning
7.-10. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 31 jan. Dorthe Schmidt. Hos Gunhild og Jens
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 6. dec. Adventsfest. Flemming Burgdorf
To. 12. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Julehygge
Lø. 28. dec. Julefest. Jens Rosenberg
6.-10. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 24. jan. Kristoffer Roager, København
Fr. 31. jan. Johannes Burgdorf
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 6. dec. kl. 19 Jens Landkildehus
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K ALENDER

FORBØN

I forbønnens tjeneste
DECEMBER

skal der
T
jer. MAT
syv,syv

Bed
• for adventstiden, at vi må være i forventning til Jesu komme
• for dem, der bringer budskabet, og dem der hører det
• for alle vore missionærer
• om flere missionærer
• om villighed til at give til mission
• for Søren Eriksens arbejde blandt grønlændere i DK

SØG,

GIVES

BED, sa

Tak
• for halmøderne

MATT
syv,
s y v

I

så skal
finde.

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

BANK på,
MAT T syv,syv

LUKKES

så skal der
op for jer.

Missionærer– Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas. Cuzco

Sønderborg
Fr. 6. dec. kl. 18 Julefrokost. Peter Rask, Silkeborg
On. 11. dec. kl. 18 Juleafslutning. Jakob Rahbek
Fr. 13. dec. kl. 12.30 Seniormøde. Jakob Rahbek

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 10. dec. kl. 17.30. Spisning. Ingvard Christensen
Lø. 14. dec. Julefest. Per Bøndergaard
Uge 2 Alliance-bedeuge
Fr. 17. jan. Nadvermøde med Finn Sørensen
Ti. 21. jan. Familiekonsulent Kristian Andersen
LMU
Ma. 2. dec. Bibelstudie hos Hanne og Kaj Hansen
Ma. 9. dec. Taler
Ma. 16. dec. Juleafslutning hos B. Jørgensen
Ma. 6. jan. Den store bagedyst
Ma. 13. jan. Bibelstudie
Ma. 20. jan. Missionæraften
Ma. 27. jan. Vi inviterer LM

Toftlund Frimenighed
Fr. 6. dec. kl. 19 Venskabsmiddag
Sø. 8. dec. kl. 10 Gudstj. Martin Hunkjær Olsen
Fr. 13. dec. kl. 18 Julefrokost/julefest
Ti. 24. dec. kl. 14 Julegudstjeneste
Tønder
On. 4. dec. Paul Arne Nyborg
On. 11. dec. kl. 18.30 Juleafslutning
5.-11. jan. Alliance-bedeuge
On. 22. jan. Møller Schmidt
Vadehavskirken
Sø. 1. dec. Gudstj. Poul Arne Nyborg
Sø. 15. dec. Gudstj. Peter Thorsen
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Juniorlovsangsaften
Juniorlovsangsaften på Løgumkloster Efterskole
on. 8. januar kl. 19.00

Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

JANUAR
Bed
• lø. 4. Prædikantdag på Løgumkloster Efterskole
• on. 8. Juniorlovsangsaften på Løgumkloster Efterskole
• 5.-12 Alliance-bedeuge. Tak, at vi i bøn må være ét i Kristus
• for børnene i børnearbejdet og deres forældre og ledere
• for elever og lærere på Løgumkloster Efterskole
• for de kristne hjem og ægteskaber
• for det tværkulturelle arbejde
• for vore prædikanter
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

Løsningen fra side 6. Numrene er fra
Sange og Salmer (SoS)

Lø. 28. dec. kl. 15 Julefest. Kristoffer Larsen
Sø. 19. jan. Netprædiken

1. Det kimer nu. 146
2. Et barn er født. 150
3. Velkommen igen 182
4. Glade jul. 154
5. Dejlig er jorden. 144
6. Kimer i klokker 169
7. Lovet være du Jesus Krist. 174
8. Dejlig er den himmel blå. 143
9. Nu kom der bud. 134
10. Julen har bragt. 166
11. Vær velkommen. 137

Fr. 24. jan. I kirkehuset, Kirkevej Sottrup
Ti. 10. dec. Julestemning

15

NYT I SYD DECEMBER 2019

Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding

MEDLEMSBLAD
Nyt i Syd sendes gratis til medlemmer og
venner af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns
afdeling. Det er muligt at få bladet med
posten, på e-mail (PDF) eller som lydblad.
Næste nummer: 1. februar
DEADLINE – møder o.l. i februar
• 3. januar til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 3. januar til Annelise Fredensborg

FORSIDEN

Redaktion:
Annelise Fredensborg, redaktør
Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg
 31 21 29 41, E: annelise.redaktion@gmail.com
Krista Schmidt, mødeprogram
Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev
 74 52 18 58, E: krista.redaktion@gmail.com
Lisbet Kaas
Timekær 31, 6630 Rødding
 51 92 68 80, E: lisbetkkaas@gmail.com
Birthe Dysager
Rasmus Rasks Alle 35, 5250 Odense SV
 61 81 66 41, E: birthe.dysager@gmail.com
Astrid Ishøi
Møllevejen 102, 5330 Munkebo
 30 95 69 03, E: astrid.hadberg@gmail.com

Ulla og Svend Åge Jacobsen med det kors, som de
fik i afskedsgave i Tanzania.

Charlotte Staugaard
Skovbakken 45, 6200 Aabenraa
 42 41 28 00, E: familiestaugard@gmail.com

Ansatte i afdelingen
Jesper Iversen, prædikant
Septembervænget 41, 6000 Kolding
 29 92 74 68, E: iversen@dlm.dk

Martin Jefsen, afdelingsformand
Voddervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk
 21 26 96 86, E: 316@bbsyd.dk

Ejler Nørager Andersen, prædikant
Dahlsvænget 9, 6070 Christiansfeld
 28 56 29 41, E: en@dlm.dk
Peter Olsen, prædikant
Tolvkarlevej 217, 3400 Hillerød
 40 38 88 36, E: po@dlm.dk
Steffen Birkmose, LMU-konsulent
Hjallesevej 16, 5000 odense C.
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk
Layout: Helle Høeg / Tryk: Øko-Tryk

Ekspedition:
Send oplysninger om adresseændring til:
Laurids Fredensborg
Blæsbjerg 2, 6630 Rødding
 74 82 31 99, E: ilrf@bbsyd.dk
Nyt i Syd som lydblad
Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor
Udgiver:
Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd.
www.soenderjylland.dlm.dk

