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ger Poul Arne. Menighedens arbejde le-
des og bindes sammen af Jakob Rahbek, 
der siden 2015 har været menighedens 
præst, og Anne Lodahl, der i 2018 blev 
ansat som menighedshjælper. 

Stigende medlemstal
Når det gælder de kommende år, vil 
Agerskov Valgmenighed arbejde videre, 
sådan som Gud lægger mulighederne til 
rette. Lige nu nyder menigheden godt 
af et jævnt stigende medlemstal, med 
de handlemuligheder, det giver. Poul 
Arne understreger, at det er godt at have 
valgmenighedens klare formålsparagraf 
at sætte kursen efter, også i det ny årti: 
Valgmenighedens formål er i tillid til beken-
delsesgrundlaget at forkynde evangeliet, 
forvalte dåben og nadveren og arbejde for 
mission, diakoni og kristenlivets vækst.     

Annelise Fredensborg

ANDAGT

2

For mere end 40 år siden blev jeg bedt 
om at være ”farbror” på en sommerlejr 
på Hemmet Strand. Jeg erfarede bagef-
ter, at det indebar, at man så havde alle 
bibeltimerne og det afsluttende møde. 
Det blev derfor lidt af en byrde for mig. 
Jeg var også tidsmæssigt presset.

Hjælpen
På ankomstdagen samledes vi medarbej-
dere til et bedemøde, før børnene kom. 
En ung medarbejder indledte med Sl 
121,1-2: ”Jeg løfter mine øjne mod bjer-
gene, hvorfra kommer min hjælp? Min 
hjælp kommer fra Herren, himlens og jor-
dens skaber!” Det var stærkt – Guds svar 
til mig! Jeg fik den nødvendige hjælp 
ovenfra til mine opgaver på denne lejr.

Erfaring 
Mange gange senere har jeg mindet 
mig selv om denne vej: Gå til ham, som 
er himlens og jordens skaber – også 
min skaber. Han ville mit liv. Han er min 
himmelske far, der har omsorg for sit 
barn. ”Vej har han alle steder, ham midler 

fattes ej.” Husk hans omsorg for Israel: 
Udfrielsen fra Egypten, overgangen over 
Det røde Hav, mannaen i den golde ør-
ken m.m. Vi må tilegne os og bruge ordet 
fra 1. Pet 5,7: ”Kast al jeres bekymring på 
ham (Jesus), for han har omsorg for jer.”

Anfægtelser
Mon ikke alle Guds børn fra tid til anden 
oplever anfægtelser: Er jeg et Guds barn? 
Ejer jeg en levende tro? Bor Jesus ved sin 
ånd i mit hjerte? Er det alt sammen bare 
tradition og viden?

Hvad er der sket? Vi leder efter troen 
i vort eget hjerte og liv, men kan ikke 
finde faste holdepunkter – klippegrund. 
Vi bygger på sand.

Løft dit blik op over bjergene til Jesus. 
Se på ham med troens blik i hans eget 
ord. Da Jesus påskedags aften stod foran 
de nedtrykte og tvivlende disciple og 
viste dem naglegabene i sine hænder,  
blev de glade. De så heri hans kærlighed, 
og at deres synd var sonet.

Jens Landkildehus, 
Løgumkloster

AGERSKOV VALGMENIGHED
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Løft dit blik og hjerte til Herren

”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer 
min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og 
jordens skaber!” Sl 121,1-2

Ti års fødselsdag
Der var både kage og balloner, da Ager-
skov Valgmenighed fejrede sin ti års fød-
selsdag søndag den 30. august. Dagen 
blev markeret med en festgudstjeneste 
for de voksne og separat program og 
forkyndelse for børnene. Det hele slutte-
de med en festlig opsendelse af balloner 
og ti gange hurra for menigheden.   

Tak til Gud
”Det var vigtigt for os at markere den 
runde dag, selvom coronaen gjorde det 
umuligt at gennemføre det store pro-
gram, der først var planlagt”, siger Poul 
Arne Nyborg, der er formand. ”Positivt 
set hjalp det slankede program os til 
at fokusere på det vigtigste. Ved fest-
gudstjenesten kunne vi sige tak til Gud 
for hans nærvær i årene, der er gået, og 
bede om Hans hjælp på vores vej videre 
frem. Det gjorde ekstra stærkt indtryk at 
høre velsignelsen ved denne gudstjene-
ste”. 

Stor berøringsflade
Ved gudstjenesten blev der også mu-
lighed for at nævne hver enkelt af de 
mange tjenester i menigheden, og sige 
tak til alle, der har båret med i tidens 
løb. Menigheden har kontakt til rigtig 
mange børn og voksne gennem lege-
stue, GospelKids, konfirmandundervis-
ning, onsdagsmiddage, besøgstjeneste, 
plejehjemsgudstjenester mm. ”Denne 
store berøringsflade er kun mulig, fordi 
menighedens medlemmer helt fra be-
gyndelsen har engageret sig, og fordi 
der er en helt enestående trofasthed i de 
forskellige tjenestegrupper”, understre-

Menighedens arbejde ledes og bindes sammen 
af Jakob Rahbek, der siden 2015 har været 
menighedens præst.
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Mission i nærområdet

MISSION MISSION

Skærbæk LM er en lille kreds på ca. 25 
personer. Vi er en broget flok, hvor de 
yngste indtil nu er sidst i 40’erne, men vi 
har den glæde, at der er kommet et par 
unge familier med til vores fællesspisning 
og i en bibelstudiegruppe. Det er et dej-
ligt bønnesvar, da vi i mange år har bedt 
om, at der måtte komme flere kristne til 
byen og gerne unge familier.

Børneboblen
Hvert år har vi besøg af Boblen tre dage i 
august måned. I år i bagende hedebølge!

Der kom ca 40-50 børn forbi hver dag. 
Coronaen gav os nogle ekstra udfordrin-
ger, så vi havde udelukkende udendørs 
aktiviteter: ”Det muntre køkken” hvor 
vi havde tømt genbrugsbutikkerne for 
kagetallerkner, gokart bane, skøre cykler, 
kroket, banko og selvfølgelig pandeka-

ger på bål (i 30 graders varme!). Vi havde 
bedt flere fra kredsen om at være aktive 
med sprit og opsyn ved de forskellige 
aktiviteter. Hoppeborgen kom ikke op af 
samme grund.

Det er skønt at mærke den store 
opbakning fra hele kredsen med aktivt 
fremmøde, kagebagning og økonomisk 
støtte. Mange af forældrene forstår slet 
ikke, at alt er gratis! Der kom fem nye 
børn til torsdagsklub og tre til junior efter 
Boblen i år.

Fællesspisning
Vi har fællesspisning hver anden mandag, 
hvor vi kan samle op til 40 personer. Vi 
er fire madhold, der laver maden på skift, 
og vi oplever, at der her kommer flere fa-
milier og enlige fra byen, som ellers ikke 
kommer i missionshuset. Vi nyder disse 

aftner, og det er også hyggeligt at gå og 
lave mad sammen. Ved vore ældremøder 
kommer der 13-15 personer, og igen er 
der nogle stykker, der ikke kommer til 
aftenmøderne. Derudover er en af vore 
bibelstudiegrupper speciel god til at tage 
de unge ind i fællesskabet. 

Kommunal dagpleje
Vores gamle missionshus bliver lejet ud 
til den kommunale dagpleje to dage 
om ugen. Vi oplever her, at tærsklen til 
missionshuset er blevet betydeligt lavere, 
efter at forældrene kommer her ugentligt 
og henter/bringer børn. Vi har et meget 
velassorteret bogsalg, som har alt, hvad 
hjertet måtte begære af dejlige børne-
bøger/bibler, romaner og opbyggelige 
bøger, og ofte er der en dagplejemor el-
ler en forælder, der køber en bog til dåb 
eller andet.

Selvom – eller måske netop fordi – vi 
er en lille kreds, har vi et dejligt og unikt 
fællesskab med hinanden, vi bekymrer os 

om hinanden, vi har fokus på forbøn og 
deling af liv, vi er alle en del af Guds store 
familie, og det mærkes her i Skærbæk.

Linda og Kjeld RoagerDer kom fem nye børn til torsdagsklub og tre til junior efter Boblen i år.



6 7
NYT I SYD NOVEMBER 2020 NYT I SYD NOVEMBER 2020

GENBRUG MISSIONPRÆDIKANT

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

GRY

Sport, musik, adventure, e-sport, design. Der er masser af 
muligheder for at lave sit eget spændende skoleskema på LME. 
Læs hvad nogle af vores elever synes om deres særlige valgfag.

VALGFAG PÅ LME

LMs genbrugsbutikker giver et godt til-
skud til vores missionsarbejde, men der-
udover giver de også kontakt til mange 
kunder med mulighed for små samtaler 
og oplevelser. Anne Agerbo, som er 
frivillig i Agerskov, kan huske, at de, et 
af de første år, solgte nogle møbler til et 
par gæster fra Sjælland. Kunderne havde 
dog et problem, for hvordan skulle de få 
dem fragtet hjem til Sjælland? Det endte 
med, at de købte genbrugens trailer for 
at kunne køre det hele hjem.

Den personlige relation
Anne fortæller videre: ”En hel del gange 
kom der et ægtepar, der boede i nærhe-
den af Gråsten. Dem faldt jeg godt i snak 
med, så de kom gerne, når jeg havde 
vagt. Ofte havde de chokolade med til 
mig. Da manden fik konstateret kræft, var 

de meget kede af det, men jeg sagde til 
dem, at jeg ville bede for dem. Et stykke 
tid efter kom de igen. Jeg spurgte så til 
dem, og konen sagde: ”Det går godt. Det 
er også, fordi du har bedt for os.” Da hun 
senere blev enke, begyndte jeg at ringe 
til hende, og det er hun meget glad for.

Nogle gange kommer man i snak med 
nogle, som har det svært, da tror jeg, det 
er vigtigt, at vi giver os tid til at lytte, give 
et opmuntrende ord eller i hvert fald er 
deltagende. I det hele taget tror jeg, vi 
kan gøre en forskel ved at vise venlig-
hed.”

Kristen litteratur
I butikken ligger forskellige gratis blade 
fx Nyt i Syd og Tro og Mission, som folk 
må tage af; det er der dog kun få, der gør 
brug af, men nogle forsyner sig med en 
elle to af de gratis bøger, der ligger tæt 
ved kassen. Medarbejderne Gudrun og 
Godtfred Riis fortæller endvidere: ”En 
mor og hendes datter kom for et til to 
år siden med mellemrum i butikken og 
spurgte efter kristen litteratur. I den for-
bindelse fandt vi den gamle oversættelse 
af Rosenius´ samlede skrifter til dem. På 
et senere tidspunkt kom disse kunder 
igen ind i butikken og fortalte, at de nu 
havde fundet Jesus. Vi kendte dem ikke, 
og det er et stykke tid siden, vi har set 
dem. Måske er det coronaen, der afhol-
der dem fra at komme, men dukker de 
op, vil vi prøve at følge op på det.”

Bed for vore genbrugsbutikker og de 
ansatte, at Gud må bruge både personale 
og midler til at fremme Hans værk.

Annelise Fredensborg

Gode oplevelser og samtaler

Medarbejdere i genbrugsbutikken hver  
anden onsdag. Anne Agerbo nederst th.
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DIGTE  MISSION

AFLYST. Det er et ord, vi har brugt 
meget i den seneste tid. Faktisk 
så meget at vi er ved at være 
godt og grundigt trætte af det. 
Elevstævne, Missionstur til Cam-
bodja, Gratis Døgn, Efterskoler-
nes Dag, besøg af søskende og 
venner, Kor-weekend for Gospel-
Family Aabenraa… Listen med 
aflyste arrangementer er lang, og 
det gør ondt på os. Både fordi vi 
går glip af en masse af de fede 
højdepunkter i årskalenderen, 
men også fordi disse arrange-
menter er med til at promovere 
skolen og ”skaffe” elever til de 
kommende år.

De mange aflysninger fik mig 
dog til at tænke på et andet ar-
rangement, der med garanti ikke 
bliver aflyst, nemlig kongesøn-
nens bryllup. I første omgang var 
det selvfølgelig ”kun” en lignelse, 
som Jesus fortalte – men den 
dag, Jesus kommer igen, bli-
ver lignelsen til meget konkret 
virkelighed. Der vil alle dem, der 
har taget imod indbydelsen, få 
lov til at være med til en fest, 
som får alle højdepunkterne på 
et efterskoleophold til at blegne. 
Vi vil derfor blive ved med at 
uddele invitationer til den fest til 
vores elever, og indtil videre har 
vi heldigvis ikke skullet sætte det 
projekt på Corona-pause.

Selvom invitationerne til 
himmel-festen er det vigtigste, 
har vi samtidig også en masse 
ting, vi gerne vil lære vores elever, 
som kan bruges, mens vi venter 
på festen. I dette nummer kan du 
derfor se lidt mere om nogle af 
de valgfags-tilbud, vi har på LME.

Jørn Nørgaard

AFLYST MASSER AF MUSIK PÅ LME!
På LME har vi rigtig mange muligheder 
for at spille musik, så hvis man ønsker 
det, kan musikken fylde meget på en 
normal uge på LME. Vi har fem forskel-
lige fag/valgfag, der omhandler musik: 
Stor-kor, Musikteori, Kor/korband, Band 
og soloundervisning. Stor-kor er et kor, 
hvor alle elever skal være med. Her 
synger vi mange forskellige sange – 
alt fra fra Kim Larsen til Disney – som 
for resten er elevernes egne valg. Vi er 
selv i kor/korband, og det nyder vi, der 
er rigtigt hyggeligt!

Musik på LME synes vi er vildt fedt, 
fordi man får et fællesskab omkring 
det. Der er rigtig mange lærere, som 
er uddannet inden for musik, og som 
selv er aktive indenfor musik. De øn-

E-SPORT 
COMPUTERSPIL 
I TIMERNE?
E-sport på LME handler meget om sam-
menholdet mellem dine medspillere. 
Du får udfordret dine færdigheder som 
spiller, men vigtigst, du udfordres som 
holdkammerat. 

Vi spiller Counter Strike Global Offen-
sive, også kaldt CS:GO. Det er et spil, der 
handler om at få skudt sine modspillere. 
Vi spiller kamp på nettet mod hold fra 
andre skoler, og det hold, der kommer 
først til 16, vinder. Det handler ikke kun 
om spillet, men om taktikken bagved. 
Derfor er det enormt vigtigt også at 
kunne gennemskue de forskellige baner.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE E-SPORT?
E-sport på LME handler om at lære spil-
let at kende, men også at kunne samar-
bejde med andre. Det er vigtigt at kunne 
holde hovedet koldt og kunne danne et 
overblik. Det er egenskaber, vi også sæt-
ter fokus på udenfor spillelokalet på LME, 
og som man også kan bruge efter LME.

HVORFOR HAR JEG VALGT E-SPORT? 
Nicolas: ”Jeg har valgt E-sport på LME, 
fordi jeg gerne ville udfordres, og så har 
jeg spillet det i min fritid, inden jeg kom 
til LME. Jeg er meget positivt overrasket 
over, hvor meget holdet betyder for mig. 
Sammenholdet er mega fedt.”

Linette: ”Jeg spillede ikke computer-
spil inden jeg kom på E-sport holdet. Jeg 
ville gerne prøve noget nyt, og det er 
der kun kommet noget godt ud af. Jeg 
har lært at samarbejde, og har lært at 
holde humøret oppe. Sammenholdet er 
utrolig stærk, og hver en time er der højt 
humør.” 

Linette Birkmose og Nicolas A. Nielsen

sker alle at hjælpe og kan lære dig en 
hel masse. 

I dagligstuen står der et klaver og 
en guitar, der også ofte bliver brugt 
af elever og lærere. Vi har et fedt 
musiklokale til rådighed med en hel 
masse forskellige musikinstrumenter. 
Der er klaver, keyboard, guitar, bas 
og trommer med mere. Det er rigtigt 
hyggeligt at spille sammen med ven-
nerne. At gå i musik og spille og have 
det sjovt og hyggeligt, er bare en 
virkelig nice ting. 

Vi piger har næsten hver aften 
godnat-sang på pigegangen, så er 
der èn, der spiller guitar, og vi andre 
synger til.

Alma Krüger og Veronika Schmidt

HABLAS ESPAÑOL?
En ting, som LME og jeg har tilfælles, er 
et helt nyt fag på skemaet. Jeg synes, 
spansk er et vildt fedt fag. Jeg har to mo-
duler om ugen, og vi er en flok på 12, der 
har spansk. Det er trygt og hyggeligt.

Jeg oplever faget som en mulighed 
for at lære et nyt sprog og at lære 
mere sproglig grammatik og forstå-
else. Måske skal jeg på ferie i Spa-
nien, når coronaen er forsvundet, så 
er det godt at kunne lidt spansk. Jeg 
skal i gymnasiet bagefter, der kan jeg 
vælge spansk for begyndere i stedet 
for tysk, så spansk her er også en 
mulighed for at starte foran de andre 
på gymnasiet. 

Karina er ny lærer på LME og hun er 
vores spansklærer. Hun har selv boet i 
Peru et år som volontør for LM, så hun 
kender både kultur og sprog, det kan 

vi tydeligt mærke i undervisningen. Ka-
rina er en virkelig god lærer, jeg føler 
hun ser os alle og får alle med. I star-
ten af alle timerne synger vi en sang 
på spansk, og har det sjovt med det. 
Dem går vi tit og nynner/synger efter 
timen. Efter sangen lærer vi om det 

grammatiske, 
og en gang 
imellem ser 
vi en spansk 
serie for at 
høre sprog og 
udtale. Jeg 
synes, spansk 
er en ny, fed, 
mulighed på 
LME.

Dina 
Jespersen
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VI LEGER MED LEGO
Vi har valgt det nye fag, ”robot og 
3D”, fordi dette fag kan blive brugt til 
mange forskellige uddannelser i vores 
nutidige samfund. Ikke nok med at 
det åbner mange muligheder i vores 
fremtid, men vi synes også, det er 
sjovt, hyggeligt og lærerigt at lege 
med robotter og programmering.

Lærerne har stor indsigt i de for-
skellige områder, vi arbejder med, og 
de er også meget engagerede og vil 
mere end gerne hjælpe, når de kan. 
Lærerne er gode til at forklare, hvad 
vi skal.

Vi bygger robotterne i LEGO og 
programmerer dem til at gøre forskel-
lige ting. Det er fedt at kunne have et 
fag, som kan bruges på mange for-
skellige måder i fremtiden, da robot-
ter og programmering har og får stor 
betydning for verden og produktio-
nen. Ikke nok med at faget giver os en 

stor indsigt i, hvordan man opbygger 
en robot, men det udfordrer os også 
i, hvordan vi tænker, da vi kommer ind 
på at opfinde noget, vi selv tænker, 
verden har brug for. Vi lærer at sætte 
internettets verden sammen med 
virkelighedens verdenen.

Josva Mandix Carlsen og 
Lucas Daugaard

KALENDERKALENDERKALENDER

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
•  Da Efterskolernes Dag blev aflyst, laver vi i stedet individuelle 

rundvisninger for alle interesserede. Så ring til skolen og bestil 
en rundvisning og samtale, hvis du overvejer et ophold på LME.

•   4. dec. Vi satser stadig på at gennemføre vores halvårlige lovsangsfest, 
Jesus Praise, om end det måske bliver i en corona-venlig form.

Agerskov
4.-6. Møderække. Svend Åge Jacobsen
Fr.  20. Fokusmøde. Lars Birkmose
LMU 
Ti. 3. LMU
Ti. 10. Kristoffer Larsen
Ti. 17. LMU
To. 24. Ejler Nørager 

Agerskov Valgmenighed
Sø. 1. kl. 10 Allehelgen. Jakob Rahbek
Sø. 15. kl. 10 Jakob Rahbek
Sø. 29. kl. 14 Jakob Rahbek

Arnum
Sø. 29. kl. 14 Adventsmøde. Brian Madsen, 
Vejle

Ballum
Fr. 20. Jens Rosenberg

Brændstrup kl. 19
Lø. 7. Bibellørdag. Egon Kattner
Fr. 27. Adventsfest. Jørn Nørgaard
LMU
On. 11. Jens Peter Rejkjær
On. 18. Ejnar Landkildehus. Hos Jette og Per 
Bøndergaard
On. 25. Fælles med Løgumkloster LMU

Bylderup Bov
Sø. 1. kl. 10.30 Allehelgensgudstj.
Ti. 3. kl. 14.30 Ældremøde. Ingvard 
Christensen
Fr. 6. kl. 18 Fokusmøde. Jesper Iversen 
Sø. 8. kl. 13.30 Missionsdag for hele 
afdelingen
Fr. 13. Niels Kousgaard
Sø. 15. kl. 10.30 Gudstj. Martin Hunskjær Olsen

Sø. 22. kl. 10.30 Lovsangsgudstj. Hiddi 
Højgaard
Fr. 27. Missionskreds basar
Sø. 29. kl. 14.30 Jul på torvet
LMU
To. 5. LBV-aften
To. 12. Poul Arne Nyborg
To. 19. Jens Bonde-Pedersen
To. 26. Aktivitetsaften

Fyns Frimenighed 
Sø. 1. kl. 12 Henrik Hadberg
Sø. 15. kl. 12 Henning Kamp
Sø. 29. kl. 12. Finn Sørensen

Faaborg kl. 19.00
Ma. 2. Jesper Iversen. Fil. 3
Ma. 30. Henrik Jensen. Fil. 4

Gånsager/Spandet
To. 5. Besøg af Berit og Ole fra Norea Radio
To. 19. Steffen Juul Pedersen

Haderslev
On. 4. kl. 17 Jørn Nørgaard
Ma. 9. kl. 18 Kulturmøde. Multihuset, 
Hirsevej 9
10.-12. Møderække. Birger Daniel Pedersen
Fr. 20. kl. 19 Adventsfest. Bent Oluf Damm
On. 25. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”. 
KFUM’s klubhus
Ma. 30. kl. 18 Kulturmøde. Multihuset
LMU
Ma. 2. Steffen Birkmose. Hos Solveig og Frank 
Andersen
Ma. 16. Hygge/spilleaften
Ma. 23. Finn Sørensen. Hos Sonja og Finn
Ma. 30. Bibelstudie

KALENDER

Mødeplan for november
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
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Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 15. Martin Jefsen
Sø. 29. Ole Sørensen 

Haderslev Syd
Fr. 6. Teddy Sjælland. Hos Ingeborg og Bent
Fr. 20. Raymond Marquard. KFUM’s Klubhus

Kolding
14.-15. Bibelweekend. Dan Hessellund: 
”Salmernes bog”
To. 19. Jens Peter Rejkjær
20.-22. Mandslejr. Jesper Iversen og Michael 
Agerbo Mørch
To. 26. Ingvard Christensen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 1. Brændstrup. Ungdomsgudstj. Daniel 
Burgdorf
Sø. 15. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 29. Brændstrup. Finn Sørensen

Løgumkloster
On. 18. Samtalemøde. Fælles med LMU
Fr. 27. Adventsmøde. Jens Peter Rejkjær. 
Adventskor medvirker
LMU
On. 4. Indsamlingsaften
On. 11. Per Bøndergaard
On. 18. Fælles bibelstudie med LM
On. 25. Fælles med Brændstrup LMU

Middelfart 
Ti. 24. Jesper Iversen. Fil. 3

Nordøstfyn
Ti. 10. Henrik P Jensen

Odense
Ma. 9. Paul Høeg, Sømandsmissionær. 
Vidnesbyrd fra Indenlandsk Sømandsmission 
16.-20. LMU møderække. Jakob Rahbek
Ma. 30. kl. 17.45 Lars Jensen: ”Mission på hjertet”
LMU kl. 19.00
On. 4. Bønne- og vidneaften

On. 11. Fællesmøde med IMU og KFS
16.-20. Jakob Rahbek
On. 25. Martin Jefsen
Ma. 30. kl. 18.30 Fællesmøde med LM

Over Jerstal kl. 19.00
To. 12. Bibelundervisning. Jesper Iversen. 
Romerbrevet
To. 19. Bibelundervisning. Jesper Iversen. 
Romerbrevet
To. 26. Bibelundervisning. Jesper Iversen. 
Romerbrevet

Ribe
Ti. 24. Erik Sode Nielsen. Hos Randi og Verner 
Juhl

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 6. Bortsalg
Fr. 13. Kurt Krüger
Fr. 20. Årsfest. Martin Jefsen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 13. Kjeld Burgdorf
Fr. 27. Johannes Jensen

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 6. kl. 18 Missionsaften, hvor juniorerne 
medvirker
To. 12. kl. 17.30-20 Torben Linden
Fr. 13. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Rosenberg
20.-22. Mandslejr på Solbakken
To. 26. Erik Haahr Andersen

Toftlund Frimenighed 

Tønder

Vadehavskirken
Sø. 1. Netprædiken
Sø. 22. Netprædiken

KALENDER  ANNONCE

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 10. Peter Thorsen
Ti. 24. kl. 17.30 Matthias Nørager
On. 25. kl. 14.30 Seniormøde. Det grå guld
Fr. 27.  Nadvermøde. Poul Arne Nyborg
LMU
Ma. 2. Rekordaften
Ma. 9. Sportsaften på LME
Ma. 16. Taler

Mandslejr på Solbakken

Giv agt! Alle mænd i Sønderjylland og på Fyn inviteres hermed til mandslejr på 
Solbakken.

Tid: 20.-22. november 2020
Sted: Solbakken, Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev
Pris: 250 kr. som betales via MobilePay til “100425”  
Arrangør: LM Sønderjylland og Fyn
Tilmelding: Sendes på mail til f.b.jakobsen@hotmail.com inden 12. november

Ma. 23. Bibelstudie
Ma. 30. Hyggeaften

Aflysning af missionsdagen

På grund af den aktuelle corona-situation er  
missionsdagen d. 8. november i Bylderup Bov 
aflyst.

Fredag: 
17.30 Lejren åbner
18.30  Aftensmad (som består af din  
 egen medbragte mad)
19.15  Velkomst og informationer
19.30  Forkyndelse v. Michael 
 Agerbo Mørch: 2. Pet. 1,3-11;
 ”Et helligt liv – hvad er det?” 1
21.00 Kaffe, spil, hygge, bordtennis
 mv.
 
Lørdag:  
8.00 Flaghejsning og morgenmad
9.15 Bedemøde
9.30 Bibeltime v. Jesper Iversen;
 Hagajs bog del 1
10.30 Formiddagskaffe
10.45 Bibeltime v. Jesper Iversen;
 Hagajs bog del 2

12.00 Frokost – herefter tid til en
 mor-far, en fodboldkamp, en
 gåtur eller andet
15.15 Kaffe
15.45 Seminar v. Ejler Nørager: Man-
 dens rolle i hjem og menighed
18.00 Helstegt pattegris
20.00 Sang og vidnesamling
 
Søndag:             
8.30 Flaghejsning og morgenmad
9.45 Bedemøde
10.00 Forkyndelse v. Michael
 Agerbo Mørch: 2. Pet. 1,3-11;
 ”Et helligt liv – hvad er det?” 2
12.00 Frokost
13.00 Oprydning og nedpakning
14.30 Lejren slutter
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Tak for
• Guds omsorg for os under alle forhold. Bed om fort- 
 sat hjælp og beskærmelse

Bed for
• 20.-22. Mandslejr på Solbakken
• lø. 21. Kvindernes dag i Brændstrup
• afdelingsstyrelsen og afdelingsformanden
• vore prædikanter og deres familier
• vore familier og for de unge og gamle
• vore missionærer og volontører
• det tværkulturelle arbejde

Missionærer  og volontør – 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
• Peter og Helle Bech. Iringa
• Charlotte Bech. Forberedelse til missionærtjeneste
• Volontør Simon Thorø, Kiabakari

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

BED,  sa 
skal der 
jer.

G
IV

E
SMAT T 

syv,syv

SØG, 
så skal  
finde.

MATT 
s y v ,
s y v

I 

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

L
U

K
K

E
S

FORBØN

I forbønnens tjeneste

ANNONCE

74 52 66 44

	Lyt til en ny 
 andagt hver dag

	svarer hele døgnet

	varer to minutter

Luthersk Mission

Kvindedag lørdag 21. november 2020

I år får vi besøg af Vibeke Sode Hjorth, der er teolog, tidligere bibelskolelærer, fore-
dragsholder og redaktør på AdamogEva.dk. Vibeke har stor erfaring med at sætte 
samtidens problemstillinger ind i et bibelsk perspektiv, og har holdt en del oplæg om og 
til kvinder. På grund af corona-situationen er er der kun plads til 50 deltagere efter ”først 
til mølle” princippet.

Program:
15.00 Kaffe og ”mingling”
15.45 Aktivitet
16.00 ”Det bedste kvindeliv set fra Guds 
 vinkel” v. Vibeke Sode Hjorth
18.00 Aftensmad
19.00 Lovsang
 “Hvad kan vi lære af Martha og Maria
 fra Betania?” v. Vibeke Sode Hjorth
 Lovsang
21.00 Kaffe

Praktisk oplysninger:
Tilmelding: senest lørdag 14. 
november til Tove Burgdorf på 
tlf.: 4126 4941 eller 
mail: toveburgdorf@icloud.com
Hvor: Brændstrup kristne Friskole, 
Ramsherred 13, 6630 Rødding
Pris: 50 kr. per person. Det er muligt 
at betale med Mobilepay og kontant.

Med venlig hilsen 
kvinderne fra  LM i Brændstrup

Til LMFra mig



Opsendelse af balloner ved Agerskov Valgmenigheds 
ti års fødselsdag
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FORSIDEN

Ansatte i afdelingen
Jesper Iversen, prædikant 
Septembervænget 41, 6000 Kolding
 29 92 74 68, E: iversen@dlm.dk

Ejler Nørager Andersen, prædikant 
Dahlsvænget 9, 6070 Christiansfeld
 28 56 29 41, E: en@dlm.dk

Peter Olsen, prædikant
Tolvkarlevej 217, 3400 Hillerød
 40 38 88 36, E: po@dlm.dk 

Steffen Birkmose, LMU-konsulent
Hjallesevej 16, 5000 odense C.
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk


