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”– af nåde er I frelst –”. Ef. 2,5b

Go More og Jesus
Hun venter på Kolding Banegård. Jeg
kender hende ikke, og alligevel er jeg klar
over, at det er hende, der skal køre med
til København. Vi hilser på hinanden og
præsenterer os. Straks efter er vi på vej.
Der skal én mere med, som vi skal hente
ved OK Tanken i udkanten af Kolding.

Frelst af nåde
Mit yndlings bibelvers er Ef. 2,5b: ”– af
nåde er I frelst –”.
Jeg elsker dette vers, med tankestreg
på begge sider. Kort og godt. Jeg er frelst
af nåde. Hvilken fantastisk gave. På grund
af den store kærlighed, Gud har elsket
mig med, sendte han sin kære søn til at
dø på korset for mig, for at jeg kan få
den største gave af alle – evigt liv i Guds
himmel. Det er så stort, at jeg ikke kan
fatte det, så dyb en kærlighed til mig.
Ikke fortjeneste
Når jeg er frelst af nåde, så fratager det
mig den byrde, at jeg skal gøre mig
fortjent til himlen. Som israelitterne i
ørkenen må jeg bare løfte blikket mod
kobberslangen og sige tak. Når dage
med mismod og manglende overskud
rammer som et hårdt slag, og det er
svært at se Jesus imellem bekymringer
og hverdagens trummerum, så må jeg
med Lina Sandell synge: ”Sæt mig, så jeg
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ser dig, Jesus”. Så har jeg brug for, at Jesus igen hjælper mig med at løfte blikket,
så jeg kan se, hvilket fantastisk mål jeg
har i vente. At livet her på jord kun er en
kort vandring mod målet – himlen.
Himlen venter
Jeg kan finde min kraft og styrke i det
løfte, at himlen er mit hjem. Det, der gør
mig ked af det, det som bekymrer mig og
gør mig bange, det vil være forbi, og Gud
selv “...vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere...” Joh Åb.
21,4.
Det fantastiske er, at frelsen i Jesus
gælder alle mennesker. Gud elsker ikke
mig mere end min nabo. Nåden er ikke
begrænset, men flyder som en vældig
flod, og Gud ønsker, at alle skal vide, at
de er frelst af nåde.
Mirjam Lange,
Christiansfeld

God snak
Det er blevet en sædvane! Med bopæl i
Hillerød og arbejdssted i Christiansfeld er
Go More en fantastisk mulighed. Jeg slår
turen op på internettet og fortæller, at
jeg kører vejen, og de, der vil køre med,
melder sig til – og betaler! Og så går
snakken ellers. Hvor skal du hen? Hvilket
job har du? Det bliver min tur. Generalsekretær i Brødremenighedens Danske
Mission. Spørgsmålet kommer med 100%
sikkerhed: Hvad er det? Jeg fortæller om
arbejdet med at forbedre livsvilkårene for
mennesker i fx Tanzania og DR Congo.
Om børnehjemmet for de handicappede
børn, om skolebyggeri i en flygtningelejr
i Goma og om sundhedsprojektet omkring Tanganyikasøen. Jeg oplever stor
respekt for det arbejde, vi gør, og nogle
spørger, hvordan de kan støtte det.
Er du en kristen?
Jeg fortæller, at vi arbejder sammen med
Brødrekirken – og helt naturligt kommer
spørgsmålet: Er du selv kristen? Ja, det
er jeg. Det uddybende spørgsmål lyder:
Er du meget kristen? Ja, jeg er meget
kristen. Og så får jeg mulighed for at
fortælle om, hvad Jesus betyder for mig i
mit liv og i min hverdag. Helt fantastisk!
Andre gange åbner mennesker sig for

Gud åbnede en dør ind til rum, hvor jeg får
lov til at vidne om ham, fortæller Jens Peter.
mig. De møder jo et menneske, de sandsynligvis aldrig vil møde igen. Og så er en
køretur i en bil i mere end to timer ikke
det dårligste sted at få åbnet for nogle
af de udfordringer, man har i livet. Flere
gange har jeg spurgt, om jeg må bede
for mennesker – og aldrig fået nej.
I de sidste fire-fem år har jeg talt med
flere ikke kristne mennesker om Jesus,
end jeg næppe før har gjort på noget
tidspunkt i mit liv. Vi lever i et sekulariseret land, hvor kristendommen har trange
kår, men tag ikke fejl. Mange mennesker
tænker mere over livet og fremtiden, end
vi tror, og de vil gerne tale om det – hvis
de får muligheden for det.
Da jeg begyndte at køre Go More,
tænkte jeg, at de kunne få lov til at betale
noget af dieslen, men nu er virkeligheden
en ganske anden – selv om de stadig får
lov til at betale. Gud åbnede en dør ind til
rum, hvor jeg får lov til at vidne om ham.
Det helt fantastiske er, at jeg ved at
vidne for andre om Jesus, selv er blevet
meget mere glad for Jesus!
Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær i BDM
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Hvem skal fortælle kejserens børn om Jesus?
I november 1954 skete en skelsættende
begivenhed i mit liv. Kejseren af Etiopien
var på besøg i Danmark, og i avisen var
der et billede af kejseren, hvor han står i
stalden på statens forsøgsgård i Hillerød.
Jeg var begyndt at gå i søndagsskole
og havde sunget: ”Jesus elsker alle små,
Bibelen fortæller så, derfor også jeg må
tro, Han vil i mit hjerte bo.” Jesus var død
for alle, og det skulle alle høre, det var
blevet virkelighed for mig. Jeg tog derfor
avisen med i søndagsskole og spurgte
min lærer, mens jeg pegede på billedet af
kejseren: ”Hvem skal fortælle hans børn
om Jesus?” Han svarede: ”Det kan du, når
du bliver gammel nok.”
Etiopien fik en særlig plads
Fra den dag fik Etiopien en særlig plads
i mit liv. Hvis det skulle være mig, der
skulle udfylde den opgave, skulle jeg på
den tid uddannes til enten lærer eller
sygeplejerske. Jeg besluttede mig for sygeplejen, men en dårlig ryg, hindrede det
mål, så jeg blev i stedet lægesekretær.
I 1968 blev Etiopien LMs nye missionsland. Jeg blev glad, men samtidig urolig.
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Jeg følte et stærkt kald, men min uddannelse kunne ikke bruges. Efter to års
arbejde som lægesekretær på Hillerød
Sygehus kom jeg i 1972/73 på bibelskolen Fjellhaug i Norge i otte mdr. I Norge
var der 20 ud af 36 missionsskoleelever,
der skulle til Etiopien – mit ”land”. Jeg
lovede at komme på besøg. I jul/nytår
1975/76 var jeg så i Etiopien for første
gang. Jeg følte, jeg kom hjem. Jeg har
aldrig haft den følelse andre steder, men
det gentog sig ved et besøg i januar 2009
og også i jul/nytår 2013/14. Den samme
følelse af at være kommet hjem.
Galta for første gang
I 1976 stod jeg i Geresse (LMs første missionsstation) sammen med unge Frits
Larsen og kiggede ud over omgivelserne.
Pludselig spørger han: ”Rise, hvor skal
vores næste missionsstation være?” Jeg
peger og siger: ”Derinde på den nye prædikeplads,” – og det var Galta. På besøget
i 2009 mødte jeg Teka Sahile og hele
hans familie samt menigheden i Galta
(LM’s anden missionsstation), der da var
blevet overdraget til nationale medarbej-

dere. Galta var et must. Jeg ville besøge
dette sted. Jeg besøgte Galta sammen
med Hanne Groth og Teka. Hanne havde
et glædeligt gensyn med flere af dem,
hun havde arbejdet sammen med. Jeg
havde en overvældende oplevelse af
at stå på det sted, jeg havde tænkt på
og bedt for i så mange år. Men ikke alt
var godt. Klinikken trængte til en kærlig
hånd, medarbejderflokken var ustabil
og blodbank og medicinbeholdning
nærmest tom.
Hjælp til Galta
Efter dyb overvejelse og bøn samt gennemlæsning af de månedlige og årlige
udgifter, underskrev jeg en kontrakt om
at støtte arbejdet i Galta de næste fem
år. Jeg var derfor i disse år ude at fortælle
om arbejdet, sælge forskellige varer fra
Etiopien samt brugte mine evner som
festsangdigter – alt sammen for at samle
penge ind til arbejdet i Galta. På forunderlig vis blev arbejdet stabiliseret, medarbejderne tilfredse, de forskellige lagre
blev fyldt op og klinikken renoveret.
I 2013/14 var jeg igen på besøg i Galta.
Jeg rejste sammen med min norske veninde Liv Hushagen, som har været missionær i Etiopien fra 1974 til 2009. Teka var
også med, og vi fik den mest overstrømmende modtagelse i Galta kirke. Ca. 1000
voksne og børn klappede, takkede, sang
og lavede tungetriller. Det var et uforglemmeligt besøg. Jeg genså klinikken
og flere af de medarbejdere, jeg havde
mødt ved mit første besøg. Jeg kan helt
klart sige, at den mest stolte medarbejder
var vores laborant, der åbnede dørene til
fyldte medicinskabe og til blodbanken.
Jeg blev fyldt med taknemmelighed til

Rise (t.v.), Hanne Groth og etiopiske venner.
alle jer, der på hver jeres måde har støttet
mig i arbejdet for Galta.
Besøg i Danmark
I september 2019 havde jeg den store
glæde at få besøg af Teka og Sinait i mit
hjem her i Munkebo. De var primært gæster hos Agnete og Carl Larsen (tidligere
missionærer i Galta), men jeg fik mulighed for at tage dem med til elevstævne
på Børkop Højskole. (Teka har været
guide for de seneste tre elevhold, der har
været i Etiopien på studietur, så han fik
hilst på gode venner). Om søndagen deltog vi i høstgudstjeneste med afrikansk
besøg i Kristkirken i Kolding, og mandag
aften havde vi en sammenkomst her i
Munkebo Kulturhus, hvor der kom ca.
20 personer for at møde mine etiopiske
venner, som jeg jo har fortalt om i de
sidste mange år. Disse tre dage fornyedes
venskabet og kærligheden til Galta. Jeg
håber, at jeg får mulighed for at besøge
Galta igen i 2020. Mine venner og familie
gav mig i alle tilfælde tilskud til billetten
som fødselsdagsgave.
Rise Eskildsen, Munkebo
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Norge på Langs

vi gå. Problemet var bare, at vi sank ned
i sneen til hofterne, hvilket besværliggjorde fremdriften markant. Enkelte
passager endte vi med at kravle, fordi det
ellers var umuligt at komme frem. Den
formiddag bevægede vi os to kilometer
på fem timer. Andre dage var til gengæld
”cruise” dage. Det var dage med høj sol,
blå himmel, let terræn og fremdrift for
fuld fart. De dage kunne vi let bevæge os
30 km i løbet af otte timer.

For et års tid siden stod jeg sammen med
min mand, Anders, på Norges nordligste
punkt, Nordkapp, klar til at begynde en
meget lang bryllupsrejse og et eventyr
for livet – Norge på Langs.
Drømmerejsen
Længe før vi lærte hinanden at kende,
havde vi begge haft en drøm om at tage
på en rigtig lang tur. Da vi blev forlovet,
begyndte vi for alvor at snakke om at realisere drømmen. Vores tanke var at bruge
fem måneder på at gå ned gennem hele
Norge, med start ved Nordkapp i vintermånederne og slutte ved Lindesnes
fyr i slutningen af juli. Efter en lang og
intensiv planlægning af rute, indkøb af
mad og grej – og et bryllup – begyndte
vi så vores drømmerejse.
Det var en skøn følelse at stå på Nordkapp i begyndelsen af marts og vide, at
nu var vi afsted. De første to måneder
brugte vi på ski med pulke efter os til
vores oppakning. Dernæst fulgte en besværlig måned, hvor der ikke helt var sne
nok til, at vi for alvor kunne gøre brug af
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ski og pulk, men stadigvæk tilpas meget
sne til, at det var tungt og besværligt at
gå til fods. De sidste to måneder vandrede vi til fods med rygsække på ryggen.
Hverdagene
Dagene lignede på mange måder hinanden. Vi vågnede i teltet, spiste morgenmad, pakkede sammen, stod på ski/
vandrede i seks-otte timer, holdt pauser,
spiste en masse slik og chokolade, fandt
et sted til teltet, lavede aftensmad og
kravlede i soveposerne. Det kan lyde
trivielt, men vi blev aldrig trætte af den
tilværelse. Det var fantastisk og befriende
at leve så simpelt. Vi havde alt, hvad vi
skulle bruge i pulken eller på ryggen, vi
savnede ingenting. Samtidig var dagene
meget forskellige pga. vejret, omgivelserne, terrænet, naturen og dyrelivet. På
den måde blev det aldrig kedeligt.
Nogle dage kaldte vi ”øvle-bøvle”
dage. Der var dage, hvor vi stort set
ingen vegne kom. Rekorden blev sat en
formiddag i marts måned, hvor vi ”bare”
skulle ned ad en fjeldside. Den viste
sig dog at være markant stejlere,
end vi havde tænkt, og så voksede der træer over det hele,
så vi kunne ikke stå på ski
nedover. I stedet måtte

Guds nærhed og beskyttelse
På turen lærte vi meget om hinanden, os
selv og naturen. Vi blev velsignet med
mange storslåede oplevelser sammen,
og vi oplevede Guds nærhed og beskyttelse: Vi fik ingen skader, ødelagt udstyr
fik vi fikset, og en ”frossen” elv, hvor isen
brast, gav kun lidt våde fødder. Vi mødte
også stor hjælpsomhed og gæstfrihed
undervejs. Vi blev flere gange inviteret
på kaffe og kage, og et sted fandt vi en
istandsat gammel hytte, hvor vi fik en
enkelt nat indendørs. Ved en norsk turisthytte mødte vi to par, der var i gang med
at skifte køkken, men da vi kom oksende,
våde til lårene, fordi vi kort forinden havde krydset en elv, bød de os ind til snak,
kaffe og al den chokolade, vi kunne spise.
Ved en anden hytte spiste vi frokost
sammen med tre svenskere, som efterlod
resten af deres snacks til os. Efterfølgende har vi modtaget en
skøn julehilsen fra
dem. Det betød virkelig

meget at blive mødt af så megen omsorg
og medmenneskelighed undervejs – en
vigtig erfaring at tage med hjem.
Målet
Efter 147 dage, 2624 km, 300 dobbeltportioner frysetørret mad, en knækket ski, 14
fisk og mange oplevelser rigere, nåede
vi Lindesnes. Det var noget helt særligt
at gå mod havet den sidste dag. Der var
ikke mere land at vandre igennem, ikke
flere fjelde at bestige, ikke flere elve at
krydse. Der var bare det uendeligt store
blå hav – og fyrtårnet! Fyrtårnet, som
havde været målet for vores vandring
siden den første dag. Jeg tænkte meget
på fyrtårnet undervejs og forbandt det
på mange måder med Jesus og det at gå
mod det endelig mål. Den store forskel
på fyrtårnet på Lindesnes og det fyrtårn,
vi har i Jesus, er, at Jesus ønsker at gå
sammen med os hver dag. Han ønsker
ikke bare at være et stationært fyrtårn,
der først ses den sidste dag. Han ønsker
at lede os hele vejen hjem til himmelen,
hjem til Gud.
Astrid Ishøi (Hadberg), Munkebo
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Mission over alle grænser
Norea Mediemission i Danmark fejrede
søndag d. 2. februar 50 års jubilæum.
Arrangementet blev afholdt på Haderslev
Kristne Friskole, og ca. 300 mennesker fra
nær og fjern var kommet til Haderslev for
at være med til at fejre denne begivenhed. Nyt i Syd vil her prøve at give et lille
indblik fra dagen.
Festlig begyndelse
LMs hornorkester, der ellers ikke spiller
offentligt længere, var i dagens anledning
klar med en festlig optakt til jubilæet.
Derefter bød daglig leder, Ole Sørensen,
velkommen til de mange fremmødte. Han
sagde bl.a.: ”Gud vil, at alle mennesker
skal frelses, og her er Norea Mediemission et godt redskab til at række dette
budskab om Jesus ud over alle grænser.
Igennem de 50 år, Norea Radio Danmark
har eksisteret, har organisationen gennemgået en stor udvikling. I februar 1970
sendte man de første prøveudsendelser
på radioens kortbølge fra Monte Carlo.
En forbindelse der var meget utydelig at
høre og med megen støj. Senere kom tv,
internet og sidst smartphone med tilhørende apps til, og signalerne blev klart
meget bedre. Det er nu blevet muligt
at høre udsendelserne næsten overalt.
Det er vigtigt, når man skal forkynde for
mennesker, at de kan høre det på deres
modersmål – det sprog, der når helt ind i
deres hjerter og hverdag. Det er Gud, der
åbner hjerterne, men vi må være villige
til at gå med budskabet. I dag er der ca.
to mia. mennesker, der ikke har hørt om
Jesus, så det er fortsat en stor opgave, der
ligger foran Guds folk.”
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En usynlig lytterskare
Lyset i salen var slukket under de forskellige talere, og det fik generalsekretær
Søren Skovgaard, der var formiddagens
prædikant til at begynde med denne
sætning, der passer fint ind i Noreas
arbejde: ”Jeg kan ikke se jer, men jeg ved,
at I er der.” Derefter gennemgik han de
enkelte bønner i Fadervor, hvor Søren
bl.a. sagde: ”Fadervor er grunden til
mission. Vi siger ikke min far men vor far.
Gud kan vi heller ikke se, men vi ved, at
han er der. Han frelser, ham må vi bede
til, han hjælper under alle forhold.”
Mange udenlandske gæster
Jubilæet var præget af, at gæster fra nogle af de forskellige samarbejdspartnere
ud over jorden havde taget imod indbydelsen til at deltage. De blev præsenteret
på scenen, og der var gæster fra Norge i
nord til Taiwan og Indien i øst. Per Birkeli,
der er daglig leder af Norea i Norge, der
begyndte allerede i 1956, bragte deref-

Tidligere daglig leder, Teddy Sjælland,
fortalte om sine 17 år i Norea.

Gæster fra nogle af de forskellige samarbejdspartnere blev præsenteret på scenen.
ter en hilsen. Han fortalte om navnets
tilblivelse: ”Det var Trygve Bjerkheim,
der gav radiomissionen navnet Norea.
Det betyder: Nordic Radio Evangelistic
Association.”
TWR (Trans Wold Radio) er Noreas
hovedpartner. Lederen for TWR sagde
bl.a.: ”Vi har verden som mål for mission,
men midlet er de forskellige medier.”
TWR har opsat og finansierer mange
kraftige radiosendere over det meste af
verden og arbejder fortsat på at etablere
flere. Gennem radio og internet fortælles budskabet om håb gennem medier
til 190 lande på 230 forskellige sprog, og
TWR har i dag partnere i 80 lande.
Begynd hos din nabo
Det var fantastisk at lytte til de mange
muligheder, vi i dag har, for at bringe
evangeliet ud i verden. Det kan måske
komme til at lyde lidt fjernt fra os og
vores hverdag, men vi blev mindet om,
at mission ikke begynder langt væk, men
hos vores nabo. Begynd med at skabe
menneskelig kontakt, så vil Gud måske
åbne en dør også her. Når det drejer sig
om mission – hvad enten det er nær eller
fjern – så må vi investere i bøn, tid, kræfter, gaver, og vi må gå på hans bud.

Lokalradioer
I løbet af dagen blev vi beværtet med
smørrebrød, kaffe og lækre hjemmelavede lagkager, som vi alle nød midt i de
mange inspirerende indslag. Efter frokost
fik vi mulighed for at vælge to seminarer,
hvor vi på tætteste hold kunne få viden
og besvaret spørgsmål fra bl.a. Kina, Centralasien og Tyrkiet. Dagen sluttede med
en videooptagelse med nogle af Noreas
initiativtagere: Gerda og Niels Arne Skov
og Rasmus Ebsen, der fortalte om Norea
i 1970. Derefter fortalte tidligere daglig
leder, Teddy Sjælland, om sine 17 år i
Norea. Det var på den tid, hvor kortbølgesenderen måtte udskiftes med FM.
Det var vanskeligt at få sendetid her,
men det gav grobund til mange kristne
lokalradioer. Norea blev her et bindeled,
idet den blev programbank for mange
udsendelser, og det var også i denne tid,
at de meget afholdte udsendelser: ”Vejen
gennem Bibelen” blev produceret.
En dejlig dag var slut, hvor vi blev
standset for Noreas vej fra radiomission
til mediemission. Gud bruger medierne
til at give mennesker håb. Må Han fortsat
velsigne arbejdet og medarbejderne og
denne rige tjeneste.
Annelise Fredensborg
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AFDELINGEN

K ALENDER

Vigtige opgaver i afdelingsstyrelsen
Vi har i dette nummer spurgt to menige
medlemmer af afdelingstyrelsen (AS), Per
Bøndergaard og Bjarne Christensen, om
de vil præsentere sig selv og fortælle lidt
om deres arbejde i AS.
Per Bøndergaard
Jeg er oprindelig vestjyde,
men har boet i Brændstrup i mange år. Jeg er
gift med Jette, og vi har
fire børn. I det daglige arbejder jeg i finanssektoren.
Jeg er aktiv i Sønderjyllands Frimenighed,
er fritidsforkynder i LM, sidder i Løgumkloster Efterskoles bestyrelse og sammen
med min kone har jeg haft forlovelsessamtaler siden opstarten i 2002.
En meget vigtig opgave i AS er at finde mennesker til afdelingens forskellige
aktiviteter, derfor er jeg også opmærksom på at lære mange forskellige mennesker at kende, så det måske kan minde
mig om en person til en aktuel opgave.
Derudover mener jeg, at der er mange
andre vigtige områder at tage vare på:
• At vi holder fast på rummelighed i
vores afdeling. Vi er skabt forskellige,
og har derfor også fået forskellige
opgaver af Gud.
• At motivere og holde øje med vore
ansatte.
• At kalde nye prædikanter – og helst
med forskellighed i alder og fremtoning.
• At AS fanger udfordringer i tiden,
som der bør sættes fokus på (fx
Torben Søndergaard).
Per Bøndergaard, Brændstrup
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Bjarne Christensen
Jeg er gift med Annetta
og har to voksne børn
og seks børnebørn. Jeg
er barnefødt i et aktivt
”LM hjem” på Nordsjælland, hvor det at tro på
Jesus som sin frelser, var det naturligste
i verden. Mine forældre var aktive i missionsarbejdet på mange fronter, og det
er også blevet en del af mit liv at tage
del i arbejdet i Guds rige. Jeg tror, vi hver
især har forskellige opgaver for Gud på
forskellige tidspunkter i vores liv. Da jeg
blev 18 år, sagde min far til mig, at det
vist var på tide, at jeg begyndte at hjælpe
til i søndagsskolen – og ja, det var det!
Siden har jeg holdt juniorkreds i Arnum
i 15 år, været formand for LMU i en årrække, og nu er det bl.a. AS og arbejdet
der, som kalder.
Arbejdet i AS ser jeg som et Guds kald
og Guds gave, som jeg i ydmyghed må
glædes over. Det er et stort ansvar, der er
lagt på de enkelte medlemmer af AS, og
uden Guds råd og vejledning vil det ikke
lykkes. Men det er altid en stor glæde og
velsignelse at arbejde i Guds rige. Jeg
er sikker på, at et stort engagement i
missionsarbejdet er med til at fastholde
os i troen på Jesus. Det vil jeg gerne give
andre med … engager dig i Guds riges
arbejde, det er der stor velsignelse ved.
I 1. Samuel 3,10 står: ”Tal, din tjener
hører!” Må vi alle kunne svare, som
Samuel gjorde, når vi møder Guds kald til
tjeneste.
Bjarne Christensen, Arnum

Mødeplan for marts
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 6. Fokusmøde. Steffen Juul Pedersen
On. 11. kl. 14.30 Seniormøde. Heine Holmgaard, Bedsted
Sø. 22. Temadag: Nådegaverne – for fællesskabets skyld v/ Sprint. På friskolen
Fr. 27. Ingvard Christensen
LMU
Ti. 3. Kollektiv uge
Ti. 10. Prædikant
Ti. 17. Hænders-daw
Ti. 24. LMU-møderække Sønderjylland
Ti. 31. Jesper Iversen
Agerskov Valgmenighed
Sø. 8. kl. 10. Jakob Rahbek
Sø. 15. kl. 11 Jakob Rahbek. Konfirmanderne
medvirker
Sø. 29. kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
Ballum
Fr. 20. Kristoffer Larsen
Brændstrup
Ma. 2. Kredsmøde
9.-12. Møderække. Peter Techow
Ma. 23. Martin Olsen
LMU
On. 4. Bibelstudie
9.-12. Møderække. Peter Techow
On. 18. Niels Kousgaard
On. 25. LMU Møderække
Bylderup Bov
Sø. 1. Gudstj. Michael Mørch. Fælles frokost
med efterfølgende bibelundervisning
Ti. 3. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Hunskjær
Olsen

Fr. 13. kl. 17.30 Fællesspisning kl. 18.30 Generalforsamling
19.-21. Møderække. Peter Techow
Sø. 22. Gudstj. Peter Techow
Fr. 27. kl. 19 Kvindeaften
Sø. 29. Gudstj. Ebbe Kaas
LMU
To. 5. Ejnar Landkildehus. Hos Heidi og Daniel
To. 12. Henrik Nymann Eriksen
To. 19. Peter Techow
To. 26. LMU-møderække
Fyns Frimenighed kl. 12.00
Sø. 8. kl. 12 Gudstj. Jesper Iversen
20.-22. Fælleslejr på Solbakken. Poul Arne
Nyborg
Sø. 22. kl. 10 Gudstj. Henrik Hadberg
Faaborg kl. 19.00
Ma. 16. Søren Skovgaard: Tegnene i de sidste
tider
20.-22. Lejr på Solbakken med LM Fyn
Gånsager/Spandet
To. 5. Ingvard Christensen. Hos Kirsten og
John Jensen
To. 19. Henrik Kristensen, Esbjerg. Hos Majbritt og Arne Fredensborg
Haderslev
On. 4. Michael Mørch
Ma. 9. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
To. 12. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Svend
Åge Jacobsen
16.-18. Møderække. Birger Daniel Pedersen
On. 25. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
Fr. 27. kl. 19 Kredsmøde
LMU
Ma. 2. Hyggeaften
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Ma. 23. Filmaften
Ma. 30. Bibelstudie hos Lis og Anker Schmidt
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 1. Familiegudstj. Kristian Larsen
Sø. 15. Finn Sørensen
Sø. 29. Ole Sørensen
Haderslev Syd
Fr. 6. Flemming Burgdorf
Fr. 20. Generalforsamling. Hos Rita og Niller
Kolding
To. 5. Mathias Nørager: ”Skabt i Guds billede
som mand og kvinde”
To. 12. Kristoffer Larsen: ”Den fortabte søn”
To. 19. Henrik Hadberg: Et strejftog gennem
Jakobsbrevet
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 1. Brændstrup. Henrik Jensen
Sø. 8. Brændstrup. Peter Techow
Sø. 15. Brændstrup. Ejler Nørager. Årsmøde.
Fællesspisning
Sø. 29. Brændstrup. Birger Reuss Schmidt
Løgumkloster
Ma. 2. kl. 14.30 Seniormøde. Kurt Krüger. Hos
Ida og Erik Sode Nielsen
Fr. 6. Ingvard Christensen
On. 18. Lars Rømer
27.-29. Kredsweekend. Daniel Burgdorf
LMU
Middelfart
Sø. 8. Fælles gudstj. i Odense FM
Ti. 18. Iversen: Opstandelsen
20.-22. Lejr på Solbakken med LM Fyn
Nordøstfyn
Ti. 10. Iversen. Eftermiddagsgruppen
20.-22. Familielejr på Solbakken
Odense
Ma. 2. Leif Andersen: Se Kristus i Det gamle
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Testamente
Ma. 9. Generalforsamling
Ma. 16. Om at være ny i Kristus og i det kristne fællesskab. Samtale m. Mai, Per og Grete
Ma. 30. kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Martin Jefsen: Enkens søn fra Nain
LMU kl. 19.00
On. 4. Bibelstudie
On. 11. Erik Haahr Andersen
On. 18. Lovsangsaften
On. 25. Martin Jefsen
Ma. 30. kl. 18.30 Fællesmøde med LM
Over Jerstal kl. 19.00
To. 5. Teddy Sjælland
To. 26. Birger Reuss Schmidt
Fr. 27. Birger Reuss Schmidt
Lø. 28. kl. 10 Birger Reuss Schmidt. Fællesspisning
Ribe
Fr. 6. Generalforsamling. Hos Randi og Verner
Ti. 24. Lars Birkmose. Hos Marianne og Christian
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Ti. 3. Kredsmøde
Fr. 6. Mathias Nørager
To. 12. Besøg fra Åbne døre. Kim Legarth
Fr. 27. Teddy Sjælland
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 13. Johs. Jensen
Fr. 27. Henrik Hadberg
Sottrup
Sønderborg
Fr. 6. kl. 18 Fællesspisning. Torben Østermark,
Friluftsmissionen
Fr. 13. kl. 14.30 Seniormøde. Ebbe Kaas
Lø. 14. Kredsens familiedag på Sundeved
Centret

Lø. 21. kl. 9.30-16.30 Bibeldag. Ole Andersen,
Ordet og Israel
To. 26. kl. 17.30 Fællesspisning. Lars Birkmose
Toftlund Frimenighed
Sø. 1. Gudstj. Finn Sørensen
Ti. 10. Peter Thorsen
Ti. 24. Per Bøndergård
Tønder
On. 4. Svend Åge Jacobsen
Ma. 16. Peter Rask
Ti. 17. Ingvard Christensen
On. 18. Ejnar Landkildehus
On. 25. Basar
Vadehavskirken
Sø. 22. fra kl. 10 Gudstj. Martin Jefsen

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 3. Jørn Nørgaard
Fr. 6. ”Den svære følelse – vrede”. Klinisk
psykolog og afdelingsleder i Center for Familieudvikling Maria Kofod Techow, København.
Mødet er kun for kvinder
13.-14. Bibelweekend. Henrik Hadberg
Ti. 17. kl. 17.30 Fællespisning. Ebbe Kaas
On. 25. kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager
Ti. 31. Flemming Burgdorf
LMU
Ma. 2. Jacob Knudsen
Ma. 9. Bibelstudie hos Susanne og Peter
Skade
Ma. 16. Spilleaften med Hjordkær IMU
Ma. 23. Jesper Iversen
Ma. 30. Påskehygge

10 års jubilæum i Kun for Kvinder
I 10 år har vi budt velkommen til mange kvinder fra både kristne og
ikke kristne miljøer og nye kommer stadig til. Vi ønsker, at Bibelens
værdier og hjælp er i fokus, krydret med hyggeligt samvær og lækker
mad som til en fest.
Gennem disse arrangementer vil vi gerne styrke det kristne fællesskab, opmuntre til personlig tro på Jesus og nysgerrighed efter at
lære Bibelen, Guds ord at kende.
Det er nu 10 år siden, vi begyndte, og vi vil 6. marts fejre det med
et særlig festligt arrangement.
Klinisk psykolog og afdelingsleder i Center for Familieudvikling
Maria Kofod Techow holder foredrag over emnet: ”Den svære følelse
– vrede”.
Emnet vil blive belyst fra mange vinkler, og der vil være mulighed for
spørgsmål og samtale.
Lækkert tag selv bord! Kom og vær med!

Maria Kofod
Techow

Vi mødes fredag 6. marts kl. 19:00, LM, Stegholt 27, 6200 Aabenraa,
Tilmelding: lr@hotmail.com eller mobil/sms 5086 9802
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Musical på Løgumkloster
Efterskole

Familiedag på Sundeved Centret

LMU-møderække

Bed for
• 13.-14. lærerådsmøde
• fr. 27. Jesus Praise. Lovsangsaften på LME
• vore unge studerende, at de må komme i et kristent
fællesskab
• elever, lærere og ledelse på Løgumkloster Efterskole
• vore prædikanter
• os selv, at vi må leve med Jesus hver dag
• det tværkulturelle arbejde
• forberedelserne til landsmødet
Missionærer og volontører – 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
• volontør Karoline Jensen. Kiabakari

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

24.-26 marts afholder LMU møderække i
Agerskov missionshus over emnet: Paulus` liv
og værk.
Taler er Michael Mørch.
Unge fra hele afdelingen er velkomne.

MARTS

GIVES

Lørdag 14. marts inviterer Sønderborg LM
alle til en familiedag på Sundeved Centret,
Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl 6400 Sønderborg.
Dagen begynder kl. 9.30 og slutter med
lovsang kl. 19.00
Tabita og Jakob Olesen, Ryslinge medvirker
Pris 100 kr. pr. person over 18 år. Børn gratis
Tilmelding senest 2. marts til Lone Hansen:
vaskilde32@gmail.com eller mobil: 6167 3534

I forbønnens tjeneste

Påskelejr på Solbakken

Vi har en lang tradition for at opføre en musical på Løgumkloster Efterskole. I år glæder vi
os til at vise jer ”Peter Pan”. Fortællingen om
drengen der nægter at blive voksen, og de tre
børn, som kommer med ham til Ønskeøen.

3.-6.april. Juniorlejr for 3.-6. klasse. Ledere
Linda og Kjeld Roager tlf. 7475 2318 –
lkroager@gmail.com
6.-9. april. Teenlejr for 7. klasse til fyldt 17 år.
Leder Silas Haahr Andersen tlf. 6131 3343 –
silashaahrandersen@gmail.com

Program for Pinsecamping på Haderslev Næs
Fredag 29. maj:
15.00:
Pladsen åbnes
17.00:
Fællesgrill tændes
20.30:
Samling i cafeteriet.
Velkomst og andagt v. Jørgen
Thorø
Lørdag 30. maj:
9.00:
Rundstykker i cafeteriet
16.00:
Familiemøde v/ Finn Sørensen
– i store sal
18.30:
Fællesspisning i cafeteriet

74 52 66 44
 Lyt til en ny
andagt hver dag

Søndag 31.maj:
10.30:
Gudstjeneste v/ Ejler Nørager
– i store sal
19.00: Sang og vidneaften
Mandag 1. juni:
9.00:
Rundstykker i cafeteriet
Pladsen lukker kl. 15.00

 svarer hele døgnet
 varer to minutter
Luthersk Mission
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Pris: Voksne: 220 kr./børn 110 kr./familie 650 kr. inkl. rundstykker de to morgener
Leje af værelse/hytte med to senge pr. døgn 180 kr. Ønsker du/I at leje værelse/hytte kontakt
Karin Thorø. Mobil: 4224 0230 eller mail: hedehusvej@gmail.com
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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. april
DEADLINE – møder o.l. i marts
• 2. marts til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 3. marts til Annelise Fredensborg
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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
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LMs hornorkester spillede ved Noreas 50 års jubilæum (foto Jesper Noer)
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 42 41 28 00, E: familiestaugard@gmail.com
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