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Engang var en voksen datter ude at gå 
en tur med sin gamle far. ”Ved du, hvad 
den bedste gave, din mor har givet 
mig, er?” spurgte faderen. ”Nej” svarede 
datteren. ”Hun har givet mig den gave, 
at mine børn elsker mig.” ”Men, hvor-
dan…?” Faderen svarede: ”Da du og dine 
søskende var børn, arbejdede jeg rigtig 
meget og var ikke særlig meget hjemme, 
men din mor kritiserede mig aldrig. Hun 
talte altid godt om mig foran børnene og 
gjorde det til en fest, hver gang jeg kom 
hjem. Det var en gave, hun gav mig.” 

Tænk, at vores handlinger kan have så 
stor betydning. Kan jeg virkelig bestem-
me, om mine børn elsker deres far? Selv-
følgelig er det ikke noget, en mor ene er 
herre over, men det er sandt, at hun har 
utrolig stor betydning i den sag. 

En konkret udfordring
Jeg har taget en ”30-dages-udfordring”. 
Det har ikke noget at gøre med at 
løbe eller styrketræne, men det var en 
udfordring, som gik ud på, at jeg i 30 

dage skulle tale rigtig pænt til og om min 
mand. Udfordringen lød: I 30 dage må du 
ikke sige noget negativt til eller om din 
mand, i stedet skal du sige noget positivt 
til din mand mindst en gang om dagen. 
Til hver dag var der et bibelvers, et om-
råde man kunne fokusere særligt på og 
en bøn for dagens udfordring. Bibelver-
set kunne f.eks. være: ”Jeres tale skal altid 
være venlig” (Kol. 4,6) eller “Tjen hinan-
den i kærlighed” (Gal. 5,13). Nogle gange 
er det godt at gøre bibelske formaninger 
rigtig konkrete. 

Vi skal se på Jesu liv – den måde, han 
var overfor sine medmennesker, hvad der 
optog ham, hvordan han tilgav, hvordan 
han var lydig indtil døden. Når vi gør det 
og forsøger at leve som Jesus, får vi selv 
sådan brug for Jesus og hans gave til os. 
Han giver nemlig sin kærlighed til os, selv 
når vi ikke fortjener det. 

Benedikte Rahbek, 
Agerskov

BIBELLÆSNING
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Gaveide til din ægtefælle 

”Jeres tale skal altid være venlig.” Kol. 4,6

For 1500 år siden skrev munken Benedict 
et skrift om praktisk kristendom. Det 
er ikke lovregler, men anbefalinger til 
kristenlivet. Her beskrives det, som jeg vil 
kalde meditativ læsning.

I Odense LM har vi praktiseret me-
ditativ læsning i en gruppe på fem-syv 
personer, men også til almindelige af-
tenmøder. Formen i den mindre gruppe 
har været en kort bøn, trosbekendel-
sen, sang, individuel læsning af samme 
bibeltekst(er) i ca. 45 min. og afslutning 
med bøn og velsignelse. Det tager en 
time, og vi er ofte i stilhed gået hver til 
sit. Ved nogle møder har vi også brugt 
en tidebøn fra Magnus Malms ”Tidebøn-
ner” til at omkranse den individuelle 
læsning. 

Meditativ læsning er primært til indivi-
duelt brug, men i fællesskab med brødre 
og søstre, der også læser, er det enklere 
at holde fokus. Faktisk går 45 min. over-
raskende hurtigt, og den åndelige dimen-
sion i fællesskabet har større betydning, 
end vi går og regner med. 

Hvad går meditativ læsning ud på?
For det første skal teksten betragtes som 
en gave. Gaver modtages! Teksten er ikke 
et problem, der skal analyseres. Søren 
Kierkegaard siger, at Bibelen er Guds 
kærlighedsbrev eller kærestebrev til dig. 
Hav denne indstilling til teksten.

For det andet skal man læse langsomt 
igen og igen. For hver gentagelse er der 
måske noget nyt, der rammer os. Vi skal 
betragte og smage. Modsat en analyse, 
hvor formålet er at forstå.

Læsningen er bøn
Læsningen bliver bøn, en dialog med 
Gud, hvor han taler først og fører os dybt 
ind i tekstens betydning – den betyd-
ning, som Gud ønsker at give os. Det vil 
typisk medføre læserens respons til Gud. 
Det kan være taknemmelig lovprisning 
eller smerte og gråd pga. Guds afsløren-
de lys, glæde og lykke over Guds storhed 
og barmhjertig… 

Derefter følger kontemplation, som er 
en enkel hvile (ordløs) i Guds nærvær. Det 
beskrives også, som den indre betragt-
ning af den højeste sandhed, stilhedens 
toppunkt eller det mest intime møde, et 
menneske kan have med Gud.

Forvandling
Læsningen bliver mere end information, 
den bliver til transformation – forvand-
ling. Nærkontakt med Gud ændrer os i 
retning af det, vi er skabt til.

En munk sammenligner meditativ 
læsning med at spise: ”Læsningen putter 
maden i munden; meditationen tygger 
den og brækker den i stykker; bønnen 
suger smagen til sig; kontemplationen er 
selve sødmen, der gør glad og forfrisker”.

Lars Dysager

Meditativ læsning – at betragte og smage
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MONGOLIET
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Fra kald til virkelighed
Luthersk Mission (LM) er gået ind i et 
samarbejde med Norsk Luthersk Missi-
onssamband (NLM) om missionsarbejdet 
i Mongoliet. Maiken Hadberg er her ansat 
i en toårig stilling som lærer for familien 
Olofsons børn: Silja på 13, Carina på ni 
og Set på seks år. Da Maiken står på 
vores bedeliste, har vi bedt hende om at 
fortælle lidt om hendes kald og arbejdet 
i Khovd.

En ny begyndelse
For lidt over fire måneder siden sad jeg 
i flyet på vej til Mongoliet. Jeg havde 
ingen idé om, hvad der ventede mig. 
Jeg var alligevel tryg for ud over den nye 
volontør Rebecca, fulgtes jeg også med 
Gud. Det var hans hånd, der havde ledt 
mig hertil. 

Tanken om at rejse ud som missionær 
har fulgt mig hele livet, men det fyldte 
mere og mere de senere år. Jeg havde 
venner, der rejste ud, rejste selv en del, 
og jeg var også med i planlægningen af 
missionskonferencen for LMU/LMH hvert 
år. Men det var ikke bare det. Gud lagde 

et ønske i mig om at være med til at dele 
evangeliet med mennesker, der endnu 
ikke har hørt om Jesus. Men hvordan gør 
jeg det helt konkret, når sprog er noget, 
der hænger mig langt ud af halsen?

I januar kom det konkrete kald i form 
af et jobopslag fra NLM. De søgte en 
dansk lærer til familien Olofsons tre 
børn… i Mongoliet. Overhovedet ikke 
det land jeg havde forestillet mig, men 
jeg var ikke i tvivl. Det var dette, Gud ville 
med mig. Jeg kunne få lov at arbejde 
på dansk og indirekte være med til at 
dele Jesu kærlighed. Så nu står jeg op 
til en skoledag med tre elever i 0., 3. og 
8. klasse. Sikke en velsignelse – men jeg 
havde været prisgivet, hvis ikke det var 
for Rebecca, der hjælper til på skolen. 

NLMs arbejde i Mongoliet
Mongoliet er et land, der stadig er præ-
get af kommunisme, buddhisme og tra-
ditionelle religiøse overbevisninger. Der 
er under 2% af de 3 millioner i landet, der 
er kristne. NLM har været i landet i over 
25 år, og der er gennemført mange gode 

ne i hasjaen (baggården). En af missio-
nærerne, der er tidligere ishockeyspiller, 
har selv investeret i rigtig mange skøjter 
og hockeystave, og så åbner han banen 
for de lokale børn i området. Der kom-
mer hurtigt mellem 100-200 børn hver 
eftermiddag for at skøjte, og om aftenen 
er der hockeytræning for de interesse-
rede. Der findes ikke rigtig fritidstilbud 
i byen, og når skolen slutter til middag 
for halvdelen af byens børn, (den anden 
halvdel kan så komme i skole), er skøj-
tebanen et stort tilløbsstykke. Børnene 
elsker, når vi skøjter med dem, og nogle 
dage laver vi bål og deler varm kakao ud. 
Selvom jeg ikke kan fortælle dem direkte 
om Jesus, fordi jeg intet sprog har, kan 
jeg være med til at give børnene gode 
oplevelser og vise dem en omsorg, som 
de længes efter... og over indgangen står 
der, at vi er en missionsforening. Måske 
husker de det en dag? Jesus siger: ”Alt, 
hvad I har gjort mod en af disse mine 
mindste brødre, det har I gjort mod mig.” 
Matt. 25,40b.

Maiken Hadberg/AFMaiken Carina, Silja, Rebecca og Set

Der kommer 100-200 børn for at skøjte på 
vores hjemmelavede skøjtebane

diakonale projekter. Lige nu arbejder de 
en del blandt handicappede børn. 

Ud over lokalbefolkningen er NLMs 
arbejde også rettet mod en muslimsk 
folkegruppe, som det ellers kan være 
vanskeligt at missionere for. Olofsons 
har derfor brugt halvandet år på at lære 
ikke bare ét men to nye sprog. Også de 
mongolske kirker begynder at se behovet 
for at dele det gode budskab med mus-
limer, og den første lokale evangelist er 
allerede blevet indviet. Det er godt med 
folk, som allerede taler sproget. 

Kirkelivet
Hver søndag kommer jeg i den lutherske 
menighed Bayariin Medee her i Khovd. 
Det er en meget ung menighed, med 
omkring 15 voksne, 30 teenagere og en 
god flok børn. Mange børn kommer tro-
fast, men desværre uden deres forældre. 

Mongolsk er et vanskeligt sprog med 
lyde, som jeg mener, må være umulige at 
udtale. Ikke desto mindre har dette folk 
også brug for at høre, at det at blive kri-
sten ikke er ensbetydende med rigdom 
og et godt liv, men at man her kan finde 
en fred, som kun troen på Jesus kan give. 
I kirken spiller jeg klaver hver søndag, og 
når jeg øver med forsangere og præ-
sten, der spiller guitar, kommunikerer vi 
med fagter, fingre og grin. Det er ikke så 
enkelt at spille til mongolsk lovsang, da 
sætningerne ofte er længere end musik-
ken, men vi tilføjer bare lige et par ekstra 
akkorder, for at få det til at gå op. Og så 
lykkes det at lovsynge Jesus sammen.

Jesu konkrete kærlighed
I vinterhalvåret bruger vi megen tid på at 
skøjte på vores hjemmelavede skøjteba-
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ÆGTESKAB ÆGTESKAB

Ægteskabet mellem mand og kvinde er 
en Gud-villet og Gud-givet forordning.  
Alle Guds gaver er såre gode, og derfor 
må vi også værne om dem. Men djæve-
len prøver på alle måder at ødelægge 
det, som Gud giver os, og han ved, at 
hvis vort ægteskab bliver ødelagt, så har 
han vundet en rigtig vigtig kamp. Derfor 
har vi spurgt sjælesørger og parterapeut, 
Ejler Nørager, Taps, om at give os nogle 
råd og redskaber til at tackle samliv og 
ægteskab, så vi bliver opmærksomme på 
at løse de problemer, der kan opstå, så vi 
kan bevare kærligheden til hinanden.

Styrkelse af kærligheden i ægteskabet
Ejler giver to gode råd til, hvordan vi kan 
styrke og bevare kærligheden til hinan-
den:

  Sæt tid af til hinanden. Nogle tror, at 
alt er i skønneste orden, samtidig med 
at ægtefællen føler sig ensom. Brug 
2x10 minutter hver dag. Samtal med 
hinanden om, hvordan du og jeg har 
det. Det er videnskabeligt bevist, at 
chancen for skilsmisse bliver reduceret 
betydeligt, hvis min ægtefælle vil mig 
og ser mig – at jeg føler mig elsket.

	Vi er så gode til at vedligeholde hus 
og bil og andet, vi ejer, men vi glem-
mer let at vedligeholde vort ægteskab. 
Vi kan gøre det på mange måder. Det 
kan være samtalegrupper på nettet, 
det kan være en årlig samtale med 
en tredje part, eller det kan være et 
ægteskabskursus i en weekend. 

Ægteskabskursus
Man får faktisk størst udbytte af et 
ægteskabskursus, når ægtefællerne har 
det rigtig godt med hinanden, og måske 
kan det så samtidig give andre lyst til at 
tage med på kursus. Et ældre ægtepar, 
der havde fejret guldbryllup, udtrykte sig 
engang sådan: ”Kan et godt ægteskab 
blive en tand bedre, så tager vi gerne 
det med.” I november afholdt afdelingen 
et ægteskabskursus på Løgumkloster 
Efterskole. Ti ægtepar havde taget imod 
indbydelsen. Emnerne var mange. Den 
ene dag havde man ”syv dates” – mindre 
sektioner, der omhandlede: Opbyg et 
solidt grundlag – Kunsten at kommuni-
kere – Konfliktløsning – Tilgivelsens kraft 
– Et godt sexliv – Kærligheden i funk-
tion. Sektionerne var delt op i oplæg og 
øvelser parrene imellem. Flere deltagere 
gav udtryk for, at det er godt for ægtepar, 

uanset hvor længe de har været gift, at 
prioritere tid på hinanden.

Symptomer på krise
Det første tegn på, at ægteskabet knirker, 
er, at kommunikationen ophører. Sam-
talerne bliver informative og planlæg-
gende. Vi spørger ikke den anden om, 
hvordan han/hun har det. Det psykiske 
fravær forsvinder først, senere også det 
intime. Mænd og kvinder er forskel-
lige og tænker forskelligt. Spørger man 
kvinden om, hvad der er det vigtigste 
for hende, vil hun ofte svare: mine børn, 
men der er en ting, der er vigtigere: din 
mand. Det bedste, du som kvinde kan 
give dine børn, er ikke oplevelser og 
gaver, men at far og mor elsker hinanden. 
De skal vide sig trygge og sikre hos far og 
mor. Spørger man manden, hvad der er 
vigtigst for ham, vil han ofte svare: min 
ægtefælle, men føler hans kone det? Nej, 
hun vil ofte svare: Hans arbejde. Brug tid 
på hinanden. Hvad var det, jeg forelskede 
mig i hos den anden? Sæt fokus på det.

Hjælp i menigheden
I vore menigheder kan vi godt have en 
intention om at hjælpe hinanden i livet 
her og på vandringen hjem til Himlen, 
men i praksis kan det være svært, fordi vi 
er så bange for, at det kan virke som uti-
dig indblanding. Når et ægtepar er ved at 
glide fra hinanden, kan det være meget 
svært for andre at spotte. Bruddet kan 
synes at komme som lyn fra en klar him-
mel. Vi kan måske alligevel lægge mærke 
til nogle tegn. Er det altid kun den ene, 
der kommer til møde? Hvem er det, der 
kommer? Hvis det altid er den samme, 
der passer børn, får vedkommende hel-
ler ikke påvirkning af Guds Ord. Vi kan 
måske i en fortrolig samtale løsne op for 
problemer, der skal snakkes om, men skal 
det gavne, skal man ikke spørge generelt: 
”Hvordan går det?” Spørg i stedet for: 
”Hvordan har du/I det?” 

Hvis der er krise i vore børns ægte-
skab, kan vi ikke gøre meget. Det vig-
tigste er, at vi kan bede for dem. Tilbyd 
børnepasning en weekend, så forældrene 
har mulighed for en ”kærestetur”. Har vi 
mulighed for det, kan vi også betale for 
nogle besøg hos en parterapeut – gerne 
inden problemerne bliver for store.

Kæmp for ægteskabet
Nogle får et bedre ægteskab end an-
dre. Det er heller ikke sikkert, vi får det 
perfekte ægteskab uden kamp, men da 
må vi huske, at det, vi kæmper for, får en 
endnu større værdi for os. Husk også, at 
hvor der er vilje, er der en vej. Ægteska-
bet er ikke bare følelser, men også vilje – 
vilje til at elske og ære den anden i hvad 
lykke Gud nu giver os.

Ejler Nørager/AF

Værn om ægteskabet

I november afholdt afdelingen et ægte-
skabskursus på Løgumkloster Efterskole

Brug 2x10 minutter hver dag. Samtal med 
hinanden om, hvordan du og jeg har det
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AFDELINGEN AFDELINGEN

I omkring 20 år har jeg siddet med i LM’s 
afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, 
(AS). Dengang havde AS repræsentanter 
fra alle kredse og mødepladser, så vi 
kunne nemt være 30 mand. Umiddelbart 
efter blev jeg også valgt ind i forret-
ningsudvalget, som det dengang hed. 
Det bestod af fem mand, og Jens Land-
kildehus var formand. Da Martin Jefsen 
blev formand blev strukturen lavet om. 
Afdelingsstyrelsen består nu af syv mand, 
og alle kredse, frimenigheder og møde-
pladser er repræsenteret i repræsentant-
skabet. Det har været godt at være med, 
både i det lille forum som AS er, men 
også i det noget større repræsentant-
skab. Jeg kan her sidde med fingeren på 
pulsen og følge med i, hvad der foregår 
rundt omkring i afdelingen. Så  fyldes jeg 
med taknemlighed over de mange men-
nesker, som drevet af evangeliet, giver 
sig selv hen i tjenesten. Jeg glædes også 
over den mangfoldighed, der er i vores 
afdeling, og de nye spændende tiltag der 
popper op.

Undervejs har der også været vanske-
lige sager, hvor afdelingsstyrelsen på et 
eller andet plan blev involveret i lokale 
forhold, der ikke var så nemme at løse. 
Sådanne forhold er altid tunge og nogle 
gange langvarige. Ofte kommer man til 
kort i rådgivningen, men tilbage står altid 
medvandringen: At vi er der for hinanden 
og bærer hinandens byrder. Jeg har brug 
for at få tilgivelse, og min kristne bror har 
brug for det samme – både hos Jesus og 
hos hinanden.

Næstformand
Det er efterhånden en del år siden, jeg 
første gang blev valgt som næstformand 
i AS. Der følger ingen formel arbejdsbe-
skrivelse med den post, men det bærer 
nok en form for forpligtelse med sig. Det 
er vigtigt for mig, at afdelingsforman-
den ikke føler sig alene med opgaver 
og ansvar. Vi kan sparre med hinanden  
om enkelte sager, der kommer ind på 
formandens bord, og som han har brug 
for at få vendt i fortrolighed.

Næstformand med flere opgaver Det var også posten som næstfor-
mand, der lagde op til, at jeg blev valgt 
ind i LM’s Læreråd (LR), som er LM’s øver-
ste myndighed, hvad angår lære og liv. 
En sådan post kan føles som et stort an-
svar, fordi det indebærer, at man er nødt 
til at prioritere tid til at dykke dybere ned 
i forskellige teologiske emner, men rent 
praktisk er de mange drøftelser i afde-
lingsstyrelse, afdelingsrepræsentantskab 
og landsgeneralforsamling også med til 
at klæde mig på, da mange af LR-sagerne 
også bliver berørt, når vi samles her.

LM’s generalforsamling (LGF)
I LM’s Landsgeneralforsamling (LGF) 
har jeg også en af de fem pladser, som 
Sønderjylland-Fyn råder over. Da afde-
lingsformanden ikke længere er med 
her,  føler jeg en særlig forpligtelse, både 
når det drejer sig om at bringe vores 
afdelings forhold ind på landsgeneralfor-
samingens bord, men også i forhold til at 
bære de ting der rører sig på LGF tilbage 
til afdelingsstyrelsen.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng 
i lands- og afdelingsarbejdet. En af de 
største udfordringer i landsarbejdet er at 
kommunikere godt med LM-baglandet. 
Her har vi i afdelingsstyrelsen en nøgle-
position, som vi skal være os bevidste.

Musik
Musikken har altid fyldt meget i mit liv, 
og det er også noget, jeg har taget med 
mig ind i arbejdet i AS. 

Efterhånden som bevidstheden om 
den sunde kristne lære gennem årene er 
vokset i mig, er det blevet mere og mere 
vigtigt for mig, at de sange, vi synger, 
har et godt bibelsk og åndeligt sundt 

indhold. Det resulterede for år tilbage 
i LMU-lovsangsarrangementer, som vi 
kaldte Sola Gratia Syd. De seneste syv års 
Lovsangsjam har også denne vinkel ind 
over sig. Vi kommer ingen vegne med at 
banke folk i hovedet med, hvad der er 
rigtigt og forkert indenfor sang og musik, 
men vi kan som ledere vandre sammen 
med de musikalske og andre med ansvar 
på det område og forhåbentlig præge 
det i en sund retning. 

Mødearrangør
I en del år har jeg  haft en stor rolle i de 
arrangementer, som afdelingsstyrelsen 
har haft ansvar for. Specielt de medar-
bejdermøder, vi typisk har haft i januar 
måned, har jeg været tovholder for. Men 
også gæstetalere og emner for repræ-
sentantskabsmøder har jeg været meget 
involveret i.

Aktuelt her og nu
Lige nu er mit fokus på den drøftelse, 
der er på landsplan om evangelist- og 
profettjenesten i LM. Gud giver os mænd 
og kvinder, der i det daglige har et klart 
vidnesbyrd om Jesus. Det må gerne give 
sig udslag i en større vidnetrang ved vore 
møder, og en større åbenhed i at snakke 
tro med hinanden, fordi den enkelte lever 
med Jesus og har et ord eller en hilsen 
fra ham.

Vi arbejder her med at få besøg i afde-
lingen, hvor dette emne sættes i spil.

Tak
Tak til alle der bærer med i afdelingens 
mangfoldige arbejde til fremme for 
evangeliet. 

Hildibjartur Højgaard, AabenraaMusik har altid fyldt meget i mit liv, fortæller Hildibjartur (yderst til venstre)
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KALENDER

Mødeplan for februar
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
4.-7. Møderække. Peter Olsen
On. 19. kl. 14.30 Seniormøde. Det grå guld
Fr. 21. Jesper Iversen
Lø. 29. Familieaften på friskolen
LMU 
Ti. 4. Peter Olsen
Ti. 18. Jørn Nørgaard
Ti. 25. Spilleaften 

Agerskov Valgmenighed
Sø. 2. kl. 10 Jakob Rahbek
Sø. 9. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 23. kl. 10 Jakob Rahbek

Arnum
Ma. 17. Flemming Jensen
Ti. 18. Henrik Hadberg

Ballum
Sø. 16. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Lø. 22. kl. 14 Fastelavnsfest for børn. 
Kl. 19.30 Teddy Sjælland. Bortlodning
Fr. 28. Kredsmøde

Brændstrup
Ma. 3. Missionsaften. Katharine og Samuel 
Kofoed-Nielsen, Peru
To. 20. Vinterstævne i Gram. Per Weber
LMU
On.12. Bibelstudie
On. 19. Aktivitet
On. 26. Jørn Nørgaard

Bylderup Bov
Sø. 2. kl. 10.30 Gudstj. Katharine og Samuel 
Kofoed-Nielsen, Peru
Ti. 4. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen

Fr. 7. kl. kl. 17.30 fællesspisning. Kl. 18.30 Chri-
stian Mogensen
Sø. 16. kl. 10.30 Gudstj. Steffen Juul Pedersen
Fr. 21. Martin Hunskjær Olsen 
Sø. 23. kl. 10.30 Gudstj. Henrik P. Jensen
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 17. Erik Sode Nielsen: Lignelsen om det 
mistede får og den tabte mønt 

Gånsager/Spandet

Haderslev
Sø. 2. kl. 10 Norea 50 års jubilæum. Søren S. 
Sørensen. På Haderslev Kristne Friskole
Ma. 3. Fællesmøde. Niels Kousgaard
On. 12. Samtalemøde
To. 13. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Teddy 
Sjælland
Ma. 17. kl. 17.45 Kulturmøde i Klubhuset
On. 26. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”. 
Klubhuset
On. 26. kl. 17-19 Fællesspisning. Hans Chr. 
Schmidt
Lø. 29. kl. 9.30 Temalørdag Ellen Esmarch og 
Carsten Hjorth Pedersen
LMU
Ma. 3. Fællesmøde. Niels Kousgaard
Ma. 17. Jacob Knudsen. Hos Jane og Jacob
Ma. 24. Bibelstudie hos Karen Margrethe og 
Hartvig Debel-Hansen

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
To. 6. kl. 19 Årsmøde
Sø. 16. Ejnar Landkildehus

KALENDER

Haderslev Syd

Kolding
To. 6. Jakob Rahbek
To. 13. Light-møde
To. 27. Henrik P. Jensen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 2. Brændstrup. Chr. Maymann
Sø. 16. Ballum. Ejler Nørager
22.-23. Lejr på Solbakken. Jakob Rahbek

Løgumkloster
Ma. 3. kl. 14.30 Seniormøde. Laura og Ingvard 
Christensen: Vort møde med Israel
On. 5. Kurt Krüger. Nadver
Fr. 21. Erik Sode Nielsen
Fr. 28. kl. 17.30 Fællesspisning. Henrik Had-
berg
LMU
On. 5. Fællesmøde med LM. Kurt Krüger
On. 19 kl. 19 Walk’n talk

Middelfart 
Ti. 18. Erik Haahr Andersen: Hvad bor der i 
Jesu hjerte?

Nordøstfyn
Ti. 4. kl. 19 Kredsmøde. Hos Bettina og Hans 
Chr. Andersen, Munkebo
Ti. 18. Eftermiddagsgruppen

Odense
Ma. 10. Bibeltime årgang 700. Individuel 
bibellæsning som bøn
Ma. 24. Kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 
Lars Birkmose: Betragt Jesus sammen med 
disciplene
LMU kl. 19.00
On. 5. Generalforsamling
On. 12. Sebastian Olsen. Romerbrevet
Ma. 24. kl. 18.30 Fællesmøde med LM
On. 26. Agnes og Carsten Rahbek

Over Jerstal kl. 19.00
To. 6. Katharine og Samuel Kofoed-Nielsen, 
Peru
To. 20. Mads J. Jakobsen
To. 27. Kredsmøde

Ribe
Ti. 25. Jens Rosenberg. Hos Charlotte og 
Mikael
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
18.-21. Møderække. Peter Olsen, Hillerød
18., 19. og 21. i Skærbæk. 20. i Gånsager

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 7. Finn Sørensen
Fr. 28. Lars Birkmose

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 7. kl. 18 Fællesspisning. Bibelkursus. Jesper 
Iversen
Fr. 14. kl. 14.30 Seniormøde. Kjeld Burgdorf
To. 20. Kl. 19 Bibelkursus. Jesper Iversen
25.-28. Møderække. Dan Hessellund

Toftlund Frimenighed
Sø. 2. Gudstj. Jens Rosenberg
Ti. 4. Katharine og Samuel Kofoed Nielsen, 
Peru 
Ti. 18. Generalforsamling
25.-27. Møderække. Svend Åge Kronborg

Tønder
On. 5. Jørn Nørgaard og elever fra LME
On. 19. Fællesmøde. Stefan Christensen, LME

Vadehavskirken
Sø. 2. Gudstj. Netprædiken 
Sø. 23. kl. 14.30 Fastelavn. Finn Sørensen
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Aabenraa kl. 19.00
Ti. 4. Peter Møller Schmidt
Ti. 18. Lars Birkmose
Ti. 25. Generalforsamling
On. 26. kl. 14.30 Seniormøde. Magnus 
Søndergaard
LMU
Ma. 3. Mathias Nørager
Ma. 17. Bibelstudie hos Else og Jan Rasmussen
Ma. 24. Hyggeaften og generalforsamling

Norea 50 år
 
Søndag 2. februar kl. 9.15-17.15 fejrer Norea 
Radio 50 års jubilæum på Haderslev kristne 
Friskole, Louisevej 7, 6100 Haderslev.
Alle er hjertelig velkomne

Store Legedag

Lørdag 8. februar kl. 10-15 på Løgumkloster 

Efterskole. Se annonce.

Vinterstævne

Torsdag 20. februar i Gram Menighedshus. 
Taler: Tidl. Landssekretær ved Ordet & Israel, 
Per Weber, Hinnerup.
Kl. 14.00: Løfternes Gud 1
Kl. 15.20: Løfternes Gud 2
Kl. 19.30: På vej – med fremtid og håb. ”Det 
grå guld” synger.
Alle er hjertelig velkommen

Bibeldage på LMH

Torsdag 5.-8. marts. Se annonce.

ANNONCER

Afdelingens generalforsamling

Dagsorden for LM Sønderjylland-Fyn’s gene-
ralforsamling lørdag 29. februar 2020 kl. 
19.00-21.30 på Løgumkloster Efterskole
 
1. Indledning 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæl-
lere 
3. Beretninger 

a) Afdelingen v/Martin Jefsen
b) Afdelingens regnskab v/Jens Aage 

Nielsen
c) Spørgsmål til de skriftlige beretninger 

fra Bibelcamping, Bibelcampings regn-
skab, LM Kids, Solbakkens lejrudvalg, 
Solbakkens tilsynsråd, Solbakkens regn-
skab, LMH, Stubbekøbing Efterskole, 
Sædding Efterskole, LME, Efterskolen 
Solgaarden, LMU, LUMI Genbrug og 
LUMI Genbrugs regnskab. 

4. Valg: 
a) LM´s Generalforsamling: Mirjam Lange 

og Henrik P. Jensen.
Suppleant: Per Bøndergaard. Tager ikke 
imod genvalg.

b) LM’s Læreråd: Hiddi Højgaard
c) Løgumkloster Efterskole: Per Bønder-

gaard. Suppleant: Rene Kragh Hansen
d) Stubbekøbing Efterskole: Niels Arne 

Agerbo
e) Revisor for afdelingsregnskabet: Helle 

Højgaard. Suppleant: Lene Iversen 
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 
7. Afslutning 

Kandidatforslag og forslag under pkt. 5 med-
deles formanden, Martin Jefsen senest 23. 
februar 316@bbsyd.dk eller 2126 9686

NB: Som noget nyt prøver vi at holde gene-
ralforsamling uden oplæg og
drøftelse efter kaffen.

Kærlig hilsen LMBU Sdr. Jylland og Fyn  
Helle Agerbo, Lisette Krüger, Ester Petersen
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Tak for
• at vi fik flere missionærer og volontører
 
Bed for
• 31. jan.-2. febr. Fynslejr, 0.-10. kl. 
• sø. 2. Noreas 50 års jubilæumsfest
• to. 20. Vinterstævnet i Gram
• lø. 29. Repræsentantskabsmødet og afdelingens general- 
 forsamling
• vore unge og deres ledere
• vore forsamlinger 
• de syge iblandt os, at de må eje freden i Jesus
• for Søren Eriksens arbejde blandt grønlændere i DK

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. Cuzco

Missionær – Mongoliet
• Maiken Hadberg 
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BANK på, 
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I forbønnens tjeneste

74 52 66 44

	Lyt til en ny 
 andagt hver dag

	svarer hele døgnet

	varer to minutter

Unsplash.com

Luthersk Mission

† Christine 
Jørgensen

D. 3. juni sov Christine Jørgensen, Toftlund stille 
ind i sit hjem efter nogle års tiltagende svaghed, 
86 år gammel.

Christine kom til Toftlund efter sit ophold på 
LMH og blev i 1960 gift med Aage Jørgensen. 
De fik et travlt virke på deres efterhånden flere 
gårde. Christine blev medhjælpende hustru med 
mange folk på kost og salg ved stalddøren. De 
fik to børn.

Aage og Christine var med i LM gennem 
alle årene. Aage døde pludselig i 2003. Det var 
et meget hårdt slag for Christine. De sidste år 
tilbragte hun helst i sit hjem.

Jeg besøgte hende engang imellem og kunne 
godt mærke, at hun blev svagere, og hukommel-
sen svigtede, men vi havde nogle gode stunder 
sammen, hvor vi sang de gode gamle sange. 
Christine havde en god sangstemme helt til slut. 
Flere gange udbrød hun: ”Hvor bliver man glad 
af at sidde og synge”. Bl.a. sang vi: ”Sølvsnoren 
brister dog engang”, hvor det sidste vers lyder:

Engang – og ej jeg hviler før,
 men våger tro ved lampens skin,
vil selv han åbne lysets dør.
Da skal jeg løbe til ham ind.
Og jeg skal frelst fra synd og ve,
ansigt til ansigt Jesus se.

Nu har Christine nået målet.
Bent Oluf Dam forrettede begravelsen ved 

Toftlund kirke, og hendes tre børnebørn sang 
smukt: ”Dristig nu mit bange hjerte”.

Æret være Christines minde.
Anne Agerbo

† Thala 
Lausten 
Munk

Vi i ICA (In Christ Alone, teenklub-
ben i Bellinge) har mistet en i 
flokken. Thala Munk har fået lov 
til at være fri for sygdom og er 
nu hjemme hos Gud. Derfor vil 
vi mindes en god ven, en sjov 
veninde og en trofast teenager, 
der prioriterede vores fællesskab 
meget højt. Thala var en fighter 
og var med på det hele. Hun var 
kærlig og god, selvstændig og 
opmuntrende. Hendes kreativitet 
kom ofte til udtryk i udklædnin-
ger til den årlige nytårskur. I 2019 
fik påfuglen efter flere måneders 
forberedelse vandrepokalen i hus.

Til tider kan vi godt være høj-
lydte i klubben, hvilket ofte førte 
til følgende udsagn fra Thala: “Nu 
trækker vi alle en dyb indånding 
og holder kæft.”, når der skulle 
være ro. Vi er taknemlige for, at 
Thala har været en del af ICA. Vi 
vil fremover mindes hende og 
huske det vers, hun selv valgte 
som sit konfirmationsvers: “For du 
er dyrebar i mine øjne, højt agtet, 
og jeg elsker dig.” (Es. 43,4). Thala 
vidste, at noget bedre ventede 
hende, og derfor har vi håbet og 
troen på, at det ikke er et farvel, 
men et på gensyn. 



Maiken Hadberg på tur i Mongoliet
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