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”Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.”
Fællessang 4 nr. 29

Guds omsorg
Denne dejlige lille sang holder jeg utrolig
meget af. Gud giver mig glæde. Han
giver mig glæde, når jeg går ture i naturen og får lov at opleve hans storhed og
pragt: Om foråret, hvor alting begynder
at spire, og alt bliver grønt. Om sommeren, når solen står højt på himlen og
varmer alting op. Om efteråret, hvor alt
skifter farve, og om vinteren, når sneen
knitrer under fødderne, eller rimfrosten
ligger smukt på træer og buske.
Gud giver mig glæde ved at lovsynge
ham for hans store frelse til mig. Han
giver mig glæde, når jeg er sammen med
min familie eller gode venner.
Gud giver mig glæde ved håbet. Det
håb, jeg har i vente, når jeg tror på ham.
Håbet om, at vi alle skal mødes i himlen
hjemme hos Gud, min far, hvor alt skal
være godt.
Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!
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Sådan synger vi i det sidste vers. Gud
har ikke lovet mig et liv uden modgang,
bekymringer, sorg eller smerte, men Gud
har lovet, at han selv vil gå med, at han
vil bære mig.
I Es. 41,10 står der: Frygt ikke, for jeg er
med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.
Dette vers har fulgt mig siden min
første bibel. Bibelen fik jeg af min moster,
og hun skrev verset på første side. Når
min hverdag er blevet for meget og alting ramler sammen, så er Gud med mig,
holder fast i mig og løfter mig op igen.
I 1. Pet. 5,7 står der: Kast al jeres
bekymring på ham, for han har omsorg
for jer.
Gud har omsorg for os. Han ønsker at
give os glæde, at dele sorgen med os, at
åbne en udvej for os, når alt ser håbløst
ud. Han ønsker at give fred og bære os.
Ja, han elsker os.
Med ønsket om en glædelig Jul,
samt et velsignet nytår
Lene Rasmussen, Brændstrup

Fortsæt med at så
Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid. (H. V. Kaalund)
Sådan har jeg det med livet!
Livet er en gave. Hver dag er en Guds
gave. Livet kan være rigt, mangfoldigt,
spændende og meningsfuldt, men det
kan også være hårdt, tungt, slidsomt. Og
livet kan, for enkelte mennesker i meget
svære situationer, synes meningsløst.
Mit borgerskab er i himlen
Som kristen har jeg borgerskab i himlen.
Der er mit rette hjem. Et hjem min frelser
har vundet til mig.
Det borgerskab farver mit syn på
meget af det, jeg oplever i livet her på
jorden. Ikke altid, ikke nok, men jeg har
altid et håb, et levende håb, fordi jeg har
en levende frelser.
Jo større bevidstheden om mit himmelborgerskab er, des bedre er jeg skikket til at leve et fuldt og sandt menneskeliv. Skal jeg være mennesker til hjælp
og gavn, da må troen leve, og troen skal
have noget at leve af.
Arbejd under alle forhold
Derfor vil jeg gerne, også under coronaepidemien, opfordre til, at vi lokalt
klør på med udbredelsen af Guds ord,
evangeliet – i hjem og missionshus. At vi
holder møder, livestreamer, holder gang
i børne-, junior- og LMU arbejdet i det
omfang, det overhovedet er muligt. Vi
skal ikke være dumdristige, men heller
ikke overforsigtige.

Vi er magtesløse
Ængstelse og bekymring melder sig let
her ved et årsskifte. Hvad vil det nye år
bringe? Hvad med helbred, job og økonomi – hvad med mine kære?
2020 har lært os, at vi mennesker
ikke kan forudse, hvad der kommer til at
ske i fremtiden – og meget er uden for
vor indflydelse. Vi er magtesløse. Men
erkendelse af egen magtesløshed har alle
dage været et godt udgangspunkt, når
vi har med Gud at gøre - og det har vi
her. Vor fremtid, vort helbred, vore kære,
økonomi, ja livet selv, er i Guds hånd.
”Alt dette søger hedningerne jo
efter, og jeres himmelske fader ved, at I
trænger til alt dette. Men søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal alt det
andet gives jer i tilgift. ” (Matt 6,32-33)
”Guds rige og hans retfærdighed” det
har du i Jesus. Og har du Ham, da har du
alt. (1. Joh. 5. 12)
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde. (Grundtvig)
Martin Jefsen,
afdelingsformand
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Jul i Cambodja

den rigtige måde, som ofte kan medføre
stress og rastløshed, oplevede vi, at vi
selv kunne vælge til og fra i alt julepostyret, og det har været enormt befriende. Vi har kunnet prioritere det, der er
vigtigt, uden en masse forventninger og
pres fra omgivelserne. Samtidig betyder
det også, at hvis ikke vi selv arrangerer
eller skaber nogle juletraditioner, er der
ingen, der gør det.
Ingen traditioner
Cambodja er et buddhistisk land, og de
kristne højtider bliver på ingen måde
markeret i landet, og der er heller ingen,
der har fri på de kristne helligdage. Kun
kristne khmerer fejrer jul. De fleste af
dem er stadig første-generations kristne,
så de har derfor heller ikke årelange
traditioner, og det har virkelig givet os
stof til eftertanke i forhold til fejring af
højtiderne – både jul, påske og pinse.

Julen er jo nok den største højtid i Danmark. Efterhånden er efterårsferien ikke
mere end lige overstået, før de første
juledekorationer kommer frem i butiksvinduerne.
Inden vi flyttede til Cambodja var pebernødder, julekalender, juletræ osv. en
selvfølgelig del af julen for mig, og i min
optik var det den eneste rigtige måde at
komme i rigtig julestemning og at fejre
jul på.
Men jeg blev klogere – heldigvis.

i omgivelserne, der tydede på, at det var
jul – hverken temperatur, vinduesudsmykning, musik eller dufte. De største
hoteller havde lidt udsmykning for
turisternes skyld, men det var meget farverigt og plastikagtigt i forhold til, hvad
vi var vant til. Vi fik købt et plastik juletræ,
bagte pebernødder, hørte julemusik og
nød stemningen, men savnede vore familier og Danmark. Der gik dog ikke lang
tid, før vi oplevede, hvilken befrielse og
lettelse det er at slippe for julestress.

Vores første jul
Vores første jul i Cambodja blev lidt af en
øjenåbner for mig. Der var absolut intet

Intet forventningspres
I stedet for en masse forventninger og
krav om, hvordan julen skal fejres på
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De kristne khmerers jul
De kristne khmerer fejrer julen med en
julegudstjeneste, hvor der typisk er et
krybbespil og forskellige andre indslag,
efterfulgt af fællesspisning. Julefejringen
falder ikke nødvendigvis tæt på den 24.
eller 25. december. Et år holdt de julegudstjenesten den 31. december, så der
kunne vi fortsætte med vores nytårsfejring bagefter.
Det er ikke nødvendigvis positivt at
overføre alle vore traditioner til khmererne. Hvem siger, at julen absolut skal indeholde chokoladejulekalender, juletræ,
adventskrans og julegaver?

Reap for 20 piger og 20 drenge. Vi har
lavet den tradition at invitere dem allesammen hjem til os en dag i december.
Sidste år dekorerede vi småkager, havde
pakkeleg, og nogle ville lære at flette
julestjerner. Det er altid enormt hyggeligt, og der er fest og gang i den fra start
til slut.
Den 24. december holder vi en dansk
julegudstjeneste hjemme hos os sammen
med missionærkollegaer, volontører og
eventuelle gæster. Det er blevet en vigtig
og værdifuld tradition for os, og vi nyder
ekstra meget at kunne synge de danske
julesalmer sammen og høre en dansk
juleprædiken.
Ved højtiderne forstærkes savnet og
længslen efter familie og venner, og det
prøver vi at kompensere for ved at skabe
vore egne traditioner i vores lille familie.
Vi holder en meget traditionel juleaften, hvor vi får den almindelige danske
julemad, så godt som det nu kan lade sig
gøre, og så er det selvfølgelig uden kulde
og sne, men i 35 graders varme.
Dina Burgdorf Jacobsen,
missionær i Cambodja

Vores advent og jul
Luthersk Mission har et kollegie i Siem
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Prædiker lige så meget til mig selv
På turen rundt til vore prædikanter er
vi denne gang på besøg hos Mathias
Kousgaard Nørager. Den unge familie
består af Levi (1 år), Naja (4 år), Eva (28 år)
og Mathias (27 år). Han er lærer og Eva
kontorassistent. Familien købte eget hus
i foråret, så meget af Mathias’ fritid går
med at renovere det. Mathias fortæller
her om deres liv og tjeneste.
Kaldet
Allerede i 2013 fik jeg et kald til at prædike
– i begyndelsen primært i LMU. Efter tre
år blev jeg prøvekaldet af afdelingsstyrelsen i tre år (mod normalt to år) grundet
min daværende situation som nybagt far
og studerende. Kaldet adskilte sig også fra
det ”gængse” ved, at jeg skulle fokusere
mest på LMU. Efter disse tre år blev jeg
kaldet som prædikant i LM i 2019.

Ung prædikant
Min far, Ejler Nørager, er også prædikant
i LM, og det nyder jeg på mange måder
godt af. Jeg har kunnet ringe til ham, hvis
jeg har været i tvivl om noget i min forberedelse, og jeg har også kunnet få god
sparring på de prædikener, jeg har holdt.
Men vi er også forskellige. I kraft af min
alder prædiker jeg på min måde, og min
far gør det på sin, og det er helt sikkert
meget sundt.
Når jeg prædiker i LMU, er jeg ofte
blandt de ældste og mest bibelkyndige.
Det giver en vis autoritet og sikkerhed,
men det føles anderledes, når jeg taler til
et LM møde, hvor jeg måske er den yngste og den med det mindste bibelkendskab og korteste trosliv. Der kan det være
en udfordring, der sætter mit forhold til
min tjeneste i perspektiv. Hvem er jeg, at
Familien Nørager med Mathias,
Eva, Naja og Levi

jeg kan komme og belære dem om Gud
og deres forhold til ham? Det minder mig
om, at det ikke er mig, men Gud og hans
ånds tilstedeværelse, der udlægger, formaner og belærer. Jeg tror, det er sundt
som ung prædikant at prædike for ældre
og mere erfarne kristne. Det hjælper til at
holde egoet på plads.
Jeg prædiker ofte om detaljerne i
bibelen. De får tingene til at gå op i en
højere enhed, så ordet om Kristus bliver
endnu mere synligt.
Jeg skal fortælle om Jesus
At få en hverdag til at gå op i en højere
enhed er ikke altid let som småbørnsfamilie. Eva må passe og putte børnene,
når der skal arbejdes, forberedes eller
prædikes. Dette er en stor opgave, som
hun klarer uden at beklage sig. For mig
handler det rigtig meget om at være
nærværende i familien, selvom der ligger
en prædiken eller 22 matematikafleveringer og venter.
Børnene er vant til, at jeg skal afsted
en gang imellem, men det kan være
svært, hvis Naja gerne vil puttes af far, og
jeg så skal ud og prædike. Hun kan dog
smile, hvis jeg fortæller hende, at far skal
ud og fortælle om Jesus, for det synes
hun er en god ting.
Glad for at prædike
Jeg har allerede mange gode oplevelser fra min spæde tid som prædikant.
Specielt husker jeg en aften, som virkelig
har sat sig fast i min erindring. Jeg havde
haft en tom kalender i flere måneder. Det
var tungt at få sig forberedt, og inden
jeg skulle afsted, overvejede jeg reelt at
melde afbud, men jeg kom afsted. Jeg

6

NYT I SYD DECEMBER 2020

tror aldrig, jeg glemmer, hvor jeg jublede
over evangeliet hele vejen hjem. Når jeg
prædiker, er det lige så meget til mig selv
som til andre, derfor er det altid hårdt
men også fantastisk at komme i gang
efter en længere pause.
Julen er hyggetid
Julen er en dejlig tid med et fantastisk
budskab om Kristi komme, men det drukner ofte i så meget andet, så åndeligt
set er julen ikke speciel for mig, men jeg
nyder at have tid til hygge med familien.
Indtil videre har vi holdt jul hos vore forældre, hvilket giver mindre stress i vores
eget hjem, men i år skal vi dog for første
gang have et juletræ. Vi har ikke så faste
traditioner endnu, men hjemmebagte
pebernødder er et must, og et samvær
med Evas familie for at lave konfekt er
hyggeligt. December er en travl måned
i både skole og hjem, men jeg har som
regel en enkelt prædikeaften, og det har
jeg det fint med.
Brug tid på julens budskab
Jeg vil slutte med ordene fra Johs. 1: ”I begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og
Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos
Gud… Ordet blev kød og tog bolig iblandt
os”. Disse vers fortæller os, hvorfor vi skal
bruge tid på julen. Ordet er Kristus. Han
er Guds nye begyndelse for mennesket,
og det begyndte julenat. Hvis ikke Ordet
havde taget bolig iblandt os, så havde vi
ikke haft håbet om syndernes forladelse
ved Guds rige nåde og det evige liv. Derfor må vi – uanset ydre glimmer og glans
– fejre julen med tak i hjerte og sind.
Glædelig adventstid og velsignet jul.
Annelise Fredensborg
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Hollandsk jul i Danmark
Hillie van de Belt er 47 år og bor på en
gård ved Gram. Her har hun boet med
sin ægtefælle Sander og deres børn siden
2004. Hillie har mange jern i ilden. Udover
at være medhjælpende hustru og mor
arbejder hun som gravermedhjælper ved
Jels kirke og i en blomsterbutik i Gram.
Hun dyrker desuden selv blomster på ca.
1000 kvadratmeter og har sin egen lille
“biks” ved landevejen, hvor der er smukke
buketter til salg i efterårsperioden.
Lisbet Kaas har inviteret Hillie på en
kop kaffe og en snak om, hvilke oplevelser hun har fra julen i sin barndom,
og hvordan de som hollandsk familie,
bosiddende i Danmark, har valgt at holde
jul. Mange ting er ens, om man bor i Holland eller Danmark, men noget er meget
forskelligt – bl.a. fejring af jul.
Barndommens jul
Hillie fortæller om “Sinterklaas”, som er
den 5. december: “I ugerne inden skulle
vi huske at sætte vores sko ved kaminen
i stuen, for i løbet af natten kom måske
selveste Sinterklaas eller en af hans hjælpere og fyldte nogle bolsjer i skoene. Vi
jublede af glæde de morgener, hvor der
var noget i skoene. 5. december var også
en festdag i skolen. “Zwarte Piet” (Sinterklaas’ hjælper) kom på besøg og delte gaver ud, og vi fik alle en. Da jeg blev større,
fandt jeg ud af, at det var vores forældre,
der skulle sørge for at købe en gave til
hvert af deres børn og aflevere den på
skolen, men det var en god idé og en
sjov oplevelse for os børn. Vi glædede os
dog allermest til 5. decembers aften. Jeg
kan stadig mærke en sugen i maven, når
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jeg tænker på det, for pludselig bankede
det på yderdøren, og når far og mor lukkede op, stod der en stor sæk fyldt med
gaver til hele familien, og så kan I lige tro,
der var fest! “
Juleaften
Her i Danmark ser vi julepynt mange
steder allerede i begyndelsen af november, men sådan oplevede Hillie det ikke i
Holland. Her blev det allerførste julepynt
hængt op efter 5. december – måske
først en uges tid inden den 24. december, som for øvrigt var en helt almindelig
arbejds- og skoledag. Juleaften kom
børnene i seng som normalt. Men så
omkring kl. 22, når det var bælgravende
mørkt, blev de vækket, og sammen gik
de til julegudstjeneste i den lokale kirke.
Det var spændende. Der var lys i alle
hjem, og det var helt specielt, hvis der var
sne over det hele, og det knirkede, når de
gik. De kom hjem omkring midnat, men
de kunne så bare gå på hovedet i seng,
for alle julegaverne havde de jo fået tre
uger tidligere.

Andre juletraditioner
Hvad lavede I ellers i julen? Hillie fortæller: ”Hollændere har slet ikke alle de
traditioner, vi har mødt her i Danmark
med and eller gås, rødkål og risalamande.
Det eneste specielle ved julens “mad”
var egentlig pebernødder, småkager og
slik. Jeg fik også hvert år bogstavet H
fyldt med chokolade, fordi forbogstavet
i mit navn er H. Vi var også hver jul ude
at spise på restaurant. Det glædede jeg
mig altid rigtig meget til, da det var den
eneste gang i løbet af året, vi gjorde det.
De andre dage besøgte vi vores bedsteforældre, og det allerbedste var, at
vi skulle til julefest i søndagsskolen. Der
var julefortælling, en god slikpose og en
mandarin til alle børn, men vi fik også
alle sammen en gave. Det var som oftest
en bog, og jeg har faktisk stadig nogle af
dem.”
Julen i Danmark
Hvad undrede jer ved julen de første år
her i Danmark? Hillie svarer: “Vi havde

aldrig oplevet at gå omkring juletræet
før. Vi sang julesange og kikkede på
juletræet, men vandre rundt om det, nej
da! De første ti år i Danmark holdt vi jul
som i Holland. Vi gav hinanden julegaver
5. december om aftenen, og den 24. gik
vi til julegudstjeneste i kirken, bare på
et helt “forkert” tidspunkt, nemlig om
formiddagen eller om eftermiddagen. De
sidste par år har vi holdt juleaften den 25.
eller 26. december. Det var det tidspunkt,
hvor vi har kunnet samle hele flokken –
også de af vore børn, der er flyttet hjemmefra. I år skal jeg arbejde både den 23.
og 24. december, så ansvaret for forret,
hovedret, dessert osv. er delegeret ud til
børnene, så jeg glæder mig til at sætte
mig til bords og nyde den mad, de har
lavet.
Det vigtigste ved julen er jo, at vi
fejrer, at Gud blev menneske, at vores
frelser blev født, og det er lige stort, om
man bor i Holland eller Danmark,” slutter
Hillie.
Lisbet Kaas
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KREATIV

K ALENDER

Julekrea

Mødeplan for december
2020 og januar 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder
møderne kl. 19.30

Lav skønne juleophæng med homemade selvtørrende
ler eller trylledej. Ophængene på billederne er lavet
i selvtørrende ler, men er det med børn, er trylledej nemmere.
Her kommer opskriften på begge modellermasser:
Opskriften på selvtørrende ler
2 dl natron
1 dl maizenamel
1½ dl vand

Freepik.com

Redskaber jeg brugte til
mit julepynt:
Forme til udstikning
1 kødnål
Redskab til at lave riller
Dejskraber
Kagerulle
Glas med mønster
Silikoneunderlag/bagepapir
Garn til ophæng

Der kan trykkes mønstre og huller
med alle mulige ting. Det kunne
være et blad, en gren fra cypres eller
thuja, sugerør, mønstret knap, blondestof, mønsterhæklet stykke…
Ophængene kan males med akrylmaling/poscatusser eller neglelak.
Trylle-dejen kan evt. males hvid og
derefter dekoreres med fx neglelak.
Husk altid at lave hul til ophæng!

Arnum
Fr. 11. dec. Julefest i hallen. Tommy D. Sørensen
Ma. 28. dec. Julemøde – vores egen aften
Uge 2 Alliance-bedeuge
Ti. 26. jan. Mathias Nørager
Ballum
Fr. 4. dec. Adventsfest. Henrik P. Jensen
Sø. 13. dec. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Sø. 27. dec. kl. 19 Julefest. Rudolf Larsen
25.-26. jan. I Menighedshuset. Heri Elttør, Aulum
To. 28. jan. I Missionshuset. Svend Åge Jacobsen
Fr. 29. jan. I Missionshuset. Ole Sørensen

g ju

G o’ fornøjelse og gl

H ilsen Gi
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Alle ingredienser æltes sammen i en skål.
Kan opbevares flere uger i køleskab i lukket beholder.
Figurerne bages ved 50 grader i 1
time, dernæst 75 grader i 1 time og til
sidst 100 grader i 1 time. Sørg for at
mærke, om de er helt tørre – det afhænger jo af tykkelsen!

Agerskov Valgmenighed
Sø. 13. dec. kl. 14 Jakob Rahbek
To. 24. kl. 15 Gudstj. på friskolen
To. 31. kl. 23.30 Nytårsgudstj.

Alle ingredienser røres sammen i en gryde og koges ved svag varme. Når konsistensen er som kartoffelmos, tages den af
varmen og massen lægges i en skål. Stilles
til afkøling med en fugtig klud over. Når
leret er koldt, kan du begynde at arbejde
med det. Der kan tilføjes vand, hvis det er
blevet for tørt, og modsat kan der tilføjes
maizena. Leret kan opbevares et par dage
i køleskabet i lukket beholder.

æd

Opskriften på trylledej
1 kop vand
1 kop salt
2 kopper mel
1 spsk olie (gør dejen smidig og nemmere at arbejde med)

Agerskov
Fr. 4. dec. Adventsmøde. Kurt Krüger
Ti. 29. dec. Julefest. Jørn Nørgaard. På friskolen
LMU
Ti. 1. dec. LMU
Ti. 8. dec. LMU
Ti. 15. dec. Juleafslutning

tte

Brændstrup
Ma. 7. dec. Martin Jefsen
Ma. 28. dec. Julefest. Jakob Rahbek
11.-16. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 25. jan. Henning Høgild
LMU
3. dec. Juleafslutning med junior
On. 9. dec. Ejler Nørager. Hos K. og J. Thorø
On. 16. dec. Aktivitet
Ma. 28. dec. Julefest. Jakob Rahbek
On. 20. jan. Bibelstudie
On. 27. jan. Kristoffer Larsen. Hos Burgdorf
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Bylderup Bov
Ti. 1. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Jesper Iversen
To. 3. dec. Adventsmøde m. LMU. Lars Birkmose
Sø. 6.dec. kl. 10.30 Gudstj. Ebbe Kaas
Sø. 13. dec. kl. 14.30 Julefest. Kristian Larsen
Sø. 20. dec. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
To. 24. dec. kl. 15 Gudstj. Lars Rømer Olsen
Fr. 25. dec. kl. 10.30 Gudstj. Finn Sørensen
Sø. 3. jan. kl. 10.30 Gudstj. Martin Svendsen
Ti. 5. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Lars Birkmose
Sø. 10. jan. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
11.-15. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 22. jan. kl. 17.30 Kristian Andersen
Sø. 24. jan. kl. 10.30 Gudstj. Ebbe Kaas
Fr. 29. jan. kl. 18 Fokusmøde. Christian Backer
Mogensen
LMU
To. 10. dec. Bibelstudie
To. 17. dec. Juleafslutning
Fyns Frimenighed
Sø. 6. dec. kl. 12 Martin Jefsen
Sø. 13. dec. kl. 12 Parvin og Michael
To. 24. dec. kl. 12 Henrik Hadberg
Ti. 29. dec. kl. 19 Henrik Hadberg
Faaborg kl. 19.00
Ma. 14. dec. Juleafslutning
Ma. 11. jan. Jesper Iversen: Zakæus
Gånsager/Spandet
To. 3. dec. Adventsmøde. Henrik Kristensen
Sø. 20. dec. kl. 10 Julefest. Dorthe Schmidt
Uge 2: Alliance-bedeuge
To. 28. jan. Generalforsamling
Haderslev
On. 2. dec. Jens Landkildehus
To. 10. dec. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Jens Erik Rasmussen
On. 16. dec. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
Lø. 19. dec. kl. 19 Julefest. Erik Holmgaard
On. 6. jan. Kurt Krüger
10.-15. jan. kl. 19 Alliance-bedeuge
To. 21. jan. kl. 14.30 Ingvard Christensen
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Fr. 22. jan. kl. 19 Offeraften
On. 27. jan. Per Bøndergaard
LMU
Ma. 7. dec. Filmaften
Ma. 14. dec. Juleafslutning hos Jette og David
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 13. dec. Ingvard Christensen
To. 24. dec. Svend Åge Jacobsen
Sø. 17. jan. Steffen Juul Pedersen
Sø. 31. jan. Finn Sørensen
Haderslev Syd
Fr. 4. dec. kl. 19 Adventsfest. Mathias Nørager
Kolding
To. 3. dec. Poul Arne Nyborg: “Abraham”
Sø. 13. dec. kl. 15.30 Niels Kousgaard
Sø. 3. jan. Henrik Hadberg
To. 21. jan. Peter Thorsen
Sø. 24. jan. kl. 14 Nytårskur
To. 28. jan. Kredsmøde
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. dec. Brændstrup. Jesper Iversen
Sø. 13. dec. Ballum. Ejler Nørager
To. 24. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Lø. 26. dec. Brændstrup. Henning Thomsen
Sø. 10. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 17. jan. Brændstrup. Teddy Sjælland
Sø. 24. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Løgumkloster
Fr. 4. dec. kl. 17.30 Svend Åge Jacobsen
Sø. 20. dec. kl. 15 Birgitte Kousgaard
11.-15. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 22. kl. 19.30 og lø. 23. jan. kl. 9.30 Bibelweekend. Jakob Rahbek
Fr. 29. jan. Kredsens info-aften
LMU
Middelfart
Ti. 8. dec. Henrik P. Jensen
Ti. 26. jan. Jesper Iversen: Zakæus

Nordøstfyn
Ti. 8. dec. Eftermiddagsgruppen
Tirsdage i januar. Bibelkreds

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 11. dec. kl. 19 Advent. Jesper Iversen
Fr. 22. jan. Henrik Hadberg

Odense
Ma. 14. dec. Henrik Hadberg: Nådegaver 1
Ma. 21. dec. Julemøde
11.-15. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 18. jan. Peter Nissen
22.-23. jan. Bibelweekend LM-Fyn
LMU kl. 19.00
On. 2. dec. Bibelstudie
On. 9. dec. Henrik Hadberg
On. 16. dec. Juleafslutning
On. 13. jan. Opstartsaften
On. 20. jan. Steffen Birkmose
On. 27. jan. Bibelstudie

Sottrup

Over Jerstal kl. 19.00
To. 3. dec. Adventsmøde. Kim Legarth
Fr. 18. dec. Julefest. Gitte og Bo - Gunnar og
Britta
13.-15. jan. Hjørnestenen
Sø. 17. jan. Vedsted Kirke
To. 28. jan. Wycliffe (Oversættelse af Bibelen
til modersmål) ved Peter og Bodil Lanting
Ribe
Fr. 4. dec. kl. 18. Risengrødsspisning
Ti. 12. jan. Alliance-bedeuge (IM) hos Sigrid
og Jens Jensen
On. 13. jan. Alliance-bedeuge (Vadehavskirken)
Fr. 15. jan. Alliance-bedeuge (LM) hos Gunhild
og Jens Rosenberg
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 4. dec. Adventsfest. Per Bøndergaard
Ma. 28. dec. Julefest. Kjeld Roager
4.-8. jan. Alliance-bedeuge
To. 21. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen
Fr. 22. jan. Lars Birkmose
Fr. 29. jan. Peter Møller Schmidt

Sønderborg
Fr. 4. dec. kl. 18 Lars Birkmose
On. 9. dec. kl. 17.30 Børne- og junior julefest.
Erik Nielsen
Fr. 11. dec. kl. 11.30 Seniormøde. Torben Linden
Toftlund Frimenighed
Sø. 6. dec. kl. 10 Henning Kamp
Fr. 11. dec. kl. 18 Julefrokost
To. 24. dec. kl. 14 Gudstj.
11.-15. jan. Alliance-bedeuge
On. 27. jan. kl. 19 Jacob Knudsen
Tønder
Vadehavskirken
Sø. 13. dec. kl. 10 Netprædiken
Ma. 28. dec. kl. 15. Julefest. Kristoffer Larsen
Sø. 17. jan. kl. 10 Netprædiken
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 8. dec. Peter Leif Mostrup Hansen
Lø. 19. dec. Julefest. Dorthe Schmidt. På EUC Syd
LMU
Ma. 7. dec. Taler
Ma. 14. dec. Juleafslutning
Ma. 4. jan. Den store bagedyst
Ma. 11. jan. Bibelstudie
Ma. 18. jan. Inviterer LM
Ma. 25. jan. Hyggeaften

Jesus Praise
Fredag 4. december kl. 19.30 afholdes Jesus
Praise på Løgumkloster Efterskole.
Der satses på en mere corona-venlig form.
Arrangementet er målrettet unge fra 15 til 25
år, men alle er velkomne.
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MINDEORD

FORBØN

† Olga Jensen
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DECEMBER
Bed
• 4. dec. Jesus Praise på LME
• for adventstiden, at vi må være i forventning til Jesu komme
• at vi må blive stille for julens budskab
• for de gamle, syge og ensomme
• om villighed til at give til mission
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 og Mirjam
Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

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
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Søndag den 25. oktober flyttede Arne
Staugaard Hansen adresse til Himlens
herlighed, 88 år gammel. Alle kendte
ham som Staugaard. Han var en rolig
og besindig mand, der tydeligt udtrykte sin afhængighed af Jesus. Alle
nød hans selskab, og det venlige sind
skabte gode relationer til mennesker.
Han var landmand og drev efter sine
forældre gården Ny Blomsgård fra 1966.
Han blev gift med Laura i sommeren 1970. To børn og seks børnebørn
føjedes til.
Staugaard var en af frontløberne
i oprettelsen af Den kristne Friskole i
Bylderup Bov, hvor han var formand i ti
år. Han var formand for menighedsrådet i Burkal kirke i seks perioder. Senere
koordinerede han ældremøderne i
menigheden.
Han blev begravet ud fra frimenigheden i Bylderup Bov, hvor Ejler
Nørager holdt en personlig tale ud fra
Johs. 3.16. Det blev et stærkt kald til at
leve livet i afhængighed af Jesus, netop
som Staugaard har levet.
Æret være Staugaards minde!
Jens Bonde- Petersen, Bylderup Bov

I forbønnens tjeneste
GIVES

Den 8. okt. sov Olga Jensen, Sønderborg
ind i troen på sin frelser efter et halvt års
alvorligt kræftforløb. Hun blev 89 år.
Olga var gift med Svend Åge i 53 år.
De fik fem døtre og sidenhen 14 børnebørn og 18 oldebørn.
De ville begge gerne fortælle mennesker om Guds tilgivelse og frelse,
derfor var de med i gademission, og mit
mangeårige venskab med Olga begyndte
her. I mange år var de også ledere af
seniorarbejdet. Da Svend Åge døde, var
det naturligt for mig at besøge hende.
Her fik jeg indblik i, hvilket dejligt menneske Olga var: Hun var ydmyg, beskeden,
taknemlig og Gud hengiven. Hun bad
for sin store familie hver dag med navns
nævnelse, og jeg er også taknemlig for,
at min familie var med i hendes bønner.
Vores eftermiddage blev altid afsluttet
med læsning og bøn. Én sætning i alle
Olgas bønner har bidt sig fast: ”Tak Jesus,
at du gik hele vejen!”
Olga fik den store glæde at møde en
ny kærlighed de seneste to år af sit liv.
Hun blev gift med den mangeårige ven,
Kaj Larsen. Han plejede hende også i den
sidste tid, indtil hun kom på hospice.
Olga har ”stridt troens gode strid,
grebet det evige liv.” 1. Tim. 6,1.
Æret være Olgas minde!
Bjørg Nissen, Sønderborg

† Arne
Staugaard
Hansen

JANUAR
Tak
• for Guds hjælp i det forsvundne år
• for, at Guds nåde er ny også i det kommende år
• at der har meldt sig ledere til seniorlejren
Bed
• for de nye medlemmer i afdelingsstyrelsen
• 10.-17. Alliance-bedeuge, at vi må blive stille og komme dybere
ind i fællesbønnen
• om ledere til de kommende lejre
• for vore prædikanter
• for 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
• Helle og Peter Bech. Iringa
• Charlotte Bech. Diakonale opgaver I TZ
• Volontør Simon Thorø, Kiabakari

Til
L M ig
m
Fra

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