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på (hjemmelavet). Moses skilte vandene – 
fire havevandere spærrede vejen, vi skulle 
gå. Da Moses rakte sin stav ud, blev alle 
havevandere drejet, så vi kunne gå tørsko-
et igennem. Men da de egyptiske soldater 
forfulgte os ind mellem havevanderne, 
blev de altså meget våde. Vi byggede og 
malede også skibe af træ. Måske var det et 
af de skibe, Jonas flygtede på.

Bangbukse
Lejrens tema var: ”Bangebukse”. Adam, 
Moses, Jonas, Maria, Nikodemus og Peter 
er eksempler i bibelen på personer, der 
bliver skræmt – enten i mødet med Gud 
eller med mennesker. Jeg tror, børnene 
(og også vi voksne) godt kan identificere 
os med disse personer og deres frygt. Var 
frygten velbegrundet? Kan jeg også være 
bange for det samme i dag? Hvordan 
håndteres frygten? Hvis vi kommer til at 
gøre noget forkert, så behøver vi ikke 
frygte Gud. For straffen er blevet taget af 
Jesus. 

 Jeppe Munk, Odense
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Dette nummer betyder noget særligt for 
mig, eller har gjort det. Da jeg for mange 
år siden gik på efterskole, skrev vi små 
hilsner til hinanden i vores sangbøger. 
Man skrev sit navn og det aktuelle årstal 
ved en bestemt sang, som betød noget 
for én. Jeg tror, de fleste havde én be-
stemt sang, de skrev ved hver gang.

Den sang, jeg skrev ud for, var num-
mer 232 i den gamle ÅSS. Nu har sangen 
ikke dette nummer mere, men det er en 
sang, jeg stadig holder af: ”Uforskyldt er 
jeg Guds kære barn”. (SoS 386)

Uforskyldt – af nåde
Jeg blev mindet om denne sang, da vi 
sang den ved en online gudstjeneste i 
marts måned.

”Uforskyldt” nævnes ni gange i de fire 
vers, og ”af nåde” nævnes i hvert vers.

”Uforskyldt – af nåde”, det er over-
skriften over kristenlivet.

Gud tog initiativet
I Rom 5,10a står der: For mens vi endnu 
var hans fjender, blev vi forligt med Gud, 
ved at hans søn døde; 

Der blev skabt fred mellem Gud og 

mig, længe inden jeg tænkte på behovet 
for fred. Det skete, mens jeg endnu var 
fjende af Gud. Der er ikke fred mellem 
Gud og mig, fordi jeg har levet et pænt 
liv, eller fordi jeg har opdaget, at jeg har 
behov for denne fred og derfor bedt om 
det.

Gud tog initiativet. Han har skabt forli-
gelse mellem os og Gud. Det gjorde han 
ved Jesu død og opstandelse – fordi han 
ville det; fordi han elsker mig.

Jeg har ikke gjort mig fortjent til 
denne forligelse, denne fred, men jeg får 
den – uforskyldt, af nåde.

Det er nok
Når jeg kigger på mig selv og mit liv, på 
fejltrin og forsømmelser, så er det svært 
at tro, at jeg kan eje ”Guds fulde velbe-
hag”.  At der er fred mellem Gud og mig. 
Da er det godt at blive mindet om, at 
Gud tænkte på mig og greb ind, længe 
før jeg havde tænkt på ham. Jeg kan få 
lov til at se på dét, som er gjort af Gud. 
Og dét er nok. Det er mit – uforskyldt, og 
af nåde.

Irene Jefsen, Skærbæk

SOLBAKKEN
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”Uforskyldt er jeg Guds kære barn”
SoS nr. 386

Lejr med udfordringer
På trods af forskellige coronarestriktioner 
mødtes 36 glade børn i alderen 8-14 år 
på Solbakken til en oplevelsesrig lejr. Der 
var en del ekstra opgaver, som skulle 
løses med at forebygge smitte, derfor var 
det også fint, at der var mange ledere. 
Der var faktisk 13-18 ledere i løbet af 
lejren. Vi har spurgt Jeppe Munk, der var 
leder af lejren, om han vil fortælle lidt 
om denne lidt atypiske lejrafvikling.

Corona-regler
Børnene blev inddelt i mindre grupper, 
”smittegrupper”, på seks personer. Inden 
for denne gruppe måtte de gerne være 
tæt sammen, men vi skulle begrænse tæt 
samvær på tværs af grupperne. Flere af 
aktiviteterne foregik derfor opdelt i disse 
grupper. To ledere brugte en halv time 
på at gøre alle kontaktpunkter rene to 
gange dagligt. Servering af mad foregik 
uden tag-selv-bord. Det betød, at maden 
blev sat ud på bordene i de små grupper, 
eller køkkenpersonalet leverede maden 
direkte serveret ved bordet. Det føltes 
næsten som at være på fin restaurant, når 
jeg rakte hånden op og bestilte en por-
tion havregryn eller en mad med varm 
leverpostej – serveret ved min plads.

Det var ikke rigtig muligt at stå med 
to meters afstand og synge indenfor. 
Derfor foregik al sang udenfor i den 
friske luft. Vi fik faktisk også lært at sige 
bordvers i stedet for at synge bordvers.

Leg og aktiviteter
Vi havde mange lege og aktiviteter. Ud-
vandringen af Egypten blev fx genopført, 
hvor vi havde taget traditionelt israelsk tøj 
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Gud skal have al ære

VIDNESBYRD VIDNESBYRD

Vi oplever ind imellem, at Gud møder 
et menneske og fører det ind i troen på 
ham. I denne artikel skal vi høre om Julie 
Eriksens vej fra mørket til lyset hos Gud. 
Julie fortæller:

Der er ingen tvivl om, at Gud skal 
have al æren for, at jeg den dag i dag er 
kristen. Og det blev ikke blot mig, men 
hele min familie. Det lå ikke i kortene fra 
begyndelsen, at jeg skulle følge Gud og 
leve et liv med en tro på frelsen i Jesus 
Kristus. 

Venskab, der fik konsekvenser
Jeg er vokset op i en helt almindelig, kar-
toffelspisende, sønderjysk kernefamilie. 
Min barndom var fyldt med kærlighed 
og en opdragelse om at gøre det gode, 
men Gud havde ingen speciel plads 
derhjemme. 

Min storebror Mads og jeg gik på den 
kommunale skole, og her fik min bror en 
ven ved navn Kristoffer. Kristoffer kom 
fra et kristent hjem og fik hevet Mads og 
mig med til søndagsskole. Vi fortsatte til 
junior, kom med på mange af Solbakkens 
fantastiske lejre og senere også LMU. 
Nogle af mine bedste minder har jeg fra 
disse fællesskaber, som jeg elskede at 
komme i. Der var søde mennesker, spæn-
dende bibelfortællinger og selvfølgelig 
altid kage og saftevand. Jeg oplevede et 
fællesskab, som var anderledes end dem, 
jeg allerede kendte til. Det var ikke det 
samme fællesskab, som jeg havde i hånd-
boldklubben eller i byens ungdomsklub. 

Jeg tror, alle kristne kan nikke genken-
dende til, at det kristne fællesskab er helt 
specielt. Sådanne fællesskaber rummer 

mere end bare mennesker og aktiviteter. 
Guds kærlighed og Helligånden fylder 
rummet og skaber noget helt unikt. Det 
var dét, der stille og roligt drog mig tæt-
tere og tættere på Ham. 

Guds plan
Da jeg stod og skulle vælge efter-
skole, var min tanke, at jeg skulle på en 
gymnastik-efterskole i 9. klasse ligesom 
mine folkeskolevenner. Men det var ikke 
Guds plan, og det endte med, at jeg ret 
spontant valgte at tage på Løgumkloster 
Efterskole allerede i 8. klasse. På dette 
tidspunkt var jeg ellers på vej væk fra 
Gud, men efterskoleopholdet blev ven-

depunktet for mig, og det var her, det vir-
kelig gik op for mig, at et liv som kristen 
ikke blot indebærer gode historier, natløb 
og chokoladekage. 

Mit første år gik med at finde ud af, 
hvem jeg selv var, og hvem jeg gerne 
ville være. Det var en ret kaotisk proces, 
og det gik op for mig, at det bedste var at 
gå igennem denne proces sammen med 
Gud. Derigennem voksede både troen og 
tilliden til Gud og en personlig relation 
blev etableret. 

Mine forældre blev også kristne
Mens jeg tilbragte to fantastiske år på 
Løgumkloster Efterskole, kaldte Gud også 
på mine forældre. Gud skabte en frustra-
tion hos dem, i og med at de ikke forstod, 
hvad min bror og jeg fortalte om, når vi 

snakkede om alle de spændende beret-
ninger fra biblen, vi hørte om. Denne 
frustration resulterede i, at de begyndte i 
en cellegruppe med Kristoffers forældre. 

Da jeg vendte hjem fra efterskolen, 
havde Gud fået en solid plads i vores 
hjem, og glæden over at kunne dele 
troen med dem var kæmpe stor. Ja den 
ER kæmpe stor, for hvor er det dejligt at 
kunne være sammen om at prise og ære 
ham. Både alene, i fællesskaber og sam-
men med sin egen familie!

”Det er Gud, som al æren skal há ,
 ene han skal há  ære for sit værk.

 Intet menneske på jord 
kan tá  nogen ære selv, 

for det er Gud, som al æren skal há .” 
(FS 1 nr. 20)

Julie Eriksen, tidl. Skærbæk, nu Odense 

I efteråret 
’19 var Julie 
volontør for 
Brødremenig-
hedens Dan-
ske Mission 
(BDM) i Tan-
zania. Her er 
hun i Katavi 
nationalpark,  
sammen med 
hele familien 
som kom på 
besøg.
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MISSION MISSION

Gensyn med Tanzania
Hanne og Jens Erik Agerbo fortæller 
i denne artikel om deres gensyn med 
Tanzania (TZ).

Da vi landede i Dar es Salaam 14. 
marts 2019, var det som om tiden havde 
stået stille i knapt 10 år. Alt lignede umid-
delbart sig selv, duftene, varmen, tempo-
et, trafikken osv. Det var som om, vi blot 
havde været hjemme på orlov. Med disse 
første timers oplevelser var det godt, at 
vi havde forberedt os på ikke at sam-
menligne med vor første periode herude. 
Fra perioden 2004-09 har vi nemlig rigtig 
mange dejlige minder sammen med 
børnene, som vi alle glæder os over.

Hverdagen
Det har været en stor hjælp for os, at vi 
på forhånd havde forberedt os på, at 
vores ansættelse og arbejdsopgaver nok 
mere skulle være en livsstil end et 8-16 
job. Trappen til vores kontor ligger ca. 
35 meter fra vores private dør, så selvom 
det er inde på samme kompound, kan 
vi trods alt sige, at vi går på arbejde 
hver dag. Her tilbringer vi størstedelen 
af vores arbejdstid, og der er dage, hvor 
arbejdet og det private flyder sammen 
– eller for at være helt ærlig… dagligt. 
Derfor er vi i gang med at finde et lille 
sted i nærheden, hvor vi kan trække os 
tilbage, når kompound-kulleren bliver for 
markant.

Det, der fylder en del, og som er en 
udfordring, er arbejds-/opholdstilladelser 
til nye kollegaer og volontører. Tilladel-
serne skal alle fornyes efter to år. I det 
forløbne år er der sket store opstramnin-
ger fra landets myndigheder omkring 

dette, og det har givet DLM en del udfor-
dringer. Derudover strammer myndighe-
derne også op på mange andre områder. 
Betalinger, registreringer, indberetninger 
osv. foregår nu online, rigtig meget bliver 
effektiviseret og i kølvandet på det, er 
der opdateringer, vi skal forholde os til. 
Udover alt det administrative samt regn-
skab og teamledelse(Jens Erik), er vi også 
tovholdere for et par diakonale projekter 
her i Dar es Salaam, så vi har begge nok 
at arbejde med. 

Corona
Coronakrisen har haft sin indvirkning her 
i TZ, og konsekvenserne har også været 
mærkbare. En del af vore kollegaer og to 
volontører blev desværre nødt til at rejse 
fra TZ for en periode. Vi glæder os meget 
til at se dem igen om forhåbentligt ikke 
så lang tid. Det var især hårdt at tage 
afsked med de to volontører, som havde 
sagt ja til at hjælpe missionærbørn i et 
halvt år. De nåede pga. corona-udbrud-
det kun at være her i et par måneder. 

Vi valgte at blive i TZ, fordi vi ikke helt 
kunne gennemskue at skulle arbejde 
”hjemmefra”, og vi havde også svært ved 
at rejse fra de ca. 30 nationale medarbej-
dere, som vi har ansvar for. 

Det begynder dog at kunne mærkes, 
at vi har arbejdet en del under uvishe-
dens pres. Der har været rigtig mange 
spørgsmål, men vi har ikke på noget 
tidspunkt følt os overladt til os selv. Vi har 
oplevet stor opbakning og medleven fra 
både LM-ledelsen i Hillerød, familie og 
venner, som trofast har bedt for os.

Noget af det vanskelige har været at 

få valide oplysninger om, hvor alvorlig 
situationen er med smittetrykket her i 
landet, men det ser ud til, at TZ er slup-
pet nådigt, når vi ser på forholdene rundt 
i hele verdenen. Vi er taknemlige for, at 
vi indtil nu ikke har været ramt af corona 
hverken blandt kollegaer, volontører eller 
DLM/Soma Biblia ansatte. 

Stjernestunder
Vi har haft flere stjernestunder. Den 
største var nok, at vi havde besøg af 
alle vores børn i julen 2019. Det var så 
skønt at være samlet her i TZ igen efter 
så mange år. Vi nåede også at komme til 
Iringa, hvor vi havde vores hjem i fem år. 

Vi har også lyst til at nævne alle 
online-gudstjenesterne fra Norea, da 
vores lokale kirke lukkede ned grundet 
corona-pandemien. På nær en enkelt 
søndag har vi været sammen med Vivi & 

Bent Houmaa Jørgensen i vores stue. Det 
var som at være i Danmark ca. halvanden 
time hver søndag. Efter gudstjenesten 
delte vi nadveren med hinanden. 

Vi glæder os også meget til, at vi skal 
til Danmark i sensommeren, hvor vores 
datter, Sara, skal giftes med sin Nicolai.

Takkeemner
	At vi trods mange forskellige udfordrin-

ger har det godt.
	For alle jer som bærer med i forbøn.
	At vi har følt og føler os trygge under 

corona-pandemien.

Bedeemner
	Arbejds-/opholdstilladelserne.
	For vores kollegaers rejser tilbage til TZ.
	Vores rejse til Danmark midt i august.
	Sara & Nicolais bryllup og ægteskab.

Hanne Bach Agerbo

I julen 2019 havde vi besøg af alle vore børn.
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DIGTE

Sætter ord på følelser

 MISSION

Steffen Birkmose, Odense 
har udgivet sin egen lille 
digtsamling. Nyt i Syd har 
spurgt ham, om han vil 
fortælle læserne lidt om 
tankerne bag denne. 

Gud har givet mig en gave
Jeg har altid holdt af at skrive, men det 
er først i de unge år, jeg er begyndt at 
skrive digte. I begyndelsen var det mest 
for at imponere andre, men efterhånden 
er det blevet sådan, at jeg skriver digte, 
når jeg har nogle følelser i mig, som jeg 
har svært ved at beskrive. Så bruger jeg 
ord til at skabe orden. Jeg går nærmest 
som detektiv ned i følelserne, og ved at 
beskrive dem, kan jeg blive lidt klogere 
på, hvorfor det er, jeg føler, sådan som 
jeg gør. Jeg gør det også, fordi Gud har 
givet mig en gave til at kunne sætte ord 
på nogle af de følelser, som mange af os 
har. Jeg tør i digtene være ærlig og vise 
noget af mig selv, uden at jeg føler mig 
særlig skrøbelig eller sårbar. Jeg hviler i 
min egen skrøbelighed. 

Offentliggørelse
Når jeg vælger, at andre skal læse digte-
ne, så er det fordi, jeg håber, at andre kan 
få lov til at reflektere over digtene. Måske 
kan de ord, jeg sætter på mit følelsesliv, 
være med til at andre får sat ord på no-
get hos dem. Når man samler flere digte 
sammen, opstår der handling mellem de 
forskellige digte, og så kan man læse og 
placere sig selv imellem digtene – eller 
måske arbejde med tankerne bag dem. 

Fysiske bøger er stadig den allerbed-

ste måde at dele sine digte på, derfor har 
jeg også valgt det. Min bog er udgi-
vet igennem det, der hedder Book on 
demand. På deres hjemmeside kan man 
købe den for 100 kr.: https://www.bod.
dk/bogshop/vokseno-steffen-lund-birkmo-
se-9788743014973 

Jeg har selv fået printet et lille oplag, 
så hvis man møder mig, kan man købe 
den for en 50’er. Uanset hvad man væl-
ger, så tjener jeg ca. det samme.

Smagsprøver på digtsamlingen

Inderst inde
Bag alt sortblodet
Og det jeg kalder identitet
Er der en perle jeg tit glemmer
Min værdi
Den kan jeg ikke pille ved
Ændre eller forandre
Det er virkelig rart
I en tid hvor alt andet flyder

--------------------

Siger man ja
Vælger man til
Og det der vælges til
Skal man også passe på og værne om
Så det ikke går i stykker
Der er ting der skal gøres
Bevægelse er en nødvendighed
Man skal bevæge sig
Fremad
Ansvaret er dit!
Jeg stirrer længselsfuldt tilbage

Til LMs venner i Sønderjylland
Kom og vær med i vort fælles missions-
projekt i Sønderjylland.

Det kan du være ved at betænke os 
med gode salgbare effekter, og ved at 
besøge os for at købe eller finde inspira-
tion.

Vi har hele tiden brug for salgbare 
ting, og pt mangler vi pæne sofaer, 
mindre borde, gerne retro i massivt træ. 
Vi kan også bruge godt værktøj, gode 
madrasser og sengetøj og alt andet godt, 
I ligger inde med. Vi arbejder hele tiden 
med ideer til at optimere salget i butik-
ken og gøre den til en spændende butik, 
som motiverer folk til at kigge ind.

Hvis det kniber med transport af 
større ting, så kontakt os gerne enten på 
vor mail: agerskov@lumigenbrug.dk eller 
tlf. 2991 3760 (Tage Steffensen)

Vi glæder os til fællesskab med jer 
omkring LUMI Genbrug.

På vegne af LUMI Genbrug
Tage og Randi Steffensen

LUMI Genbrug, Agerskov

Målet med LUMI Genbrug Agerskov er at skaffe 
midler til Luthersk Missions arbejde i Cambodia 
til uddannelse af unge, etablering af kollegier 
for studerende og til kristent studenterarbejde.

I Tanzania støttes forlaget Soma Biblia, som 
udgiver og sælger bibler og kristen litteratur. 

I Etiopien drives sundhedsarbejde.
Ved at give ting til LUMI Genbrug og ved at 

købe, hjælper du os med at hjælpe.

LUMI Genbrug, Tværgade 2, 6534 Agerskov
https://lumigenbrug-agerskov.dk
Facebook: LUMI genbrug Agerskov

Åbningstider:
Mandag-fredag: 13.00-17.00  
Lørdag: 10.00-13.00
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Haderslev
On. 2. sep. Fællesmøde med LMU. Kristoffer 
Larsen
On. 9. sep. Høstfest. Erik Haahr Andersen
Ma. 14. sep. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
On. 16. sep. Samtalemøde. Lennart Viktor. 
Opmuntre hinanden
On. 30. sep. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
On. 30. sep. Jørgen Sulkjær
On. 7. okt. Jesper Iversen: Nådegaver
On. 14. okt. Samtalemøde. Steffen Juul 
Pedersen
Ma. 19. okt. kl. 17.45 Kulturmøde. Klubhuset
To. 22. okt. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Svend Åge Jacobsen
On. 28. okt. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
30. okt.-1. nov. Samfundslejr på Solbakken. 
Lars Jensen
LMU
On. 2. sep. Fællesmøde. Kristoffer Larsen 
Ma. 7. sep. Hygge/spilleaften
Ma. 21. sep. Henrik Nissen. Hos Christina og 
Henrik Nissen
Ma. 28. sep. Bibelstudie
Ma. 5. okt. Filmaften
Ma. 19. okt. Henrik Hadberg. Hos Lis og Anker 
Schmidt
Ma. 26. okt. Bibelstudie. Hos Rosa og Hans 
Chr. Clausen

Haderslev Syd 
Fr. 11. sep. Sømandsmissionær Paul Høeg. Hos 
Aase og Hans Peter Hansen
Fr. 25. sep. Kristoffer Larsen. KFUM’s klubhus
Fr. 9. okt. Jens Rosenberg. Hos Eva og Arne 
Nygaard
Fr. 23. okt. Jens Landkildehus. KFUM’s klubhus

Kolding
To. 3. sep. Ejler Nørager
To. 10. sep. Michael Lerche Nygaard: “Bibelen 
– komplet eller komplot?”
To. 17. sep. kl. 19 Jesper Iversen

To. 1. okt. Jørgen Sulkjær
To. 8. okt. Morten Vardal: ”Hvad forbinder du 
med Jesu genkomst?” 
To. 15. okt. Light-møde. Prædiken fra nettet
To. 22. okt. Jesper Iversen
To. 29. okt. Temaaften. Visions- og inspirati-
onsaften

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. sep. Brændstrup. Henrik P. Jensen
Sø. 13. sep. Brændstrup. Steffen Juul Pedersen
Sø. 27. sep. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 4. okt. Brændstrup. Jesper Iversen
Sø. 18. okt. Brændstrup. Teddy Sjælland
Sø. 25. okt. Ballum. Ejler Nørager

Løgumkloster
Ma. 7. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Finn 
Sørensen
Fr.  11. sep. Peter Wind
Fr. 18. sep. Henning Høgild
Fr. 25. sep. Martin Hunskjær Olsen
Fr. 2. okt. Jørgen Sulkær
Ma. 5. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Bent Oluf 
Damm
On. 7. okt. Ejnar Landkildehus. Fælles m. LMU
21.-23. okt. Møderække. Finn Sørensen
LMU
On. 2. sep. Henrik Hadberg
On. 9. sep. Skyd på formanden ved Jimmy
On. 16. sep. Aktivitetsaften
On. 23. sep. Walk n’talk
On. 30. sep. Mathias Nørager
On. 7. okt. Fællesmøde. Ejnar Landkildehus
On. 21. okt. Møderække
On. 28. okt. Bibelstudie

Middelfart
Ti. 15. sep. Iversen: Zakæus
On. 7. okt. Fynstræf i Odense
Ti. 27. okt. Henrik Hadberg 

Nordøstfyn
Ti. 8.sep. Henning Kamp
Ti. 6. okt. Erik Sode Nielsen

Mødeplan for september og oktober
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 4. sep. Kjeld Burgdorf
On. 9. sep. Medarbejdermøde
18.-20. sep. Kredsweekend. Ejler Nørager
Ti. 29. sep. Henrik Hadberg. Fælles med LMU
Fr. 2. okt. Høstfest. Jens Landkildehus. På 
friskolen
Fr. 23. okt. Henning Kamp
Lø. 31. okt. Basar. På friskolen
LMU 

Agerskov Valgmenighed
Lø. 12. sep. kl. 10 Konfirmation. Jakob Rahbek
Sø. 13. sep. kl. 10 Konfirmation.  Jakob Rahbek

Arnum

Ballum
Fr. 4. sep. Johannes Jensen
Fr. 25. sep. Høstfest. Kjeld Burgdorf
Lø. 3. okt. kl. 14.30 Samfundsdag. Jørgen 
Sulkjær. Skærbæk missionshus
20.-23. okt. Birger Reuss Schmidt, Hillerød 
20. og 21. i Skærbæk. 22. og 23. i Ballum
Sø. 25. okt. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager

Brændstrup kl. 19.00
Fr. 11. sep. Høstfest. Jens Peter Rejkjær
19.-20. sep. Kreds-weekend. Daniel Burgdorf
Ma. 28. sep. Henrik Jensen
Ma. 19. okt. Bent Larsen
LMU kl. 19.30
On. 2. sep. Aktivitet
On. 16. sep. Bibelstudie
On. 23. sep. Finn Sørensen
On. 7. okt. Bibelstudie
On.14. okt. Aktivitet
On. 21. okt. Peter Thorsen
On. 28. okt. Bibelstudie

Bylderup Bov
Ti. 1. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Poul Arne 
Nyborg
Sø. 6. sep. kl. 10.30 Henrik Kristensen, Esbjerg
Lø. 12. sep. Aktivitet i og omkring missions-
huset
Sø. 13. sep. kl. 10.30 Jesper Iversen
Fr. 18. sep. Jens Jensen
To. 24. sep. kl. 18 Mandeaften. Kristian 
Andersen
Sø. 27. sep. kl. 14 Høstfest. Ejnar Landkildehus
Sø. 4. okt. kl. 10.30 Ejler Nørager
Ti. 6. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Svend Åge 
Jacobsen
Fr. 9. okt. kl. 18.30 Kurt Krüger
Sø. 11. okt. kl. 10.30 Ungdomsgudstj. Jørn 
Nørgaard
Sø. 18. okt. kl. 10.30 Ole Sørensen
22.-24. okt. Jakob Rahbek 
(23. kl. 18.30 og 24. kl. 16)
Fr. 30. En aften for kvinder: ”Medvandring”. 
Henriette Engberg Jensen
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 7. sep. Ejler Nørager
Ma. 5. okt. Henrik Hadberg
On. 7. okt. Fynstræf i Odense

Gånsager/Spandet
To. 3. sep. David Christensen
To. 17. sep. kl. 19 Dobbeltmøde. Ejler Nørager
To. 1. okt. Peter Thorsen 
To. 8. okt. Finn Sørensen
To. 22. okt. Jacob Knudsen 

KALENDER  KALENDER
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Aabenraa kl. 19.00
Ti. 1. sep. Niels Kousgaard
Ti. 15. sep. Kurt Krüger
Ti. 29. sep. Jesper Iversen
On. 30. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Hans og 
Ellen Mikkelsen
Fr. 2. okt. Kun for kvinder. Psyko- og 
familieterapeut Merete Pihl Konrad, Århus
Ti. 13. okt. Finn Sørensen
Ti. 27. okt. Svend Åge Jacobsen
On. 28. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode 
Nielsen
LMU
Ma. 9. sep. Bål og måske kano
Ma. 14. sep. Bibelstudie
Ma. 21. sep. Spørgsmålsaften
Ma. 28. sep. Stefan Christensen
Ma. 5. okt. Indsamlingsaften
Ma. 19. okt. Bibelstudie
Ma. 26. okt. Taler

Løgumkloster Efterskole
 
Gratis Døgn:
• 26.-27. september
• For børn fra 6.-9. klasse
• En smagsprøve på efterskolelivet med fæl-

lesskab, valgfag, andagter, lovsang m.m.
Du kan tilmelde dig på tlf. 7474 3652 eller på 
www.lme.dk

Efterskolernes Dag (Åbent hus):
• 27. september kl. 13-17
• Få en rundvisning og en snak om eftersko-

len og bliv lidt klogere på, hvad det er, vi 
kan tilbyde.

Adresse: Tønder Landevej 6, 6240 Løgumklo-
ster

Elevstævne lørdag 3. oktober 
Alle tidligere elever – ikke kun jubilarer – 
inviteres. Der vil både være solid åndelig og 
lækker kulinarisk føde.

Kl. 10.30 Gudstjeneste i hallen
Om eftermiddagen: Jubilarsamling og forskel-
lige aktiviteter bl.a. fodboldturnering.
Kl. 19.30 Festsamling i hallen med andagt ved 
Jens Peter Rejkjær, hilsner fra jubilarer, sang 
og musik m.v.

Kun for kvinder

Fredag 2. oktober kl. 19.00 
taler psyko- og familietera-
peut Merete Pihl Konrad over 
emnet: ”Hvordan påvirkes 
vi af kravet om konstant 
fornyelse og udvikling?”
Umiddelbart har ord som 
forandring og fornyelse 
en positiv klang, og vores 
samfundsstruktur lægger i den grad op til, 
at det skal være fortegnet for stort set alt, 
vi kommer i berøring med – på arbejde, i 
fritiden, i familien. Men hvad gør det ved os 
som mennesker, og hvad gør det ved vore 
fællesskaber? Hvad gør vi, når kravet bliver en 
byrde?
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med.

Efterårslejr på Solbakken 

10.-14 oktober, teenlejr (7. kl.-17 år). Mads 
Hansen. Tilmelding: mafmaf@live.dk
15.-17. oktober, juniorlejr (3.-6. kl.). Anne og 
Bruno Kafton Jørgensen. Tlf. 2963 1391 eller 
Kaftons@gmail.com
Yderligere oplysninger ses på 
www.solbakken-lejr.dk

Merete Pihl 
Konrad

Odense
4.-6. sep. Weekendlejr. Nicolai Techow
Ma. 14. sep. Om at være ny i Kristus og i det 
kristne fællesskab, Samtale med Mai, Per og 
Grete 
Ma. 28. kl. 18.30 Jørgen Sulkjær
On. 7. okt. Lovsangsaften LM Fyn 
Ma. 12. okt. Bibeltime årgang 700 – Individuel 
bibellæsning som bøn 
Ma. 26. okt. kl. 18.30 stud. theol. Louise 
Høgild 
LMU kl. 19.00
On. 2. sep. Bibelstudie
On. 9. sep. Kønsopdelt aften. Bjørn og Anne 
Lene Carlsen
On. 16. sep. DBI
On. 23. sep. Jesper Iversen
On. 30. sep. Bibelstudie
On. 7. okt. Fælles lovsangsaften
On. 21. okt. Kurt Krüger
On. 28. okt. Bibelstudie

Over Jerstal kl. 19.00
To. 3. sep. Martin Hunskjær Olsen
To. 17. sep. Ernst Højgård, Vejen
To. 8. okt. Poul Arne Nyborg
To. 29. okt. Bibelundervisning. Jesper Iversen

Ribe
Ti. 22. sep. Ingvard Christensen. Hos Signe og 
Niels Peter Ehmsen
Fr. 2. okt. kl. 17.30 Per Bøndergaard. Hos 
Marianne og Børge Schmidt
Ti. 27. okt. Jacob Knudsen. Hos Marianne og 
Christian Vølkers
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 4. sep. Bjarne Lindgren Christensen, 
Ringkøbing
Fr. 18. sep. Høstfest. Peter Thorsen
Fr. 25. sep. Julie Kajgaard fra Israelsmissionen

Lø. 3. okt. Fælles samfundsdag med Ballum. 
Jørgen Sulkjær
20.-23. okt. Birger Reuss Schmidt, Hillerød 
20. og 21. i Skærbæk. 22. og 23. i Ballum
Fr. 30. okt. Sangaften 

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 4. sep. Martin Jefsen
Fr. 18. sep. Generalforsamling
Fr. 9. okt. Henning Kamp
Fr. 30. okt. Svend Åge Jacobsen

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 4. sep. kl. 18 Høstfest. Ole Sørensen, Norea
To. 10. sep. kl. 17.30 Peter Rask
Fr. 11. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Mads Jakob 
Jakobsen
To. 17. sep. Flemming Jensen
29. sept.-2.okt. Møderække. Peter Olsen 
Fr. 9. okt. kl. 14.30 Seniormøde Svend Åge 
Jacobsen

Toftlund Frimenighed 
Ti. 1. sep. kl. 19 Erik Haahr Andersen
Sø. 6. sep. kl. 10 Jørn Nørgaard 
Ti. 15. sep. kl. 19 Henrik P. Jensen
Ti. 29. sep. kl. 19 Ejnar Landkildehus
2.-4. okt. Samfundslejr. Svend Åge Jacobsen 
og Teddy Sjælland
Ti. 27. okt. kl. 19 Jens Peter Rejkær

Tønder

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 13. sep. Ole Sørensen
Sø. 20. sep. Netprædiken
Sø. 27. sep. Netprædiken
Sø. 4. okt. Niels Kousgaard
Sø. 18. okt. Netprædiken
Sø. 25. okt. Martin Hunskjær Olsen

KALENDER  KALENDER
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ANNONCE

SEPTEMBER

Bed for
• elever og lærere på vore kristne skoler
• at vi alle må finde ind i kristne sammenhænge igen
• at nogle får kaldet til at gå ind i afdelingsstyrelsen
• ledere til lejre og ledige udvalgsposter
• det tværkulturelle arbejde

Missionærer  og volontør – Tanzania
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid og Alfred og   
 Marius. Iringa
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
• Charlotte Bech. Forberedelse til missionærtjeneste
• Volontør Simon Thorø. Kiabakari

OKTOBER

Bed for
• 7. Repræsentantskabsmøde
• efterårslejr på Solbakken
     10.-14. Teenlejr. 7. kl.-17 år
     15.-17. Juniorlejr. 3.-6 kl.
• at Gud må fylde og bruge vore prædikanter
• de syge og deres familier
• de ensomme og anfægtede
• alle kristne studerende
• alle de frivillige medarbejdere, at de må have glæde i arbejdet
• Søren Eriksen og for arbejdet på Grønland

Missionærer – 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

Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

Til LM

Fra mig

Giv en gave 
til LM Sønder-

jylland-Fyn.
Netbank: 

Reg.nr. 5763 
Kontonr. 7630060248

BED,  sa 
skal der 
jer.
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv
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FORBØN

I forbønnens tjeneste



Der holdes corona-sikker morgenandagt på Kom-
pounden i Dar es Salaam.
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