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”Jesu, Guds søns, blod renser os for al synd.”
1. Joh. 1,7b

En fest for hele familien
LM’s landsmøde i Skjern er en fest for
store og små med masser af aktiviteter,
sang, forkyndelse – og drøftelser af arbejdet. Nyt i Syd har spurgt Kurt Vibe, Sønderborg og Helle & Silas Agerbo, Høgsbro
om, hvorfor de tager til landsmøde.

Død og liv
Den 20. maj 2013 døde min far. Den dag
glemmer jeg ikke. Det er trist at tænke på
døden, men den er en del af livet.
Vi fejrer ikke en dødsdag. I stedet
besøger vi måske de dødes gravsted eller
mindes dem på en særlig måde.
Det er noget andet med vores fødselsdag. Det er en glædelig begivenhed.
Vi fejrer den ved at hejse flaget, vi giver
gaver og synger fødselsdagssang.
Fødselsdage fejrer vi, men ikke dødsdage.
Fejrer Jesu dødsdag
Et år havde jeg fødselsdag i påsken. Min
første tanke var, at så måtte jeg da holde
en fest for familien, men da jeg opdagede, at det var langfredag, forsvandt
lysten til at holde fest.
Det er let at forstå, at vi fejrer Jesu
fødselsdag. Her blev Gud menneske og
gav os en stor gave. Men at fejre hans
dødsdag er da underligt. Langfredag er
godt nok en mere stille helligdag end
påskedag, men alligevel er Jesu dødsdag
en helligdag, som vi fejrer. Langfredag
gav Gud os nemlig også en stor gave. Da
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Jesus døde, blev alle vore synder slettet
ud. Gud lod Jesus dø i stedet for os. Vi
kalder det forsoningens gave.
Ser frem til påskedag
På langfredag hejses flaget på halvt, som
man gør ved begravelser. Der holder det
sin egen påsketale med det hvide kors
på den røde bund. Da Jesu blod flød på
korset, blev vi renset hvide som sne.
Men den vigtigste grund til, at vi fejrer
Jesu dødsdag, er, at vi langfredag ser
frem mod søndagen, hvor Jesus opstod
fra de døde.
Langfredag og påskedag har tilsammen givet os frelse og evigt liv. Derfor
kan jeg også være glad, når jeg står ved
min fars grav, for der kommer en påskemorgen, hvor alle, der tror på Jesus, skal
opstå til evigt liv.
Dér skal jeg se min far igen.
Dér skal der være fest og glæde.
Ulla Thygesen,
Løgumkloster

Åndelig og menneskelig berigelse
Kurt Vibe fortæller: ”Jeg bliver åndelig
beriget ved at lytte til forkyndelsen af
Guds ord, og samtidig er det skønt, at
hele den store LM-familie er samlet.
Dette giver en stor og dejlig fællesskabsoplevelse. Landsmødets forskellige tilbud
er en stor oplevelse for mig – specielt
dette at alle de fremmødte deltagere kan
komme med spørgsmål og kommentarer
til landsledelsen. Jeg inviterer gerne nogle med, der ikke selv har bil, så de også
kan få del i den rigdom, det er, at lytte
til forkyndelsen af Guds ord, og for at de
kan opleve fællesskabets velsignelse.
Jeg kan varmt anbefale at tage til
landsmøde – måske også for at opleve
det herlige sangbrus, der er ved fællessamlingerne.”

Landsmødet
giver en stor
og dejlig
fællesskabsoplevelse,
fortæller
Kurt Vibe.

Familien Agerbo
Styrker tilhørsforholdet til LM
”Vi synes, det er dejligt at møde den
store kristne forsamling af både børn,
unge og voksne/ældre,” fortæller Helle
Agerbo.” Og så synes vi, det er vigtigt, at
vore børn får mulighed for at møde en
masse andre kristne børn og give dem et
lille indblik i, at vi er en del af et større kristent fællesskab. Vi forventer derfor også,
at møderne henvender sig/tager hensyn
til alle aldre, dejligt lovsangsfællesskab,
at vi hører noget om LM´s arbejde både
i ind- og udland, sjove aktiviteter for
børn og at få snakket med mennesker, vi
ikke ser så tit – så vore børn glæder sig
også. Et landsmøde bringer arbejdet på
landsplan tættere på, og styrker tilhørsforholdet til den store kristne famille,
som vi til dagligt er en lille del af. Det afføder taknemmelighed i hjertet at møde
så mange, der har et fælles mål med livet
her på jorden.”
Kurt Vibe/Helle Agerbo/AF
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Velsignet at arbejde i Guds rige
Nyt i Syd har spurgt Teddy Sjælland,
Agerskov, om han vil fortælle lidt om sig
selv og sin tjeneste i Guds rige.
Kendt hinanden hele livet
Annemie og jeg stammer begge fra
Toftlund. Vi har gået i søndagsskole, bibelklasse og ungdomsforening sammen,
så vi har stort set kendt hinanden altid.
Efter et ophold på LMH i Hillerød kom
jeg i lære i bilbranchen. Efter aftjening af
værnepligt blev vi gift i 1966 og bosatte
os i Toftlund. Sammen fik vi tre børn og
har nu også syv børnebørn.
Jeg blev ansat i min fars bilforretning,
men efter kun tre måneder døde min far
pludselig, og jeg stod med ansvaret for
forretningen med en halv snes ansatte.
Det var en voldsom og barsk oplevelse,
og jeg måtte erkende, at skulle det her
gå godt, så var jeg fuldstændig afhængig
af de mennesker, jeg havde ansat og i
særdeleshed af Guds ledelse og hjælp.
Efter 13 år med bilforretning fik jeg et
kald til at gå ind i Norea Radio Danmark,
hvor jeg virkede i ca. 17 år, hvorefter jeg
afsluttede mit arbejdsliv med 10 år i Den
kristelige Fagbevægelse, hvor også Annemie var ansat. Vi gik begge på efterløn
i 2005. I mere end 40 år har jeg også
været fritidsprædikant i LM.
Bedre at blive slidt op end at ruste op
Annemie begyndte som medhjælper i en
af Mission Afrikas genbrugsbutikker kort
efter, vi var gået på efterløn. Et arbejde,
hun var meget optaget af, og hvor hun
også kunne se, hvor stort overskud det
gav. Derfor blev det naturlige spørgsmål
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hos os, hvorfor LM ikke havde genbrugsbutikker? Det var jo der, vore hjerter
var, og det var LM´s missionsarbejde,
vi brændte for. Vi drøftede sagen med
nogle venner, og vi blev enige om at begynde. Der var ikke den store opbakning
hos LM, så vi lånte pengene hos os selv
og gik i gang. Det har været en fantastisk
berigelse for os at være med i denne
udvikling. Teddy blev genbrugskonsulent
på 10-20 % i nogle år, hvor LM åbnede
nye butikker. I dag har LM otte LUMI butikker med et afkast til missionsarbejdet
på 5,8 millioner i 2019. Det glæder os. Vi
kan dog også mærke, at vi er blevet 14 år
ældre, men som pastor Moscovici sagde
mange gange: ”Det er bedre at blive slidt
op end at ruste op”.
Prædikantens tanker
At forkynde Guds Ord giver både glæder
og bekymringer. Det er svært selv at
være en synder og forkynde Guds Ord
for andre syndere. Men min frimodighed
ligger i, at jeg må forkynde for mig selv
og mine tilhørere, at vi for Jesu skyld får
lov til at leve i syndernes forladelse, men

også alvoren i, at der kun er to udgange
fra dette liv: enten evigt liv med Jesus
eller evig fortabelse. Det er alvoren ved
livet og ved at være forkynder.
Det har været berigende for mig selv
at være forkynder. Det har tvunget mig til
at arbejde med Guds Ord. Det har afgjort
været med til at bevare mig selv i troen.
Ofte får en prædikant ingen respons
på sin tale, men når det sker, bliver jeg
glad og taknemmelig, fordi Gud brugte
mine smuler og velsignede ordet. Det er
alt sammen til Guds ære og os til gavn.
Påsketraditioner
Påsken er vigtige dage i Annemies og
mit liv. I ugen op til påske læser vi Jesu
lidelseshistorie og prøver på at blive stille
for budskabet. Jeg finder også gerne Carl
Fr. Wisløffs bog ”Ordet om korset” frem.
Der er nogle gode prædikener, ligesom
Marius Jørgensens bog ”Opstandelsen”
også bliver en genganger.
Vi pynter vort hjem med påskeblomster og -dekorationer, og vi får også
gerne besøg af familien, hvor vi har den

tradition, at påskeharen (Annemie) har
lagt nogle reder forskellige steder med
lidt påskeæg af forskellig størrelse og
indhold, som alle går vældig højt op i at
finde. De ligger som regel godt skjult de
mærkeligste steder i hus og have.
Det er fuldbragt
Ved påskens møder hører vi så igen budskabet om Jesu lidelse og død for vore
synder. Det var der, Gud gjorde Jesus, der
ikke kendte til synd, til synd for os, for at vi
kunne blive Guds retfærdighed i ham. En
fantastisk ombytning sker i Himlen i Guds
hjerte. Og det allerstørste er Jesu sejr
over døden. Han opstod og er en levende
frelser, og som han opstod, skal vi også
opstå. Og om Jesus kommer, inden vi
lægges i graven, så skal vi forvandles, i ét
nu, på et øjeblik, ved Jesu genkomst. Alle
mennesker skal opstå – enten til frelse og
evigt liv eller til dom og evig fortabelse.
På Golgata lød det fra Jesu mund: DET
ER FULDBRAGT! Det gælder for dig, og
det gælder for mig.
Teddy Sjælland/AF
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AFDELINGSSTYRELSEN

Afdelingsstyrelsen binder afdelingen sammen
I dette nummer har vi igen spurgt et par
medlemmer af afdelingsstyrelsen (AS),
om de vil fortælle lidt om sig selv og
deres arbejde der.
Bjarne Ellegaard
Jeg sidder nu på fjerde år
i AS, og nyder i høj grad at
være der. Det giver tit anledning til dybe samtaler
omkring vores trosliv. Jeg
er gift med Birgitte og arbejder som teknisk dyrlæge i et multinationalt medicinalfirma. Vi bor i nærheden
af Munkebo og kommer i LM Nordøstfyn
og Fyns Frimenighed. Oprindelig lod jeg
mig overtale til at gå ind i AS, fordi jeg synes, der også bør være en repræsentant
fra Fyn. Ofte synes afstanden lang mellem os på Fyn og resten af afdelingen,
men det er vigtigt for vores tilhørsforståelse. Til gengæld må afdelingen affinde
sig med vores til tider ringe deltagelse i
afdelingens arrangementer. Mange finder
desværre afstanden lidt vel lang.
Umiddelbart er det min plan at forlade
AS, næste gang jeg er på valg – primært
fordi de få LM’ere på Fyn også gør, at
der er få om arbejdet i bestyrelserne der.
Jeg agter at vende tilbage til det lokale
arbejde, men vil gøre meget for at finde
en anden mulig kandidat til AS fra Fyn.
Afdelingen er vigtig for alle LM’ere i
landsdelen, idet den knytter os sammen
og sikrer, at vi alle ser i samme retning.
Det er livsnødvendigt, at vi fastholder
den bibeltro tilknytning til Jesus.
Bjarne Ellegaard
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Egon Christensen
Jeg er opvokset i Bedsted,
og som barn var ferie på
Solbakken og bibelcamping altid sommerens
højdepunkter. Jeg er
uddannet tømrer. Efter et
ophold på LMH var min kone, Kirsten, og
jeg seks år i Norge. Her var vi ledere af et
ungdomsarbejde. De år har sat sig dybe
spor i os. I 1982 fik jeg en opfordring til at
blive pedel på Løgumkloster Efterskole.
Det var en svær beslutning, men Gud
ledte os ad sin vej. Det kald er der stadig,
og Gud udruster og velsigner.
Som medlem af AS repræsenterer jeg
LMBU og især KIDS/Between. Jeg har
altid været aktiv medarbejder i børne- og
juniorarbejdet og LMU. Desuden har jeg
været med i Kids udvalget i SønderjyllandFyn i en længere årrække. Med denne
baggrund er jeg valgt til at være med i AS.
På mange måder er AS usynlig for
langt de fleste LM’ere. Men efter ca. to
år i AS begyndte jeg for alvor at have
en forståelse for, hvor vigtig AS er, hvor
mange områder AS er involveret i, og
ikke mindst den medleven, omsorg og
forbøn, som AS har for de mange forskellige opgaver, der er.
Mit særlige fokus ligger på børn, juniorer, Kids-udvalg, lejrudvalget for Solbakken og de ansatte i LMBU.
For hans værk er vi, skabt i Jesus Kristus
til gode gerninger, som Gud forud har lagt
til rette for os at vandre i. Ef. 2,10.
Husk AS i forbøn.
Egon Christensen

PRÆDIK ANT

GRY

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

TUREN GÅR TIL...
I januar måned var efterskolen på tur. Hele tre ture havde vi fordelt
os ud over: Barcelona, Østrig og Cambodja. I dette nummer får I et
indblik i turen til Cambodja.
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In Jesus Christ we are one Family
Igen i år havde eleverne mulighed for
at vælge mellem tre forskellige ture.
I Østrig stod den på ski og snowboard, mens kultur-turen havde Camp
Nou, Sagrada Familia og Mont Juic i
Barcelona som destination. Endelig
var der missionsturen til Cambodja,
som Sine Bech Clausen og Maria Bøndergaard her fortæller om.
I starten af januar fløj linjen, Fokus
Kristendom på Løgumkloster Efterskole, til den anden side af jorden. Vi var
18 unge mennesker, som var spændte
på at skulle på missionstur til Cambodja, og vi så frem til at møde en ny
kultur og nye mennesker, især vores
kristne familie på den anden side af
jorden.
I løbet af de ti dage vi var på farten, fik vi mange fantastiske og unikke
oplevelser med hjem i rygsækken. De
mange oplevelser vil vi gemme i vores
hjerter. Også menneskene, vi mødte
på vejen, gjorde turen mindeværdig.
Vi tilbragte megen tid med de kristne
i både Phnom Penh og Siem Reap.
I begge disse to byer har LM været
med til at starte et kristent kollegium,
som vi også knyttede et bånd med
gennem fællesskab, sang og tro.
LM har gennem mange år sendt
missionærer og volontører til Cambodja. De yder en kæmpestor indsats
ved bl.a. at hjælpe med undervisning,
hygiejne og lægehjælp de steder, hvor
hjælpen mangler. Vi fik lov til at være
med til en undervisning, som volontørerne foretog ude hos de lokale i
Siem Reap og i Fjendeskoven. Selvom
børnene kommer fra trange kår,
udstrålede de en utrolig glæde, som
ramte os alle.
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Børnene i Fjendeskoven går i skole
og har adgang til rent drikkevand takket være indsamlingsprojekter, som
bl.a. LME har været med til. Vi fra LME
er nu i gang med et indsamlingsprojekt, hvor pengene går til en vandbrønd og en organisation, der hedder
Daugthers of Cambodia. Organisationen hjælper kvinder ud af prostitution, og giver dem håb om en bedre
fremtid, som er fyldt med kærlighed
og værdi.
Turen til Cambodja har givet os alle
et hjerte for åbenhed og barmhjertighed og vist os historien fra en anden
del af verden. Det har gjort os opmærksomme på, at vi alle kan hjælpe,
der hvor vi er sat, ved at møde andre
mennesker med kærlighed.
”Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn,
dem, der tror på hans navn.” Joh. 1,12
Sine Bech Clausen og
Maria Bøndergaard
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K ALENDER

PÅSKE-KREATIVTET

Påske – en ny begyndelse
To kreative ideer med nyt ”liv”.
Friske grene
Den meget nemme – friske
grene i vand med sukkeræg,
limet på med limpistol.

DET RYGTES...
Man siger, at dårlig
reklame er bedre end
ingen reklame. Helt
sådan tror jeg nu ikke,
det forholder sig, når
man driver efterskole.
Derfor glæder det os,
at rygterne efterhånden
er nået langt ud i vores
bagland. Rygterne om at
elevtallet stiger, om at
der ikke er mange pladser tilbage i 10. klasse til
næste skoleår, og om at
der i det hele taget er
fremgang at spore. Og
så glæder det os først
og fremmest, at rygterne
taler sandt. Der er stadig
ledige pladser at få,
men elevtallet er virkelig
opadgående.
En gang imellem går
der desværre også nogle

rygter, som vi er knap så
glade for. For eksempel
fik jeg i efteråret spørgsmålet, om det virkelig
kunne passe, at vi havde
et muslimsk bederum
på skolen? Spørgeren
syntes ikke rigtig, at det
hørte hjemme på en kristen efterskole, men det
gik der altså rygter om.
Jeg ved ikke, hvor
sådan et rygte opstår,
men jeg kan i hvert fald
afkræfte det fuldstændigt. Der bliver ikke stillet
et bederum til rådighed
til nogen andre religioner. Tværtimod er det
en obligatorisk del af
dagsprogrammet – også
for muslimske elever – at
være med til kristne andagter og bøn til Bibe-

lens Gud.
For muslimer er budskabet om Jesus som
frelser kun et rygte. Men
vi ønsker, at de, og alle
vores øvrige elever, må
få lov at få et møde med
den Gud, vi tror på, så
de en dag må kunne sige
som Job: ”Jeg havde
hørt rygter om dig, men
nu har jeg set dig med
egne øjne”. Job 42,5.
Vi oplever også på
dette elevhold, at Gud
taler til mennesker, og at
der er elever, der bliver
rørt af evangeliet. Og
det glæder os hver gang,
det sker! Det rygte må
I gerne være med til at
sprede.
Jørn Nørgaard

Påskeæg og rede
Materialer: Garnrester, vandballoner, evt.
pumpe, lim der tørrer klart op, bæger
til lim, evt. engangshandsker, saks og
underlag.
1. Pust en ballon op i passende størrelse
og klip garnstykker af, gerne flere
farver.
2. Tag evt. handsker på, hæld lim op.
Kom et garnstykke ned i limen og få
det gennemvædet af lim. Pas på det
ikke filtrer.

3. Vikkel det rundt om ballonen i alle
retninger. Ved den lille rede vikles et
tæt bånd i midten – hvor den efter
tørring klippes over. Når ballonen er
jævnt viklet ind, lægges den til tørre
på fx det lille limbæger til næste dag
– skal være helt tør på alle sider!
4. Prik hul i ballonen flere steder og klip
knuden af. Klip nu hul i ægget eller
klip reden igennem.
5. Lad dem ligge, og efter noget tid
trækker det meste af ballonen sig selv
af. Herefter kan de dekoreres.
Gitte Christiansen

DEN KOMMENDE TID
18. april
24. april
			
8.-9. maj
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Nye elevers dag
Jesus Praise (lovsangsaften). Målgruppen er LMU’ere, men alle
er velkomne.
Mød LME på LM’s landsmøde, hvor vi blandt andet sørger for
musik til junior/teen møderne.
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Mødeplan for april
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Ma. 13. Påskemøde. Ebbe Kaas. På friskolen
On. 22. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Linden,
Gideonitterne
Fr. 24. Birger D. Pedersen
LMU
Ti. 14. Bibelstudie
Ti. 21. Finn Sørensen. I missionshuset
To. 30. Fælles med Agerskov juniorklub.
På friskolen
Agerskov Valgmenighed
Fr. 10. apr. kl. 14 Jakob Rahbek
Sø. 12. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 26. kl. 16 Jakob Rahbek
Arnum
Ti. 21. Peter Thorsen
Ballum
Fr. 3. Jesper Iversen
Fr. 24. Henrik Hadberg
Sø. 26. kl. 10.30 Gudstj. Teddy Sjælland
Brændstrup
Ma. 20. Birger D. Pedersen
Ma. 27. Svend Åge Jacobsen
LMU
On. 1. Bibelstudie. Hos Lene og Hans Gunnar
Toft
On. 22. Aktivitet
On. 29. Bønne- og vidneaften
Bylderup Bov
On. 1. kl. 18 Påske. Fokusmøde
Ti. 7. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Sode Nielsen
To. 9. kl. 18 Fællesspisning. Nadvergudstj.
Martin Hunskjær Olsen
Fr. 10. Gudstj med læsninger. Ejnar Landkildehus
Sø. 12. Påskegudstj. Ingvard Christensen
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Fr. 17. Jesper Iversen
Sø. 26. Gudstj. Ejler Nørager
LMU
To. 2. Aktivitetsaften
To.16. Vi tager ud og bowler
To. 23. LMU møderække
On. 29. Fælles LBV-aften i Løgumkloster
To. 30. Bibelstudie
Fyns Frimenighed kl. 14.00
To. 9. Fællesspisn. kl. 17.30. Kl. 19 Påskesamling med skriftlæsning af tekster.
Ma. 13. kl. 12 Gudstj. Henrik Hadberg
Sø. 19. kl. 12 Gudstj. Bjarne Mogensen
Faaborg kl. 19.00
Ma. 20. Jeper Iversen: Opstandelsen
Gånsager/Spandet
To. 2. Fællesspisning kl. 18. Kristoffer Larsen.
To. 16. kl. 19 Niels Kousgaard. Hos Mina og
Harry Thyssen
To. 30. Henrik P. Jensen. Hos Annetta og
Bjarne Christensen
Haderslev
Fr. 3. kl. 19 Påskefest
To. 9. Skriftlæsning, sang og nadver
On. 15. Samtalemøde. Lennart Viktor
To. 16. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Erik
Holmgaard
Ma. 20. kl. 17.45 Kulturmøde. KFUM’s klubhus
On. 22. Birger D. Pedersen
On. 29. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
KFUM’s klubhus
LMU
Ti 14. kl. 19.15 Fællesaften med junior- teenklubben
Ma. 20. Ole Kjærgaard Madsen, Bibellæseringen. Hos Anders
Ma. 27. Bibelstudie hos Kirsti og Bent Andersen

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 12. Fælles Påskegudstj. På BC, Haderslev
Næs
Sø. 26. Steffen Juul Pedersen
Haderslev Syd
Fr. 3. Finn Sørensen. Hos Helle og Peter
Fr. 17. Johannes Jensen. KFUM’s klubhus
Ma. 20. kl. 17.45 Kulturmøde. KFUM’s klubhus
On. 29. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
KFUM’s klubhus
Kolding
To. 2. Erik Sode Nielsen: ”Korsets evangelium”
24.-26. Lejr på Solbakken. Birger Reuss Schmidt
To. 30. Martin Hunskjær Olsen: ”Kærlighedens
nådegave”
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 5. Brændstrup. Lars Jensen. Norea
Mediemission
To. 9. Brændstrup. Ejler Nørager. Fællesspisning
Sø. 12. Fælles påskegudstj. På BC, Haderslev
Næs
Sø. 19. Brændstrup. Henning Kamp
Sø. 26. Ballum. Teddy Sjælland
Løgumkloster
Fr. 3. kl. 17.30 Påskefest m. fællesspisning.
Ebbe Kaas. Nadver
Ma. 6. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Landkildehus
Fr. 17. Mathias Nørager
Fr. 24. Fællesmøde m. IM, Nr.Løgum. Jørgen
Hedager Nielsen. I konfirmandstuen
LMU
Middelfart
Ti. 28. Ingvard Christensen: Marias lovsang
Nordøstfyn
Ti. 14. Eftermiddagsgruppen
Ti. 21. Teddy Sjælland

Odense
Ma. 6. Martin Svendsen, påskemøde
Ma. 27. Kl. 17.45 Fællesspisning. Kl. 18.30 Jens
Peter Rejkjær: ”Alt har du fået!”
LMU kl. 19.00
On. 1. Bibelstudie
On. 15. Besøg fra DBI
17.-19. Ærølejr på Aggershøj
On. 22. Mathias Nørager
On. 29. Bibelstudie
Over Jerstal kl. 19.00
To.16. Kurt Krüger
To. 23. Birger D. Pedersen
To. 30. ”Åbne Døre” ved Kim Legarth
Ribe
Fr. 17. kl. 17.30 Fællesspisning. Flemming
Jensen. Hos Marianne og Børge
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
To. 9. Læsemøde med nadverfejring
Fr. 24. Jesper Iversen
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 17. Kurt Krüger
Ti. 21. Birger D. Pedersen
Sottrup
Sønderborg
Fr. 3. Kredsmøde
To. 16. Kjeld Wive
Toftlund Frimenighed
Sø. 12. Fælles Påskegudstj. På BC, Haderslev Næs
Fr. 17. Offeraften
Tønder
On. 1. Jens Rosenberg. Generalforsamling
On. 15. Fællesmøde. Knud Dideriksen,
Kristelig Handicaphjem, Vamdrup
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ANNONCER

FORBØN

I forbønnens tjeneste

On. 29. Kjeld Wiwe

Vadehavskirken

APRIL
Bed for
• 3.-6. juniorlejr på Solbakken
• 6.-9. teenlejr på Solbakken
• fortsat frihed til at drive kristne fri-, efterskoler og
institutioner
• velsignelse over BC og lejre
• vore ansatte i afdelingen
• vore syge og deres pårørende
• for Søren Eriksens arbejde blandt grønlændere i DK
• om arbejdstilladelse til vore missionærer i TZ
• om nye volontører til Cambodja til sommer

Aabenraa kl. 19.00

Påskelejr på Solbakken
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

T
UD
K
S
UD

LM L ANDSMØDE 2020

DLM.DK/LM2020
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Sommerlejre på Solbakken
Her er en oversigt over sommerens lejre på
Solbakken:
20.-21. juni. Småbørnslejr. 4-7 år ifølge med
voksne. Ledere: Helle og Silas Agerbo
27.-30. juni. Børnelejr. Kommende 1.-4. kl. Ledere: Mads Due Noer og Jørgen Skou Hansen
25.-28. juli. Juniorlejr. Kommende 4.-7. kl.
Leder: Anne Marie Burgdorf
30. juli-2. august. Fælleslejr. Kommende 2.-7.
kl. Ledere: Heidi og Jeppe Munk
3.-7. august. Teenlejr. Kommende 7. kl.-17 år.
Leder: Kees van Ittersum
15.-16. august. Småbørnslejr. 3-7 år ifølge
med voksne. Ledere: Sandra og Bjarne Schmidt
Tilmeld dig så hurtigt som muligt. Nogle lejre
bliver hurtigt fuldtegnede.
Oplysninger om lejrene findes på
www.solbakken-lejr.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
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LUKKES

Ti. 14. Finn Sørensen
Fr. 24. Nadvermøde. Poul Arne Nyborg
Ti. 28. Sebastian Olesen, Odense
On. 29. kl. 14.30 Seniormøde. Henning
Hansen
LMU
Ma. 20. Bibelstudie hos Anne Grethe og Vagn
Hansen
Ma. 27. Spørgsmålsaften
On. 29. LBV i Løgumkloster

BED, sa

GIVES

Sø. 5. kl. 10 Lovsangsgudstj, ”Vi synger påsken
ind”
To. 9. kl. 18 Aftensmad og Gudstj. Netprædiken
Sø. 26. kl. 10 Gudstj. Peter Møller Schmidt

Missionærer– Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas. Cuzco
Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

Valgresultat på afdelingens generalforsamling
Valgresultat på afdelingens generalforsamling i Løgumkloster 29.
februar:

• LM’s Generalforsamling: Mirjam Lange og Henrik P. Jensen

• LM’s læreråd: Hiddi Højgaard
• Løgumkloster Efterskole: Per Bøndergaard. Suppleant René 		
Kragh Hansen
• Stubbekøbing Efterskole: Niels Arne Agerbo
• Revisor for afdelingsregnskabet: Helle Højgaard. Suppleant 		
Lene Iversen

LM
Til
m ig
Fra
Giv en gave
til LM Sønderjylland-Fyn.
Netbank:
Reg.nr. 5763
Kontonr. 7630060248
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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. maj
DEADLINE – møder o.l. i maj og juni
• 1. april til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 1. april til Annelise Fredensborg
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