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”Nuvel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder,
du har jo selv beredt min vej, du bedst min vandring
kender;
så tag mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det bliver mig til gavn og dig til pris og ære.”
SoS nr. 718

Hverdagsliv
De sidste mange år har der ligget et
håndskrevet bogmærke i min Bibel – et
salmevers af Paul Gerhardt (DDS nr. 37
vers 5). Derfor var glæden stor, da jeg
opdagede, at det også står som enkeltvers i Sange og Salmer (nr. 718). Jeg har
gennem årene brugt verset som en bøn
– som min bøn. I perioder som afslutning på min bøn – til andre tider, når jeg
syntes, jeg manglede ord, eller livet var
svært – og andre gange igen når hverdagen blev for travl – da bare dette enkle
vers.
Livet med Jesus er et hverdagsliv. Det
kan være præget af bekymringer og
udfordringer, af tunge ting som sygdom
hos mig selv eller andre. Det er også
hverdagsliv, hvor Jesus fylder, hvor Bibelens ord bliver levende og til stor rigdom,
og hvor bønslivet vokser.
Nuvel, min Gud, så lægger jeg
mit liv i dine hænder,
du har jo selv beredt min vej,
du bedst min vandring kender;
så tag mig i din stærke favn,
jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det bliver mig til gavn
og dig til pris og ære.
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Linie 1: I verset her overlader jeg, ved
brug af en andens ord, mit liv til Jesus.
Det kan være befriende ikke selv at skulle
formulere det, men netop bruge ord som
en anden har sagt.
Linie 2: Jeg tænker ofte på bibelverset
fra Sl. 119,105: ”Guds ord er en lygte for
min fod, et lys på min sti.” Gud går foran
– ligesom skystøtten/ildsøjlen gik foran
Israels folk i ørkenen. En, der kender min
”vandring”, kender den kun, hvis vi følges
ad.
Linie 3: Trygheden ved at være tæt på
Jesus – sidde på hans skød – være i hans
favn. Fortsættelsen derimod: ”jeg vil dig
lydig være”, den har til tider været utrolig
svær at bede. Jeg vil helst det, jeg selv
vil, og samtidig er det befriende at være
lydig overfor Gud, som vil mig alt det
bedste i det store perspektiv.
Linie 4: Må vi alle være med i ophøjelsen, takken, prisen og æren af Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd.
Læs gerne mere om Paul Gerhardt på
https://da.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt
Inge Hadberg,
Munkebo

Unge mødes – på afstand
Da Danmark lukkede ned for samvær
og fællesskab, betød det også ændring
for fysiske LMU-møder. Siden 19. marts
har ungdomskonsulent Steffen Birkmose
været igangsætter og tovholder i et
ugentligt online-møde. Redaktionen har
spurgt ham, om han vil fortælle lidt om
disse møder, og vi har også spurgt et par
unge, hvordan det har været at mødes på
denne måde.
Streamet på facebook
Steffen fortæller: ”Jeg
anskaffede mig et godt
webkamera, lærte at
livestreame og derefter
sender jeg det hele på
facebook. At vi har sendt
på denne platform har
betydet, at de enkelte unge har kunnet
”hilse” på hinanden, og det har været
muligt at stille spørgsmål og kommentarer undervejs. I begyndelsen var det kun
mig, der bad, talte og sang et par lovsange. Efterhånden er konceptet udvidet,
så andre konsulenter også medvirker. Der
har været temaaftner om fx tjeneste, mission, nådegaver og forvalterskab, vi har
haft indsamling til missionsprojektet og
samtaler med andre unge på skype.
Mit indtryk er, at der har været mange

Skærmprint fra et LMU online-møde

unge, der har været glade for LMUmøderne. Til det første møde var der 100,
der så med, og de efterfølgende gange
var der 50. Efterhånden er flere LMUkredse begyndt at lave deres eget LMUonline-møde, og forhåbentlig kan vi også
snart igen mødes fysisk, men uanset
antal har møderne haft stor betydning
for flere i denne krisetid.”
Godt alternativ
”Jeg prøver at skabe lidt
LMU-stemning med kaffe
på kanden og Bibel og fællessang fremme,” fortæller
Esben Clausen, Aabenraa
og fortsætter: ”Jeg har deltaget i både afdelingens
og i flere af de lokale sønderjyske LMUonline-møder. Sidstnævnte har været
bibelstudie, hvor vi har kunnet snakke
over facebooks videochat. Uanset hvilket
møde det er, og hvordan mødet har foregået, har det været med Guds nærvær,
og på den måde har jeg fået en form
for åndeligt og socialt behov opfyldt.”
Også Emma Fredensborg
Schmidt har været glad
for LMU-møderne. Hun
fortæller: ”Normalt kommer jeg i Ribe LMU. Jeg
har været meget glad for
at deltage i LMUs online
møder, hvor jeg kan blive fyldt op midt
i min hverdag, der i øjeblikket virker
ensformig og ukontrolleret. Jeg er glad
for, at jeg har kunnet komme til LMU på
trods af forsamlingsforbud.”
Annelise Fredensborg
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En spændende og indholdsrig tjeneste
Anna Sofie Kousgaard fra Løgumkloster
har siden oktober været volontør på sømandshjemmet i Sisimiut i Grønland. Nyt
i Syd har spurgt hende, om hun vil fortælle lidt om hendes opgaver deroppe.
En stor beslutning
Da jeg havde cirka et halvt år tilbage af
min gymnasietid, vidste jeg stadig ikke,
hvad jeg skulle lave, når jeg blev student.
Det snakkede jeg med en veninde om,
og hun spurgte, om jeg havde overvejet
at tage til Grønland som volontør på et
sømandshjem. Jeg havde aldrig hørt
om Sømandsmissionen før, men
jeg blev meget nysgerrig, så
jeg begyndte at undersøge det nærmere og
besluttede derefter
at sende en
ansøgning.

Efter et par samtaler blev jeg antaget
som volontør med udrejse efter efterårsferien 2019.

for det meste kan man spørge en anden
grønlænder om hjælp til at oversætte eller bruge kropssprog. Jeg har lært nogle
enkelte ord på grønlandsk, men ikke nok
til at føre en samtale.

Mange forskellige opgaver
Sømandshjemmet drives både som hotel
og cafeteria, derfor er der også mange
forskellige opgaver, der skal løses. Jeg
har arbejdet i cafeteriet, i køkkenet og i
grillen. Desuden har jeg siddet meget i
receptionen og gjort rent på værelserne.
Der er også en del grønlændere ansat.
Det er meget sjovt at få lov til at lære
dem og deres kultur at kende. Derudover
er størstedelen af vore gæster i cafeteriet
grønlændere, så vi kommer tæt på det
grønlandske folk. Langt de fleste grønlændere kan tale dansk. Det er ikke alle,
der taler det flydende, men de kan nok
til, at vi kan forstå hinanden. Der er også
grønlændere, der slet ikke kan dansk, og
det kan godt være en udfordring, men

Mange naturoplevelser
Vi er fem danske volontører ansat i Sisimiut, og vi er blevet rigtig gode venner.
Vi bor på hotellet og bruger meget af
vores fritid sammen. Vi volontører har en
snescooter, som vi har brugt meget til at
tage på ture ude i bjergene. Søerne og
fjordene har været helt frosne, så vi har
nemt kunne køre over dem og komme
langt omkring. Jeg har også været på
hundeslædetur et par gange, og det er
virkelig en dejlig og helt speciel oplevelse. Vi har også nogle gode langrendsruter, som vi har været ude og bruge en
del gange. Nu hvor sneen for alvor er
begyndt at smelte, vil jeg gerne ud på
nogle vandreture i bjergene og baglandet omkring Sisimiut.
Coronakrisen
Vi har ikke haft udbrud af corona her
i Sisimiut, men vi har alligevel mærket
konsekvenserne. Flytrafikken har været
lukket i et par måneder nu, og det har
betydet, at vores hotel har stået næsten
tomt i lang tid. Grønlænderne har også
været meget forsigtige i forhold til at
spise ude, så vores cafeteria har været
temmelig stille. Derudover har vi i en
periode været nødt til at lukke vores
weekendbuffet.
Vi har også været nødt til at holde
pause med det meste af vores diakonale arbejde. Det er især gået ud over
vores børneklub og besøg på anstalten
(fængslet).
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På grund af den lukkede flytrafik blev
vores volontørtræf i marts også aflyst.
Alle volontørerne fra de forskellige
sømandshjem skulle ellers være samlet
i Aasiaat og brugt et par dage sammen
der. Det fik vi dog heldigvis lov til at gøre
i maj i stedet for.
Evangelisation
Udover arbejdet blandt børn og indsatte,
får vi også lov til at vise vores tro til vores
grønlandske medarbejdere, der også er
med til vores daglige andagter. Der er
også en nysgerrig gæst i ny og næ, der
spørger ind til vores alkohol-politik, eller
hvorfor der står bibelvers på væggen i
cafeteriet. Det er et meget meningsfyldt
arbejde som kristen at arbejde blandt
grønlænderne. De har brug for Jesus i
alle livets forhold. Jeg kan varmt anbefale
Grønland. Det er et virkelig smukt land
med en spændende kultur og historie.
Jeg kan både anbefale at tage herop som
volontør og som turist.
Anna Sofie Kousgaard/AF
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Fra Tyskland til Danmark
Da det i år er 100 år siden, at Sønderjylland (Nordslesvig) blev genforenet med
det øvrige Danmark, har afdelingsformand Martin Jefsen kigget i de gamle
protokoller, og Annelise Fredensborg har
læst i LMs gamle jubilæumsskrifter for på
denne måde at finde nogle oplysninger
om LMs arbejde i Nordslesvig omkring
genforeningen.

stiftelsen af ”Luthersk Missionsforening
for Vestslesvig” med hjulmager Jef Jefsen
som formand og sekretær. Da det efterhånden kneb med at finde lokaler, der
var store nok, besluttede man at bygge
et missionshus i Ballum. Det stod færdig
i 1891, og i 1906 fik også Skærbæk eget
missionshus. Der blev ikke bygget flere
missionshuse før efter genforeningen.

Begyndelsen i Ballum
Arbejdsmand H.P. Nielsen, Ballum fik allerede i 1872 et kald til at forkynde Guds
Ord for mennesker. Han adlød kaldet,
men det var hårdt, da han samtidig måtte
arbejde om dagen for at kunne ernære
sig selv og sin familie. Da han også solgte
bøger (kolportør), måtte han ofte gå med
en tung bogtaske på ryggen til de forskellige mødepladser. Med et par venners
hjælp fik han også begyndt søndagsskole
og senere ungdomsmøder i Ballum. De
tyske forsamlingslove krævede dog en
formel organisering med bestyrelse, medlemsliste og formål. Chr. Møller kom i efteråret 1880 til Slesvig for at hjælpe med

Stor vækst i arbejdet
Foreningen oplevede omkring århundredeskiftet vækst i antal og åndelig indsigt
i store dele af det dansktalende Slesvig.
”Den jævne, enfoldige Forkyndelse af
Synd og Naade har baaret velsignede
Frugter, som først Evigheden til fulde vil
aabenbare” (mindeskrift 1868-1918). I året
1914 var der ca. 80 mødepladser, hvor
Guds ord regelmæssigt forkyndtes og
medlemstallet øgedes. 11 prædikanter og
2 kolportører var nu kaldet til at prædike
Guds Ord, men krigen 1914-18 var en
ikke ubetydelig hindring for foreningens
arbejde, idet flere af dens medarbejdere
blev indkaldt til krigstjenesten bl.a. Johs.

Ballum missionshus (Mindeskrift 1868-1918)
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Ord taler. Da valget var slut, fik Niels
Nielsen ordet. Der var ikke mange kristne
tilhørere, da de fleste var samlet i missionshuset, derfor blev det også en tale
holdt med angst og bæven, men i tillid til
Gud. Han talte om valg. Han nævnte forskellige valg i Bibelen og sluttede med at
tale om valget mellem verden og Kristus.
”Det, vi alle trænger til, er ikke et jordisk
fædreland, der ofte er en tåredal, men
ved tro på Jesus, kan vi blive borgere i
det himmelske fædreland, hvor der er
evig hvile og fred.” Der blev lyttet med
alvor og våde øjne (”slægt efter slægt”).

Skærbæk missionshus (Mindeskrift 1868-1918)
Burgdorf senior. Flere prædikanter mistede også livet under krigen, bl.a. Søren
Skjold i 1916.
Afstemningen
Niels Nielsen, Skast mødte Gud som
ganske ung og rejste derefter sammen
med H.P. Nielsen på missionstur i Vestslesvig. I 1901 fik han et direkte kald til
selv at holde møder og sælge bøger. Han
blev indkaldt til tjeneste for tyskerne i
1914, men blev hjemsendt på grund af et
dårligt ben. Det gav ham mulighed for at
forkynde evangeliet mere end ellers, da
mange mennesker var åbne for evangeliet. I forbindelse med afstemningen
efter krigen kom Niels Nielsen i valgbestyrelsen i Ballum. Valgkommissionen
besluttede at afholde en afstemningsfest
og bad Niels Nielsen om at tale. Det ville
han gerne, hvis han måtte tale, som Guds

Genforeningen
For vennerne i Nordslesvig var genforeningen med det gamle land en oplevelse. Selv om de aldrig havde deltaget
i politiske møder, ønskede man alligevel
flere steder at knytte forbindelsen med
det øvrige land ved nogle genforeningsfester i 1920. Således samledes man i
Ballum og Skærbæk missionshuse, og i
Sdr. Sejerslev og Brændstrup. ”Selv om
mange medarbejdere mistede livet eller
blev invalideret under 1. verdenskrig,
har Gud på den anden side styret det så
underligt, at den frygtelige krig skulle
blive anledning til at afhjælpe et længe
næret savn, idet der nu ved Nordslesvigs
genforening med Danmark blev åbnet en
dør for fri og fælles virksomhed med den
øvrige missionsforening. Dette samarbejde indledtes ved, at der afholdtes en del
større møder i Nordslesvig i anledningen
af genforeningen, hvor flere af foreningens prædikanter fra Sjælland, Falster og
Jylland var kommet til stede og uhindret
kunne tale Guds Ord” (mindeskrift 18681918).
Annelise Fredensborg
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FÆLLESSK AB

LM i coronaens tegn
Nyt i Syd har spurgt forskellige mennesker om, hvordan de har oplevet LMfællesskabet i denne coronatid.

Birgitte og Niels Kousgaard, Løgumkloster skriver følgende: ”I coronatiden har
vi virkelig savnet det kristne fællesskab i
LM og bibelkredsen. Hvad angår forkyndelsen, har vi udnyttet muligheden for at
komme lidt rundt i landet via computeren. Vi har både været i Løsning, Harboøre og Kolding, og vi har også været
glade for gudstjenesterne på Norea.
Kirkekaffen har vi ofte taget under selve
gudstjenesten.”
Online fællesskab i Fyns Frimenighed
Astrid Ishøi skriver: ”Som konsekvens af
corona-virus og nedlukningen af Danmark blev vi i Fyns Frimenighed enige
om at ”mødes” i forbindelse med LM og
Norea Mediemissions online-gudstjenester. I praksis har det betydet, at vi hver
for sig har set søndagens gudstjeneste,
hvorefter vi er logget på et fælles online
forum, hvor vi er mødtes som frimenighed. Til disse små samlinger har vi delt liv,
bedt sammen og haft nadverfællesskab.
For mig har det været til stor opmuntring
at være samlet på denne måde, da det
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har givet mulighed for fortsat at høre
Guds ord og dele det med hinanden,
samt at følge lidt med i hinandens hverdagsliv med vore udfordringer og glæder
i en tid, hvor det ellers har været svært.”
Online bibelstudie
Henrik Hadberg fortæller: ”I Fyns Frimenighed valgte vi også at oprette en
online bibelstudiegruppe under coronakrisen.
Vi brugte nogle kortere oplæg fra
www.biblegroups.today. I vores tilfælde
gennemgik vi Salme 1-8 med oplæg fra
Dan Månsson, som alle deltagere havde
fået på forhånd.
Vi var online 60 minutter. I de minutter
nåede vi:
 En kort runde hvor hver ”skærm”
kunne fortælle noget fra ugen.
 Et par stykker bad for os alle.
 Bibelstudiet – ca. 30 minutter.
 Smalltalk og aftaler.
Der var en tydelig ordstyrer, som også bestemte fremdriften og hvilket spørgsmål,
man var i gang med. Dette skete blandt
andet med deling af ordstyrerens skærm.
Min oplevelse var, at vi fik gode og opbyggelige samtaler, hvor vi fik et kort og
præcist bibelstudie, som gav os åndelig
føde. Bibelens ord blev lukket op for os
og udfordrede os. Nogle af salmerne gav
os nye ord til vores bønner og tanker om
livet.
Fællesbønnen var mere præget af
den lidt fremmede form for os. Den blev
vi ikke helt fortrolige med. Men det var
dejligt at se hinanden.”
Annelise Fredensborg

PRÆDIK ANT

GRY

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

DET FORSØMTE FORÅR
Efterskoleholdet 19-20 blev på en kedelig baggrund noget helt særligt. To måneders efterskoleliv og en stortur gik tabt til Corona epidemien. Men der er også positive oplevelser at se tilbage på.
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CORONA-STYLE

”VI GJORDE
DET IGEN"

Siden midt i marts har næsten alle
avisernes forsidehistorier handlet
om Corona. Vi har skullet indrette
os efter Corona i supermarkedet, i
menighedslivet, i fritidsaktiviteter og
ikke mindst i arbejdslivet. Efterskolerne har ligesom alt andet i Danmark
været lukket ned, og det har været
en hård omgang for mange af vores
elever, der har savnet fællesskabet
og efterskolelivet. Jeg har flere gange
tænkt på konkrete elever, og overvejet om kuren ikke var værre end
sygdommen her, men samtidig er jeg
glad for, at det ikke er os på efterskolen, der har skullet træffe alle de
svære beslutninger.
Heldigvis har vi fået lov til at få
eleverne tilbage og åbne skolen igen,
men hverdagen er stadig påvirket,
præget og begrænset af Corona.
Afstandsreglerne er noget af et benspænd i en efterskoleverden, hvor det
at ”hænge ud” sammen, er en stor
del af dagligdagen. Eleverne er dog
glade for at være sammen igen og
(for det meste) ret gode til at overholde reglerne. Så selvom der bliver
gjort mere rent og sprittet af i tide og
utide, oplever vi faktisk en hverdag,
der på mange måder heldigvis ligner
det kendte, og når dette læses, er vi
forhåbentlig kommet endnu tættere
på en normal hverdag.
Meget af arbejdet på kontorerne
ligner også sig selv, bortset fra at de
fleste filer de seneste uger har fået
en navnetilføjelse. Der er ”dagsprogram corona-style”, ”rengøringsplaner corona-style”, ”familie-grupper

Næsten 2500 publikummer var med
til at markere et af årets store højdepunkter i LME-kalenderen, nemlig vores årlige musical. Da vi lukkede ned
efter fem forrygende forestillinger
med Peter Pan, Wendy, Kaptajn Klo og
alle de andre skønne mennesker og
væsener på drømmeøen, havde vi det
lidt, som overskriften siger: ”Vi gjorde
det igen!” Vi lykkedes med at få alle
arbejdsgrenene og de mange ender
til at gå op i en højere enhed. Vi fik
lov at opleve det helt særlige fællesskab blandt både elever og lærere,
som er en stor del af formålet med og
fornøjelsen ved musical-ugen. Og vi
endte med et resultat, som vi synes, vi
kan være stolte af.
Det er et stort arbejde at stable en
musicalproduktion af den størrelse på
benene, og vi sender jo invitationer
ud, længe før vi kender resultatet. Så
selvom musicalen også er til for at eleverne kan lære og udvikle sig, så er det
altid med en god portion sommerfugle
i maven, vi begynder på musical-ugen.
I år blev vi så også ramt af Coronaepidemien. Det første forsamlingsforbud (1000 mennesker) trådte i
kraft før de sidste forestillinger, og vi
pakkede sammen mindre end en uge
inden, hele skolen måtte lukke ned.
Når vi her et par måneder efter ser
tilbage, er det derfor også med en
enorm taknemmelighed over, at vi fik
lov at få den oplevelse med, når nu så
meget andet gik i vasken.
Tak til de mange, der lagde vejen
forbi til forestillingerne. Vi håber at se
jer igen næste år til en ny musical.
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corona-style” og mange flere. Det
kræver i det hele taget en god portion kreativitet at drive efterskole
corona-style. Vi har skullet lave ”Nye
Elevers Dag” online, holde andagter
via Teams eller Zoom, streame Jesus
Praise fra en tom dagligstue og ikke
mindst afvikle al undervisning (også
madlavning og idræt) som fjernundervisning. Det har været udfordrende, men sådan set også lærerigt,
selvom vi helst havde været oplevelsen foruden.
Efterskolens formål har imidlertid
ikke ændret navn. Corona eller ej, så
er vi her for at unge mennesker må
lære Jesus at kende. Apostlen Peter
oplevede myndighedernes modstand mod den mission, Jesus havde
sat ham på. Men selv under forhør
fortsatte han frimodigt med at forkynde, at ”der er ikke frelse i nogen
anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen,
som vi kan blive frelst ved” Ap. Ger.
4,12. Det er den samme mission, vi
er en del af, og uanset begrænsninger og restriktioner, så fortsætter
vi med at give den fuld gas på den
front. Det kan godt være, at meget
af dagligdagen opleves som ”Efterskole corona-style”, men missionen
er ”Efterskole Jesus-style”.
Jørn Nørgaard
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K ALENDER

AFDELINGSSTYRELSEN

Administrative opgaver i Afdelingsstyrelsen

HVAD LÆRTE VI AF CORONA?
• Vi blev virkelig gode til rengøring:
Teenagere kan faktisk godt gøre rent,
endda flere gange dagligt.
• Streaming kan noget: For fremtiden
vil flere arrangementer på efterskolen
kunne opleves både live og streamet.
• Vi har verdens bedste bagland:
Mange skoler har i løbet af Corona
kæmpet med klager og udmeldinger. Men på LME, har vi kun oplevet

opbakning og støtte fra forældre og
bagland.
• Sociale medier er slet ikke så sociale: Virkelige fællesskaber slår de
digitale hver gang.
• LME følger den rigtige kurve:
Forskellen er, at vi glæder os over en
opadgående kurve. Trods epidemien
har vi lige nu 75 elever skrevet op til
næste skoleår.

NYE ANSIGTER
Velkommen til nye og kommende ansigter i staben på LME:

- Susanne Lubago tiltrådte som vikar
1. marts og fortsætter i en fast stilling til august.
- Mette Ramsgaard tiltrådte 1. april

som køkkenassistent.
- Jonathan Roager og Laura Grinderslev bliver unglærer-team 20-21.
- Jonathan Lavik, Enok Mogensen
og Karina Jensen begynder som
lærere på skolen til august.

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
26-27. sept.
27. 		 sept.
		
3.		okt.

Gratis Døgn.
Prøv efterskolelivet for en dag. Efterskolernes Dag.
Åbent hus for mulige elever og alle andre interesserede.
Elevstævne.

21.

”Betweendag” for junior og teenklubber i afdelingen.

27. 		
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Jesus Praise. Lovsangsfest i samarbejde med LMU.

Fra 2013 har Hartvig
Debel-Hansen været
sekretær for afdelingsstyrelsen (AS). Han er med
udgangen af 2019 fratrådt
hvervet, men han fortsætter med forskellige opgaver, indtil der bliver fundet en afløser.
Hartvig er 69 år og har en fortid i Coop/
Brugsen. Han er gift med Karen Margrethe, og de kommer i Haderslev LM. Han
fortæller her om opgaverne:
”Som afdelingssekretær uden stemmeret har jeg deltaget i afdelingsstyrelsens
møder i det omfang, det har været muligt.
Mit hverv som afdelingssekretær
består dels i:
1. At hjælpe AS med kontakten til
kredse, frimenigheder, ansatte og prædikanter gennem udsendelse af møde-

referater, informationer om aktiviteter i
afdelingen, mm.
2. At tilrettelægge valg til skolebestyrelser og de mangeartede udvalg under
afdelings- og landsstyrelsen.
3. At informere sekretariatet i Hillerød,
skoler og lign. om ændringer i valg til
bestyrelse, udvalg, samt ændringer til
prædikantlisten.
Det er mit ydmyge håb, at jeg gennem hvervet har fået lov til at være noget
af det kit, der giver sammenhæng i LMs
virke lokalt og i AS.
For mig personligt har det været en
stor velsignelse at erfare AS´s store og
omfattende omsorg for kredsenes, menighedernes og arbejdsgrenenes vækst
og liv. En omsorg der drives af bøn og
trofasthed mod Guds ord.”
Hartvig Debel-Hansen

Olaf Lagoni er referent for
AS. Han fortæller her lidt
om sig selv og den tjeneste, han har påtaget sig:
”Jeg har været ansat
hos SKAT som funktionsleder indtil august sidste år,
hvor jeg gik på pension.
Jeg er formand for frimenigheden i
Bylderup Bov. Det går der en hel del tid
med, bl.a. til mødeplanlægning, stå for
kirkelige handlinger sammen med to
andre i hyrderådet og menighedspleje
generelt.
Afdelingsstyrelsen stod i den situation,
at de manglede en til at tage referat på

AS møderne, repræsentantskabsmøder
og generalforsamling.
I og med at jeg gik på pension og dermed fik mere tid, sagde jeg ja til denne
opgave og håber gennem det at kunne
bidrage med at skrive nogle forståelige
referater. Det skulle gerne være til gavn
for AS medlemmerne, men herudover er
referaterne også afdelingsstyrelsens redskab til at informere repræsentantskabet,
kreds- og frimenighedsformændene om
de drøftelser og beslutninger, afdelingsstyrelsen træffer på møderne.
Jeg er glad for at kunne bidrage lidt
til det vigtige arbejde, afdelingsstyrelsen
udfører i LM Sønderjylland-Fyn.”
Olaf Lagoni
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K ALENDER

LMU

Alternativ Ung Uge
Da bibelcamping på Haderslev Næs er
blevet aflyst i år på grund af restriktionerne med covid-19, er Ung Uge-udvalget
begyndt at planlægge en alternativ uge
med masser af fællesskab og aktiviteter.
Sara Agerbo, der er formand for Ung
Uge-udvalget, skriver:
Fokus på weekenden
Udvalget er blevet enige om at sætte
særlig fokus på weekenden 3.-5. juli, hvor
der hver aften vil være møde, og hvor
der i løbet af dagen vil være aktiviteter rundt i Sønderjylland. Aktiviteterne
bliver tilrettelagt sådan, at de kan gøres
i mindre grupper, så retningslinjerne kan
overholdes. Vi tænker på at arrangere et
løb, en skattejagt eller noget helt tredje.
Da LM har fået lov til at åbne for mødevirksomhed, øjner vi også en mulighed
for, at vi måske kan holde fysiske møder
i mødesalen på Haderslev Næs – alternativt vil møderne blive online. Vi skal nok
give endelig besked om mødeformen,
når vi ved mere.
Derudover regner udvalget med at
lave dryp i løbet af uge 28, som tager udgangspunkt i nogle af de aktiviteter, som
vi plejer at have. Det kan være lovsangsaften, vidnesbyrd, seminarer, eller noget
helt andet. Disse dryp regner vi med skal
foregå online.
Det praktiske
Udvalget forestiller sig, at man i Ung Uge
finder sammen i mindre grupper, som
overholder forsamlingsforbudet, og at
man gør det inde i ens egen normale,
sociale cirkel. Vi regner også med, at
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Mødeplan for juli og august
alle er opmærksomme på de generelle
anbefalinger om afstand og afspritning.
Man kan måske slå telt op i en have eller
tage på en campingplads. De nærmere
bekendtgørelser og program vil blive annonceret på Ung Uges facebook-side og
på Haderslev Næs bibelcampings hjemmeside: www.bchaderslev.dk
Nye medlemmer til udvalget
Efter denne sommer er der et par stykker,
der stopper i udvalget. Brænder du for
Ung Uge, og kunne du tænke dig at gå
ind i udvalget, så skriv en mail til steffen@
lmbu.dk Det kan også være, at du kender
en, som skal prikkes lidt til opgaven. Vi
har brug for inspiration og hjælp.
Sara Bach Agerbo/AF

Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
Fr. 7. aug. Kristoffer Larsen
Sø. 23. aug. Sommermøde. Jens Peter Rejkjær
LMU
Agerskov Valgmenighed
Sø. 16. aug. kl. 14 Jubilæumsgudstjeneste
Sø. 30. aug. kl. 14 Jakob Rahbek
Arnum
Ti. 18. aug. Teddy Sjælland
Ballum
Sø. 9. aug. kl. 14 Paul Høeg, Brændekilde.
Sømandsmissionen
Sø. 23. aug. kl. 10.30 Gudstj. Per Bøndergaard
Brændstrup
Ma. 6. juli. Stuemøde
Ma. 20. juli. Stuemøde
Ma. 10. aug. Opstart
Ma. 17. aug. Kjeld Burgdorf
Ma. 31. Aug. Ole Sørensen
LMU
Ma. 10. aug. Opstart med LM kreds
On. 19. aug. Generalforsamling
On. 26. aug. Peter Thorsen
Bylderup Bov
Sø. 5. juli kl. 10.30 Gudstjeneste med videoprædiken
Ti. 7. juli kl. 14.30 Ældremøde. Kjeld Wive
Sø. 19. juli kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Fr. 24. juli. Åbent hus hos Helle og Jens
Bonde-Petersen
Sø. 2. aug. kl. 10.30 Gudstj. Caleb Petersen
Ti. 4. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Ejler Nørager
Sø. 9. aug. kl. 10.30 Gudstj. Martin Hunskjær
Olsen
Fr. 14. aug. Ejler Nørager
Sø. 23. aug. kl. 10.30 Gudstj. Thomas Beck

Fr. 28. aug. kl. 17.30 Finn Sørensen
Sø. 30. kl. 14.30 Skovtur. Steffen Juul Pedersen
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Ma. 24. aug. Besøg af Julie og Emil Solgaard,
Peru
Gånsager/Spandet
To. 20. aug. Stine og Rasmus Roager, Tanzania
Hos Else Marie og Johannes
Haderslev
Ma. 10. aug. kl. 17.45 Kulturmøde i klubhuset
On. 12. aug. Steffen Birkmose
Fr. 21. aug. kl. 19 Kredsmøde
On. 26. aug. kl. 11 Kvinder møder kvinder
On. 26. aug. Kl. 17-19 Lars Birkmose
LMU
Ma. 10. aug. Opstart hos Anders
Ma. 17. aug. Julie og Emil Solgaard, Peru
Ma. 24. aug. Peter Olsen
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 9. aug. Andagt Finn Sørensen og frie
vidnesbyrd
Sø. 23. aug. Julie og Emil Solgaard, Peru
Lø. 29. aug. Konfirmation. Ejler Nørager
Haderslev Syd
Fr.14. aug. Henri Nissen. Hos Helle og Peter
Bech
Fr. 28. aug. Peter Olsen. KFUM’s Klubhus
Kolding
To. 13. aug. Michael Agerbo Mørch
To. 20. aug. Julie og Emil Solgaard, Peru
To. 27. aug. Peter Olsen: ”Noa og syndfloden”
Sø. 30. aug. Udflugt
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MINDEORD

K ALENDER
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 2. aug. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 9. aug. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 16. aug. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 23. aug. Ballum. Ejler Nørager

Tønder
On. 5. aug. kl. 18.30 Opstart
On. 19. aug. Stine og Rasmus Roager, Tanzania
On. 26. aug. Peter Olsen

Løgumkloster
LMU

Sø. 9. aug. Lovsangsgudstjeneste
Sø. 16. aug. Netprædiken
Sø. 30. aug. Flemming Jensen

Middelfart
Ti. 18. aug. Ejler Nørager
Nordøstfyn
Odense
Ma. 10. aug. Møde
LMU kl. 19.00
Over Jerstal kl. 19.00
To. 27. aug. Julie og Emil Solgaard, Peru
Ribe
Fr. 14. aug. kl. 18 Opstart med grill. Hos Gunhild og Jens
28.-29. aug. Weekendlejr på Solbakken
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 14. aug. Erik Haahr Andersen
Fr. 21. aug. Stine og Rasmus Roager, Tanzania
Fr. 28. aug. Jens Erik Hansen, Vejen
Sommersted – i Kirkehuset
Sottrup
Sønderborg
Fr. 7. aug. kl. 18 fredagsmøde
Fr. 14. aug. kl. 19.30 Kredsmøde
21.-23. aug. Kredslejr på Solbakken. Johannes
Jönsson

† Dorthe Højgaard Jensen

Vadehavskirken kl. 10

Aabenraa kl. 19.00
LMU
Ma. 10. aug. Opstart v. Staugaard
Ma. 17. aug. Walk and talk
Ma. 24. aug. Arbejdsaften
Ma. 31. aug. Taler

Lejre på Solbakken
På grund af restriktioner i forbindelse med
covid-19 er flere af sommerlejrene på Solbakken aflyst.
De lejre, der er planlagt fra den 30. juli og
resten af sommeren, har lejrudvalg og lejrledere ikke taget endelig stilling til, om de kan
gennemføres. Derfor kan man fortsat tilmelde
sig disse lejre, og så håbe og bede om, at de
må blive gennemført til glæde og velsignelse
for vore børn og unge.
På Solbakkens hjemmeside kan man få oplysninger om de planlagte lejre, og man kan
også her holde sig orienteret: https://solbakken-lejr.dk/aktiviteter/sommerlejre/

Dorthe døde den 6. februar 2020 og blev
begravet fra Vor Frelsers Kirke i Vejle den
14. febr. i en alder af 88 år. I kirken sang
børn og svigerbørn: ”Gud er min hyrde,
jeg er tryg”.
Efter begravelsen var der mindesamvær i Vejle Missionshus. Dorthe og Knuds
fem børn fortalte alle et kort minde om
deres mor. Ligeledes var der mange,
som mindedes Dorthe, der levede sit liv i
troen på Jesus.
Dorthe og Knud kom til Arnum i 1959,
hvor Dorthe var hjemmegående husmoder. Knud var først forhandler af olie og

blev siden buschauffør.
De har altid haft et åbent hjem for
kristne venner, og Dorthe har bagt utallige kager til møder i hjem og missionshus.
Dorthe elskede blomster og havde altid flot pyntet op. Hun holdt også meget
af sit job i genbrugsbutikken i Gram.
Samfundet i Arnum hilser med verset:
”Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber”.
Salme 121,2
Ulla og Ove Juhl

Lejlighed i Toftlund
Lejlighed i LMs misionshus i
Toftlund udlejes fra 1. august.
Lejligheden er 2-værelses på
62m2 og er nyistandsat.
Leje 3.000 kr./måned + varme
og antenne.
Kontakt:
Per Sjælland
20 97 72 64

Toftlund Frimenighed
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MINDEORD

FORBØN

† Svend
Skovby
Kousgaard

74 52 66 44
 Lyt til en ny
andagt hver dag
 svarer hele døgnet
 varer to minutter
Luthersk Mission
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JULI
Tak for
• at vi igen må mødes fysisk i et kristent fællesskab
• det evige livs håb, som vi ejer i troen på Jesus
Bed for
• vort folk og øvrighed, at Gud må få os i tale i disse vanskelige tider
• kredsbestyrelser og de lokale ledere, at Gud vil lede dem
• uge 28. Den alternative Ung Uge
• Solbakken, at de sidste sommerlejre må blive afviklet:
		
30. juli-2.august fælleslejr 2.-7. kl.
• 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
• volontør Simon Thorø, 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

Elly døde den 26. marts 2020 i en alder
af 88 år. Begravelsen foregik i stilhed fra
Højrup Kirke med indbudte gæster.
Elly og Kaj havde i deres yngre år et
landbrug ved Krusbjerg og flyttede til Arnum i år 2000, da de blev pensionister. De
kom hurtigt med i flokken i missionshuset
og faldt godt til i Sønderjylland.
Elly var en stille person og et hjemmets
menneske. Hun kogte og syltede meget.
Når hun inviterede til fødselsdag, så
inviterede hun, så stuen blev fyldt.
Elly gik meget op i at arbejde i Kirkens
Korshærs Genbrugsbutik i Gram, men til
sidst slap kræfterne op.
Samfundet i Arnum sender en hilsen
med verset fra Salme 62,6-7:
”Kun hos Gud finder min sjæl ro,
for mit håb kommer fra ham.
Kun han er min klippe og min frelse,
min borg, så jeg ikke vakler”.
Ulla og Ove Juhl

I forbønnens tjeneste
GIVES

Efter tiltagende svaghed sov Svend
Skovby Kousgaard den 20. februar stille
ind i troen på Jesus med Sara ved sin
side i hjemmet i Haderslev. Han blev 88
år gammel.
De mødte hinanden på LMH, og
efter giftermålet boede de forskellige
steder i landet, og kom så til Marstrup i
1974, hvor vi havde den glæde at være
sammen i bibelkredsen; Svend var godt
inde i Guds Ord.
Svend efterlader sig Sara og tre børn
med familie. Sognepræst Carsten Vigsø
forrettede begravelsen og talte ud fra
påskebudskabet i Matt. 28.
Når vi var sammen foreslog Svend
ofte nr. 321 i SoS: ”Der skal komme en
dag.” Nu er den dag kommet for Svend.
”Hvilken underfuld dag, når min Jesus
jeg skal se, når for hans fod jeg knæler
ned, han, som døden for mig led. Han
mig tager i sin hånd og leder mig til
løftets land. Hvilken herlig og underfuld dag!”
Ved mindesamværet var der flere,
der mindedes Svend – bl.a. børn og
børnebørn.
Æret være Svends minde
Birtha Bech
Agnes og Erik Jensen
Marstrup

† Elly
Thorø
Nielsen

AUGUST
Tak for
• gudstjenester og bibeltimer, der bliver sendt ud i vore stuer
Bed for
• Solbakken, at de sidste sommerlejre må blive afviklet:
		
30. juli-2. august fælleslejr 2.-7. kl., 3.-7. teenlejr 7. kl.-17 år +
		
15.-16. småbørnslejr 3-7 år ifølge med en voksen
• ledere og elever på vore friskoler, LME og LMH
• de syge og deres familie
• arbejdet blandt grønlænderne
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
Missionærer – Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas. Cuzco
Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg
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