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”Derefter hørte jeg en vældig lyd som af en talrig
skare i himlen, som sagde: Halleluja! Frelsen og
æren og magten er vor Guds…”
Johs. Åb. 19,1

Et mægtigt halleluja
Sidste sommer havde jeg en overvældende drøm. Kort fortalt drømte jeg, at
jeg var på en togrejse med min familie.
Vi stod på en perron og uden forvarsel
lød der fra himlen og ud over jorden et
mægtigt ”Halleluja” nærmest i slowmotion – en helt ubeskrivelig kraftfuld lyd.
I drømmen nærmest hoppede vi af begejstring og glæde. Vi råbte til hinanden:
”JESUS KOMMER. Han kommer NU”. Her
sluttede drømmen, mens vi glade stod
og så mod himlen. Vi var ikke i tvivl – nu
kom det NU, vi havde længtes efter.
Jesus kommer
Dagen er nær, hvor Jesu genkomst bliver
en virkelighed for alle og ikke ”kun”
en drøm, eller noget vi har hørt om.
Der kommer et NU, hvor det sker i den
verden, du og jeg kender. Hvordan det
præcist bliver, ved vi ikke, men Guds ord
lover, at dagen kommer. Den virkelighed
tror jeg, vi skal hjælpe hinanden til at
leve i. Som kristne må vi glæde os til Jesu
tilsynekomst. Den forventning hjælper
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os til at fastholde, at vi hører hjemme i
himlen, og vi har borgerskab der.
Dit ”Halleluja” til Gud
Ordet ”Halleluja” betyder ”pris Herren”
eller ”jeg lovpriser Herren”. Det er ikke
tilfældigt, at den frelste skare – Guds
menighed – synger ”Halleluja”, når den
forenes med Jesus. I det NU hvor det sker,
når frelsen sit endelige mål. Da fuldendes
det, Gud har forberedt fra syndefaldets
dag. Alt, hvad Gud har gjort for vores
frelse.
Den dag, vi forenes synligt med Jesus,
er der virkelig grund til at sige ”Halleluja”,
for da ser vi helt klart, at frelsen og æren
og magten tilhører Gud alene. Må Gud,
ved sin hellige ånd, give os øjne til at se
dette med og hjerter, som lever i det.
”Halleluja” – Jesus kommer snart!
Margrethe Munk,
Aabenraa

Et ødelagt puslespil
Mit ophold på Luthersk Missions Højskole
(LMH) har indtil videre givet mig en
større forståelse af, hvem Gud er, og
hvilken stor kærlighed han har til mig.
Det, der står klarest for mig lige nu
midt i denne underlige situation som
COVID19 har medført overalt, er dog,
at mit højskoleophold i Hillerød ikke er
perfekt.
Efter fire dages undervisning
Jeg ankom til højskolen med et næsten
færdiglagt puslespil. Men allerede efter
fire dages undervisning var det hele
blevet ødelagt og spredt ud igen.
For det første har jeg været så naiv,
at jeg troede, jeg i en alder af 21 år
allerede var færdig med at samle mit
tros-puslespil. Jeg takker LMH for at
have vist mig, at jeg tog fejl, selvom
det har været på en lidt hård måde.
Men sådan virker Gud i os mennesker.
Jeg prøver...
Jeg har skullet kæmpe med at lade følelserne ligge på hylden og så bare tage
imod og tro. Jeg skal ikke føle noget, jeg
skal tage imod. Louise Sølvsteen Nissen, som er lærer på skolen, havde i sin
undervisning med temaet ”Når troen
prøves” følgende vers fra Prædikerens
bog kap. 7. vers 14. “Vær lykkelig på lykkens dag og indse på ulykkens dag, at den
ene såvel som den anden er skabt af Gud,
for at menneskene ikke skal finde ud af
fremtiden”. Dette vers er jeg blevet rigtig
glad for.
Jeg prøver at hvile i, at nu hvor mit
LMH-ophold har sat gang i alle mulige

Først i m
arts var
vi på sto
(Amalie
rtur til Is
t.h.)
rael.
tanker og også bekymringer, så er de
skabt af Gud.
Mens dette skrives er mit ophold
desværre afbrudt pga. corona-krisen. Jeg
håber meget, vi snart kan vende tilbage,
for jeg har meget mere at lære om Gud
og mig selv, og jeg savner fællesskabet
på skolen.
Amalie Høeg, Odense,
LMH-elev F20
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Guds kald gav nye venskaber
Malene og Frederik Wind er i dette år ansat som volontører for Luthersk Mission
(LM) med tjeneste i Cambodja. Malene
er fra Haderslev og Frederik stammer fra
Ribe. De er begge studenter. Her fortæller Frederik lidt om deres vej til Cambodja, og hvordan livet som volontør er.
Gud havde planer
På LMHs missionskonference så vi en video fra Dina Burgdorf Jacobsens arbejde
i Fjendeskoven i Cambodja. Da Malene
gerne vil være sygeplejerske, synes vi
begge, det kunne være en spændende
måde at lære dette arbejde bedre at
kende, samtidig med at vi kunne få nogle
gode oplevelser sammen. Vi blev hurtigt antaget, men der var et problem: Vi
havde ikke penge til den egenbetaling,
der skulle dække rejsen, da vi lige havde
været på LMH, og vi også lige var blevet
gift. Vi bad over dette, og Gud havde en
plan. Vi søgte og fik hjælp fra fonde og
menigheder, så i efteråret 2019 var vi klar
til at rejse til Cambodja.

Vores opgaver
Vores primære opgave er undervisning.
Vi underviser tre af familien Jacobsens
børn i dansk, da de til daglig går på en
international skole. Denne undervisning
foregår hjemme i vores lejlighed. Desuden underviser vi nogle børn og unge
khmerer i engelsk. Undervisningen er
gratis, men betingelsen er, at de skal gå
i skole ved siden af. Børnene er mellem
fem og 17 år. Vi hygger os med dem
samtidig, og hver fredag bliver der tid til
slik og bibelfortælling.
Ud over undervisning har vi en del
samvær med de unge på kollegiet i Siem
Reap, som LM har været med til at starte.
Jeg fik en rigtig god indgang til disse
unge, da jeg fik lov til at komme med
nogle af dem til en kristen konference
i Phnom Penh. Jeg var sammen med
dem hele døgnet, spiste sammen med
dem og var med til alle deres møder og
seminarer. De er 1. generations kristne,
så de fortalte om, hvordan mødet med
Jesus havde forandret deres liv radikalt.

være behjælpelige med børnepasningen hos missionærerne. Vi hygger med
børnene, og det har så også betydet, at
vi er blevet rigtig gode venner med de to
familier. De er blevet vore fortrolige, når vi
er syge eller kede af det. Ikke alle volontører har et tæt forhold til missionærerne,
men vi nyder samværet med dem, de er
vore forbedere og mentorer.

Jeg observerede også, hvad der blev
lagt vægt på i prædikener, lovsangen
og ved samtalerne. Alt dette gav mig et
godt grundlag for mit videre arbejde på
kollegiet. I dag holder jeg fast andagter
på kollegiet, og jeg prædiker også hver
anden søndag til ungdomgudstjenesten.
Udfordringer
Noget af det sværeste ved at være i
Cambodja er klimaet. Vi oplever en del
sygdom, fordi vores krop ikke kender
de bakterier, der er her, og det tager
også længere tid at blive rask igen. Da vi
begge er meget sociale mennesker, og
vi så bliver lidt isolerede på grund af sygdom, kan hjemveen godt snige sig ind.
Overordnet er alt dog meget positivt.
Fællesskab med missionærerne
Vi har det rigtig fint med de øvrige missionærer. Dina og Henrik er vore nærmeste naboer, og Monica og Simon bor ca. ti
min. fra os. Hver onsdag har vi DLM-aften,
hvor vi hører en netprædiken, beder sammen og deler tro med hinanden. Vi havde
begge fra starten besluttet, at vi ville
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Venner
Det er ikke kun missionærerne, der er vores venner. Vi har fået mange venskaber
blandt de lokale khmerer – både på kollegiet og i menigheden. Mange kan engelsk, og det gør samværet lettere, men
vi har også venner, som vi ikke kan tale
et ord med. Vi er aktive i Church of Siem
Reap. Malene har flere gange inviteret
nogle veninder hjem i lejligheden, hvor
de får noget dansk mad, og vi har også
et kærestepar, som vi er venner med. Når
de er sammen hos os, får de lov til at se,
hvordan vi lever og bor med hinanden.
Vi tager også med på ture, som kollegiet
arrangerer fx badeture og udflugter.
Bliv volontør
Når vi kommer hjem til Danmark (DK),
håber Malene, at hun kan komme i
gang med sin sygeplejeuddannelse. Jeg
ved ikke rigtig, hvad jeg skal, så jeg vil
søge noget arbejde måske på en kristen
friskole. Vi er begge enige om, at volontørlivet har været rigtig spændende
og berigende, og vi kan varmt anbefale
unge at søge sådan et job. Det giver
oplevelser for livet.
Sidste nyt: På grund af coronakrisen er
Malene og Frederik nu tilbage i DK.
Frederik Wind/AF
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AFDELINGSSTYRELSEN

K ALENDER

Tjene med de evner, vi har fået
Vi har igen spurgt et par medlemmer af
afdelingsstyrelsen (AS), om de vil fortælle
lidt om sig selv og deres arbejde der.
Jens Aage Nielsen
Jeg er 63 år, landmand og
bor på en gård ved Rødekro. Jeg er gift med AnneGrethe, og vi kommer i
Aabenraa LM. Jeg har fire
børn og ni børnebørn.
Da jeg i efteråret 2005 blev spurgt om
at blive afdelingskasserer, var jeg med
det samme klar over, at det var det, jeg
kunne bidrage med i Guds rige.
Det har altid været vigtigt for mig, at
jeg kan deltage i AS-møderne, lytte til
drøftelserne og deltage aktivt, når der er
økonomi på dagsordenen. Jeg deltager
uden stemmeret. Jeg er således en slags
administrativ medarbejder i afdelingen.
Mit job er at udarbejde et budget,
som AS kan vedtage, at orientere kredsene om hvilke økonomiske forventninger, der er til dem, at betale afdelingens
regninger og at føre regnskab over
udgifter og indtægter.
Ansøgning om delvis momskompensation ud fra de udgifter og indtægter,
som alle kredse har, er også min opgave.
Desuden har jeg ansvar for afdelingens
og kredsenes forsikringer og bistår, når
de har spørgsmål om økonomi.
Det er en velsignelse for mig at tjene
med de evner, jeg har fået betroet, og
takker for forbøn til opgaven.
Jens Aage Nielsen
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Esben Clausen
Jeg er 25 år og dermed
det yngste medlem af AS.
Til sommer er jeg færdig
som sygeplejerske, og jeg
ser dette som Guds kald
til mig.
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland og bor i Aabenraa.
Jeg er aktiv i LMU. Jeg begyndte i
Bylderup Bov LMU, hvor jeg har siddet i
bestyrelsen. Da jeg flyttede til Aabenraa,
begyndte jeg i Aabenraa LMU, samtidig
med at jeg forsatte i Bylderup Bov. I dag
kommer jeg i fem forskellige LMU-kredse
fordelt fra mandag til torsdag. Jeg ser
LMU som et fristed for unge og nyder at
kunne være sammen med andre unge i
et godt kristent fællesskab.
Jeg blev i foråret spurgt om at blive
LMU-repræsentant i AS, da daværende
repræsentant fra LMU flyttede udenfor
afdelingen. Efter mange overvejelser har
jeg siden i sommer siddet med til ASmøderne. Jeg bruger megen tid sammen
med unge i Sønderjylland, derfor ved jeg
også, hvad der sker i de forskellige LMUkredse, og hvordan de unge har det.
Jeg ser det som en af mine vigtigste
opgaver i AS at være LMU’ernes talerør,
da de beslutninger, der bliver taget, har
indvirkning på hele afdelingen og dermed også på os unge.
Jeg er desuden opmærksom på,
om der er nogle af de unge, der måske
skulle overveje at blive forkynder eller
på anden vis være med i afdelingens
aktiviteter.
Esben Clausen

Mødeplan for maj og juni
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Coronatid
Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor
mange af LM s møder og arrangementer,
der bliver gennemført på grund af coronakrisen, må man selv holde sig orienteret om,
hvorvidt møderne bliver afholdt. Alle planlagte møder indtil 10. maj er ikke medtaget i
kalenderen.
I øvrigt vil vi opfordre alle til at lytte til Guds
Ord i Norea Radios webradio eller til en af de
mange online gudstjenester, der findes på
Facebook og YouTube. LM sender sammen
med Norea Mediemission gudstjeneste på
Noreas Facebookside, eller på Youtube.
com/noreadanmark
Agerskov
Fr. 15. maj. Norea-aften. Ole Sørensen
On. 20. maj kl. 14.30 Seniormøde. Møller
Schmidt
Fr. 5. juni. Ejler Nørager
On. 17. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Fr. 19. juni. Fokusmøde. Per Bøndergård
Ti. 23. Sankthans
LMU
Ti. 12. maj. Inspirationsaften. Nicolaj Nicolajsen
Ti. 19. maj. Bibelstudie
Ti. 26. maj. Prædikant
Ti. 2. juni. Prædikant
Ti. 9. juni. Beach party
Ti. 16. juni. Gå og snak
Ti. 23. juni. Sankthans
Agerskov Valgmenighed
Sø. 17. maj kl. 14 Jakob Rahbek
Sø. 31. maj kl. 11 Jakob Rahbek
Arnum
Ti. 12. maj. Johannes Jensen
Ballum
13.-15.maj kl. 15-17 Boblen. Kristian Larsen

Fr. 29. maj. Ingvard Christensen
Fr. 12. juni. Kurt Krüger
Sø. 14. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 26. juni. Flemming Jensen
Brændstrup
Ma. 11. maj. Henrik Hadberg
Ma. 25. maj. Henning Hansen
Ma. 15. juni. Ingvard Christensen
Ma. 22. juni. Sang- og vidnemøde
LMU
Ma. 11. maj. Henrik Hadberg
On. 20. maj. Aktivitet
On. 27. maj. Bibelstudie
On. 3. juni. Jakob Rahbek
On. 10. juni. Aktivitet
On. 17. juni. Ejner Landkildehus
Bylderup Bov
Fr. 15. maj. Eskil Nørgaard
Sø. 17. maj. Gudstj. Jesper Iversen
To. 21. maj. Konfirmation Ejnar Landkildehus
Sø. 31. maj. Gudstj. Ebbe Kaas
Ti. 2. juni kl. 14.30 Ældremøde. Jesper Iversen
Sø. 7. juni. Familiegudstj.
11.-12. juni. Svend Åge Jacobsen: Johs. Åb.
Sø. 21. juni. Gudstj. Poul Arne Nyborg
Ti. 23. juni. Sankthans
Sø. 28. juni. Gudstj. Ejnar Landkildehus
LMU
To. 14. maj. Filmaften
To. 21. maj. Blå tur
To. 28. maj. Ingvard Christensen
To. 4. juni. Hygge og bål
To. 11. juni. Svend Åge Jacobsen
To. 18. juni. Bibelaften
To. 25. juni. Afslutning
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 17. maj kl. 12. Gudstj. Henrik Hadberg
Ma. 1. juni kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg.
Kl. 12 Udflugt med LM Fyn
Sø. 14. juni kl. 12 Gudstj. Samuel R. Andersen
Sø. 28. juni kl. 12 Gudstj. Steffen Juul Pedersen
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Faaborg kl. 19.00
Ma. 1. juni. Pinseudflugt med LM Fyn
Ma. 8. juni. Johannes Jensen: ”Guds riges
herlighed”
Ma. 15. juni. Afslutning
Gånsager/Spandet
To. 14. maj. Møde
To. 28. maj. Henning Kamp
To. 11. juni. Teddy Sjælland
Ti. 23. juni. Sankthans
Haderslev
Ma. 11. maj kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
On. 11. maj. Samtalemøde. Svend Åge Jacobsen
To. 14. maj kl. 14.30 Samvær. Jens Landkildehus
On. 27. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
On. 27. maj kl. 19 Kjeld Burgdorf
5. juni kl. 14 og 16 Peter Rask. Hos Krista og
Hans Chr.
Ma. 15. juni kl. 17 Kulturmøde. Udflugt
On. 17. juni kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”
On. 17. juni. Henrik Hadberg
To. 18. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. På
Gammelbro. Ejler Nørager
Ti. 23. juni kl. 19.30 og 21. Sankthans på Gammelbro
Fr. 26. juni kl. 19 Afslutning hos Ella og Martin
Chr.
LMU
Ma. 11. maj. Steffen Birkmose
Ma. 18. maj. Vores egen aften
Ma. 25. maj. Bibelstudie hos Rosa og Hans Chr.
Ma. 9. juni. Svend Åge Jacobsen
Ma. 15. juni. Filmaften
Ma. 22. juni. Afslutning hos Lone og Hans
Henrik
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Lø. 16. maj. Konfirmation. Ejler Nørager
Sø. 24. maj. Svend Åge Jacobsen
Sø. 14. juni. Kjeld Wiwe. Fællesspisning
Sø. 28. juni. Henrik Jensen
Haderslev Syd
Fr. 15. maj. Svend Otto Jensen. Klubhuset
Fr. 29. maj. Sang- og musikaften. Gitte Sjælland og Britta Fuusgaard. På HKF
Lø. 13. juni. Udflugt
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Ti. 23. juni kl. 18.30 Sankthans. Flemming
Jensen. Hos Aase og Hans Peter
Kolding
To. 28. maj. Steffen Juul Pedersen: ”Fuldfør
løbet”
To. 4. juni. Else Wiwe: ”kvindelig evangelist”
To. 11. juni. Light-møde. Prædiken fra nettet
Sø. 14. juni kl. 15.30 Finn Sørensen: ”Jesus alene”
Fr. 19. juni kl. 18 Sommerafslutning
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 17. maj. Brændstrup. Finn Sørensen
Sø. 24. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 31. maj. Stevelt.
Sø. 7. juni. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 14. juni. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 21. juni. Brændstrup. Jesper Iversen
Sø. 28. juni. Brændstrup. Ernst Højgaard
Løgumkloster
Fr. 15. maj. Ejler Nørager
On. 27. maj. Samtalemøde m LMU
On. 3. juni kl. 11.45 Seniormøde. Udflugt
Fr. 5. juni. Jesper Iveren
Fr. 19. juni. Afslutningsmøde LME. Andagt v.
Stefan
Fr. 23. juni kl. 17.30 Sankthans. Hos Sussie og
Kurt. Andagt: Jens Jensen
Middelfart
Ti. 26. maj. Johs. Jensen: ”Guds riges herlighed”
Ma. 1. juni. Udflugt sammen med LM Fyn
Ti. 16. juni. Ejler Nørager: ”Himlen”
Nordøstfyn
Ti. 12. maj. Johannes Jensen
Odense
Ma. 18. maj. Dennis Schultz. Open Doors
Ma. 25. maj kl. 18.30 Peter Nissen
Ma. 1. juni. Udflugt LM Fyn
Ma. 15. juni. Kl. 18.30 Kristian Andersen
Ti. 23. juni. Sankthans Annelene og Bjørn
Carlsen. Hos Annette og Hans Ejnar Winther
LMU kl. 19.00
On. 13. maj. Fællesmøde med IMU og KFS
On. 20. maj. Martin Olsen: Om anfægtelse

On. 27. maj. Bibelstudie
On. 3. juni. Bønne- og vidneaften
On. 10. juni. Finn Sørensen: Hvem er Gud?
On. 17. juni. Besøg fra LMH. Christian
Maymann
On. 24. juni. Sommerafslutning
Over Jerstal kl. 19.00
To. 14. maj. Ernst Højgaard, Vejen
Fr. 5. juni. Mathias Nørager
To. 11. juni. Sang- og vidneaften
Ti. 23. juni. Sankthans hos Hanna og Per
Ribe
Ti. 12. maj. Erik H. Andersen. Hos Marianne og
Børge
Ti. 9. jun. Kristoffer Larsen. Hos Signe og Niels
Peter
Ti. 23. jun. kl. 17.30 Sankthans hos Gunhild og
Jens
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 15. maj kl. 19. Kristoffer Larsen. Agerskov
Gospelkids
Fr. 29. maj. Svend Åge Jacobsen
Fr. 12. juni. Niels Jørgen Højlund
Ti. 23. juni. Sankthans
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 15. maj. Steen Nielsen
Lø. 13. juni. Udflugt
Sottrup
Sønderborg
To. 14. maj. Per Bøndergaard
Fr. 15. maj kl. 14.30 Seniormøde. Flemming
Jensen
To. 28. maj. Finn Sørensen
Fr. 5. juni kl. 18 Fredagsmøde
To. 11. juni. Ejler Nørager
Fr. 12. juni kl. 13 Seniorudflugt
Ti. 23. juni kl. 18 Sankthans Jes Nissen. Hos
Britta og Børge Nørgaard
Toftlund Frimenighed
Ti. 19. maj. Kjeld Wiwe
Ti. 2. juni. Peter Wind

Sø. 7. juni. Gudstj. Lars Birkmose
Ti. 16. juni. Johs. Jensen
Fr. 19. juni. Sankthans
Tønder
On. 13. maj. Fællesmøde. Ole Sørensen
On. 27. maj. Peter Thorsen
On. 10. juni. Ebbe Kaas
On. 17. juni. Fællesmøde. Britta Bank Møller
(DFS)
Vadehavskirken kl. 10
Sø. 24. maj. Henrik Hadberg
Sø. 7. juni. Netprædiken
Sø. 28. juni. Ingvard Christensen
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 12. maj. Ejler Nørager
Fr. 15. maj. Kun for kvinder. Inger Nørgaard
Ti. 26. maj. Flemming Jensen
On. 27. maj kl. 14.30 Seniormøde. Robert
Strandgaard Andersen
Ti. 9. juni. Henning Kamp
On. 17. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
Ti. 23. juni. Sankthans
LMU
Ma. 11. maj. Stor dreng-/pigeaften
Ma. 18. maj. Walk and Talk
Ma. 25. maj. Bibelstudie hos Hanne og Knud
Erik Juhl
Ma. 8. juni. Arbejdsaften
Ma. 15. juni. Rekordaften
Ma. 22. juni. Jakob Rahbek
Ma. 29. juni. Afslutning hos Margrethe og Martin
Munk

Kun for kvinder
LM i Aabenraa inviterer 15.
maj kl. 19.00 til en aften,
der kun er for kvinder. Lærer
Inger Nørgaard, Hoptrup taler over emnet: ”Midt blandt
Inger Nørgaard
mennesker og dog alene.”
Hvad betyde ensomhed? Hvordan kan vi
arbejde med ensomhed, og hvordan kan Gud
være til hjælp i ensomheden?
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Børne-juniorstævne på
Solbakken

Pinsecamping
29. maj-1. juni afholdes pinsecamping på
Haderslev Næs. Se program i marts-nummeret eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping. Gudstjeneste søndag 9. juni kl. 10.30 v.
Michael Lerche Nygaard.

Sommerlejre på Solbakken
En oversigt over sommerens lejre på Solbakken findes i april-nummeret af Nyt i Syd.
Program for lejrene findes også på www.
solbakken-lejr.dk

Bibelcamping på Haderslev Næs
4.-25. juli er der bibelcamping på Haderslev
Næs, Steveltvej 70, 6100 Haderslev. Se hele
programmet på www.bchaderslev.dk
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Bojsen Marinus Asmussen er blevet
forfremmet til himlens herlighed den
17. marts 2020.
Bojsen efterlader sig ægtefællen
Edith, fire børn og svigerbørn samt 12
børnebørn.
I Agerskov Valgmenighed havde
familien en højtidelig afskedsstund
med Bojsen. Sønnen Finn fulgte sin
fars begravelse fra Norge, hvor han sad
i Corona-karantæne. Mange venner
fulgte også med via en live-stream på
Facebook.
Bojsen blev født 1934. Han voksede
op i en kristen familie og blev landmand.
Familien solgte i 1981 gården og
flyttede til Agerskov. Her blev Bojsen
kendt i lokalsamfundet. Han ville gerne
hjælpe mennesker og ønskede at fortælle alle om Jesus. Familien kom i LMkredsen i Agerskov, og hver sommer
tog de på bibelcamping i Norge. Edith
og Bojsen var med i opstart af Solbakken og Agerskov Kristne Friskole.
To ord blev nævnt ved begravelsen
– ord Bojsen ofte sagde: Vi er på rejse
og himlen. Bojsen var klar over, at livet
på jorden var en rejse mod himlen. Her
får han nu lov at være uden sygdom og
smerte.
Linda Jørgensen

I forbønnens tjeneste
MAJ
Tak for
• Guds omsorg og almagt
• at vi må komme til Jesus også i denne alvorlige situation
Bed for
• vort folk og øvrighed
• vore missionærer og volontører – både dem der er rejst hjem og
dem, der er blevet på missionsmarken
• vore ansatte og deres familier
• de syge og deres familier
• To. 21. Børne- og juniorstævne på Solbakken
• 29. maj-1. juni Pinsecamping på Haderslev Næs
• det tværkulturelle arbejde
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
• Marc Agerbo. Volontør Arusha
• Karoline Jensen. Volontør 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

Kristi Himmelfartsdag 21. maj kl. 10.3015.00. Børnekonsulent Kristian Larsen taler
og Agerskov gospelkor synger.
Tag madkurven med. Der kan købes is.
Solbakkens adresse er Sønderballe Hoved 6o,
6100 Haderslev.
Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg
og boldspil for hele familien.

† Bojsen
Marinus
Amussen

GIVES

Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard:
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa.
Velkommen til også at tage en veninde, nabo
eller kollega med.

FORBØN

JUNI
Bed for
• 29. maj-1. juni. Pinsecamping på Haderslev Næs
• alle forberedelserne til vore lejre og bibelcamping
• Solbakken (20.-21. Småbørnslejr + 27.-30. Børnelejr)
• børnene, de studerende og skolerne
• vore ægteskaber og familier
• arbejdet blandt grønlænderne 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
• Malene og Frederik Wind. Volontørpar Siem Reap

LM
Til
m ig
Fra
Giv en gave
til LM Sønderjylland-Fyn.
Netbank:
Reg.nr. 5763
Kontonr. 7630060248

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