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op til sang, kage og kaffe og en prædi-
ken. At de ældre kunne lide at komme 
viste sig ved, at de snart tog andre med.  
Til det første møde kom der 30, og bare 
tre måneder senere var der ca. 70 ældre, 
deraf havde ca. 50 hverken tilknytning til 
IM eller LM. 

Stadig seniormøder
Møderne blev senere flyttet til mødesa-
len, og det sidste møde før sommerferien 
er nu en udflugt til et sted i Sønderjylland. 

Nu er der så taget hul på det 41. år. 
Det er stadig med gratis kaffebord, og 
man kan blive hentet gratis, hvis man har 
behov for det. Nogle af dem, der var med 
fra begyndelsen, er her stadig, men de 
fleste er kommet til undervejs. De ældre 
fra dengang er her naturligvis ikke mere, 
men der er stadig ældre mennesker i Lø-
gumkloster og omegn, som har brug for 
at samles om Guds ord og gode salmer 
og sange – en del kommer fast, andre en 
gang imellem. 

”Gud har gået foran og lagt tingene til 
rette for os,” har Holger udtrykt i ”Det lille 
blad” i 1981.” ”Man får styrket sin tro og får 
større frimodighed gennem arbejdet med 
at indbyde. Gud har åbnet dørene for os.”

Berit Brejl

ANDAGT
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Når man har passeret de 80 år, er der som 
regel en del skavanker, der melder sig. 
Hørelsen er ikke længere så god, og det 
kan også knibe med at huske. Jeg kan 
sidde og lytte til en prædiken og glæde 
mig over det gode budskab, men efter 
nogle dage kan jeg huske, at det var godt 
at være der, men hvad var det nu, ham 
prædikanten sagde? Da jeg beklagede 
mig til en god ven, mindede han mig 
om, at jeg også kun kan spise for en dag 
ad gangen. Skal min sjæl leve, må jeg 
møde Guds nåde hver dag. Det er godt, 
at Guds nåde er ny hver morgen.

Husker ét ord
Det ærgrer mig alligevel lidt, at jeg ikke 
kan fastholde det gode budskab noget 
længere. Når jeg sidder og lytter, prøver 
jeg derfor at finde en sætning – eller 
måske bare et enkelt ord, som jeg kan 
tage med og huske. På den måde lærte 
jeg i efteråret et nyt ord, som jeg husker 
endnu: Nåderummet. For Jesu skyld har 
Gud sat mig ind i nåderummet. Tænk at 
være fuldstændig omgivet af Guds nåde. 
Så beror min frelse da helt og fuldt på 
det, som Jesus har gjort for mig, og over 

for Gud får jeg lov at leve mit liv i nåde-
rummet. ”Af nåde er I frelst ved tro,” siger 
Paulus, ”det skyldes ikke jer selv, gaven er 
Guds.” 

En gave
At få lov til at være en kristen er ikke en 
præstation, det er en gave. I SoS nr. 370 
synger vi:
Jesus gælder i mit sted,                                                               
det er al min glæde,                                                              
salighed og liv og fred,                                                              
er i ham til stede.

I Johs. 1,14 står: ”Ordet blev kød og 
tog bolig iblandt os, og vi så hans herlig-
hed, en herlighed, som den Enbårne har 
den fra Faderen, fuld af nåde og sand-
hed.” Fuld af nåde! – så er mit nåderum 
helt fyldt op, der er ikke plads til noget af 
mit eget. Det er da nåde over nåde, som 
der står i vers 17 i samme kapitel. Når 
den Onde kommer og prikker til mig og 
minder mig om alt det, der burde være 
anderledes i mit liv, så minder jeg ham 
om, at Gud for Jesu skyld har sat mig i 
nåderummet.

                       Godtfred Riis, Agerskov

SENIOR
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Nåderummet

”Af nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, 
gaven er Guds.” Ef. 2,8

Seniormøder i 40 år
I september 1980 arrangerede LM i 
Løgumkloster sit første ældremøde. 

Siden da har der en eftermiddag i 
hver måned været afholdt et ældre-
møde på Efterskolen.  

Holger Larsen på 
89 år har været 
med i alle årene. I 
de første mange år 
var det Holger, der 
ledede møderne. 
Han var dengang 
ansat som lærer 
på efterskolen, så 

det var også ham, der stod for at klargøre 
lokalet. De første seks år blev møderne 
holdt i efterskoleelevernes dagligstue. 
Den var jo ikke indrettet til seniormøder, 
så Holger fik hjælp af nogle efterskoleele-
ver til at slæbe spiseborde op fra spise-
salen, så der kunne dækkes kaffeborde 
til de ca. 60 mennesker, der hver gang 
deltog i møderne. Holger og hans kone 
fik hjælp til arrangementet af fire-fem 
andre. De sørgede for aftaler med prædi-
kanter og sangere, og de bagte kager og 
arrangerede kaffebordet osv.

Pionerarbejde
Formålet var først og fremmest at nå 
ældre mødefremmede mennesker med 
Guds ord. Invitationerne blev så vidt 
muligt omdelt personligt. Jeg husker, at 
jeg bl.a. kiggede efter stilen i gardiner og 
urtepotteskjulere i folks vinduer, men der 
blev også annonceret i Løgumkloster Avis.

Der blev inviteret til møde for ældre, 
enlige og pensionister, og mange mødte 
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MISSION MISSION

Vi bor i den gamle husmorlejlighed 
på den gamle danske skole i Iringa i 
det sydlige Tanzania. Her er meget, 
der er gammelt. Men der er også 
ved at ske noget helt nyt, og vi har 
fået lov at være en lille del af det 
nye i det gamle. Det vil vi gerne 
fortælle lidt om. 

Luthersk Missions (LM) gamle danske skole 
for missionærbørn er ved at blive omdan-
net til et nyt retrætecenter for præster, 
evangelister og ledere i Den evangelisk-
lutherske Kirke i Tanzania (ELCT). 

Vi er også (lidt) gamle, og måske er 
det derfor, vi kan bruges i denne fase 
af det nye fælles projekt mellem LM og 
ELCT. I hvert fald har Peter fået til opgave 
at stå for byggeriet af en ny værelsesfløj 
med 14 dobbeltværelser med eget bad 
til de kommende kursister på retrætecen-
tret. Derudover bliver der bygget et nyt 
værksted, og den gamle skolebygning 
skal indrettes til det nye formål.

Gud åbnede dørene
Man kan kalde os genbrugsmissionærer. 

Det samme gælder flere af vores mis-
sionærkolleger her i Tanzania, som vi har 
arbejdet sammen med tidligere. Helle var 
udsendt første gang fra 1980-83, sam-
men har vi været udsendt i flere perioder 
fra 1992-2005, og vores to børn har haft 
de fleste af deres barneår i Tanzania. 

Som gamle Tanzania-missionærer 
havde vi nok en drøm liggende et sted 
i hjertet om en dag at kunne rejse ud til 
en ny opgave. Drømmen blev også luftet 
engang i mellem for derefter at blive 
taget af bordet igen. For det første var 
der ikke den ”rigtige” opgave til Peter. For 
det andet var det ikke sikkert, at Helles 
helbred kunne klare det. Hun har i en del 
år haft nedsat arbejdsevne og derfor haft 
fleksjob med relativt få timer om ugen. 

Men i løbet af 2020 begyndte Gud at 
tegne et stadigt klarere billede af, at nu 
var den ”rigtige” opgave der til Peter i 
Tanzania, og efterhånden lagde tingene 
sig også til rette, så Helle kunne rejse 
med. Peter er ansat af LM til en konkret 
og tidsbegrænset byggeopgave i Iringa. 
Vi er begge udsendt af LM, men Helle 
fortsætter i sit fleksjob som journalist i 

Norea Mediemission og løser opgaverne 
fra Iringa via computer og internet. Så nu 
er vi her! Peter rejste i forvejen 1. oktober, 
og Helle fulgte efter 13. november. Det er 
planen, at byggeriet skal være afsluttet 
inden 1. juni 2021. 

Vores udsigt
Fra vinduet i den gamle husmorlejlighed 
kan vi se hen langs forsiden af den gamle 
skolebygning med den lange veranda, 
som skærmer for sol og regn. Det er 
en god, solid bygning med rene, enkle 
linjer, bygget af gode materialer sidst i 
1980’erne. Lige nu er det meste af sko-
lebygningen lejet ud, men kun til den 1. 
april. Derefter skal indretningen tilpasses 
aktiviteterne i det nye retrætecenter. 

Vi kan også se over til byggepladsen, 
hvor der alle hverdage er livlig aktivitet, 
ofte med omkring 20 håndværkere og 
arbejdsmænd. Vi kan se indkørslen, hvor 
der jævnligt kommer lastbiler med mate-
rialer, såsom sand, sten, cement og andet 
til byggeriet. Og midt i det lille havean-
læg foran hovedbygningen kan vi se den 
åbne stråtækte hytte, hvor medarbejder-
ne samles til morgenandagt kl. 8.

Vi er meget glade for disse morgenan-
dagter, hvor vi møder et vidnesbyrd om 
Gud, synger og beder, før vi går til dagens 
arbejde. De faste medarbejdere skiftes til 
at stå for andagterne, hvor vi følger Soma 
Biblias bibellæseplan. Der bliver delt bib-
ler rundt, og det er virkelig opmuntrende 
at se, at mange er fortrolige med at finde 
rundt i bibelen og gode til at læse teksten 
op, så det bliver forståeligt for dem, der 
lytter. Der er en stor kærlighed til Jesus 
og bibelen, og vi møder opfordringen til 
at tro på ham og følge ham.

Kapløb med regntiden
I denne periode af byggeriet bliver der 
arbejdet seks dage om ugen, og en nor-
mal arbejdsdag er fra kl. 8-17. Juleaften 
er også arbejdsdag, for det er jo først jul 
den 25. december. Og selv om Peter hav-
de droslet lidt ned, så han kunne holde 
tidligere fri juleaften, så kom der alligevel 
en lastbil med et læs sten ca. kl. 15.30, og 
et par timer senere kom den med et læs 
sand, der skulle tippes af. 

Der er nemlig et kapløb med regn-
tiden for at få fundamenterne til den 
tredelte værelsesbygning lukket, før der 
kommer alt for meget vand. Den lille 
regntid er i gang, og efter en kort pause i 
januar går vi over i den store regntid, som 
varer til april-maj. Så vi beder om tør-
vejrsdage mellem de dage, hvor regnen 
står ned i stænger.

Den bøn er blevet hørt. Det første fun-
dament i den nye værelsesbygning blev 
lukket før jul. I skrivende stund ser det ud 
til, at det kan lykkes at få lukket det andet 
fundament før nytår, og så mangler der 
kun fundamentet i en mindre mellem-
bygning. Det vil betyde, at vi trods flere 
uforudsete udfordringer kun er ca. en 
uge efter tidsplanen. Derefter gør det 
ikke så meget med noget regn.

Det er Gud, der bygger
I Salme 127 vers 1 står der: ”Hvis ikke Her-
ren bygger huset, arbejder bygmestrene 
forgæves!” Vi er glade for at være her, og 
vi er helt afhængige af, at Gud vil lede og 
velsigne byggeriet og det videre arbejde 
med retrætecentret. 

Helle og Peter Bech

Det Det gamlegamle bliver  bliver nytnyt – i Iringa – i Iringa
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AFDELINGEN LOVSANG

På Fyn afholdes der årligt tre fællesar-
rangementer for alle LM-kredsene. Dette 
gøres for at samle de fynske LM’ere, 
LMU’ere og frimenighedsfolk, samt styrke 
fællesskabet på tværs af kredsene. I 
efteråret havde der været et ønske om, 
at det kunne være festligt med en fælles 
lovsangsaften. Onsdag d. 7. oktober invi-
terede Odense LMU derfor til lovsangs- 
og vidnesbyrdsaften i Sankt Hans Kirke i 
Odense. 

Aktiverer de unge
At det var LMU, der stod for aftenen var 
ikke tilfældigt. Matias Nielsen, formand 
for Odense LMU fortæller, at udover at 
have de bedste musikere og det største 
sangrepertoire, har det været lidt svært 
at få LMU’erne med til fællesarrange-
menterne. Ikke fordi de ikke har lyst, men 
fordi de får prioriteret noget andet. Afte-
nen blev en succes! Der deltog omkring 
60 mennesker, hvoraf LMU’erne udgjorde 
næsten halvdelen. Derudover var der 
LM’ere fra Odense, Nordøstfyn, Ryslinge 
og Middelfart. 

At lovsynge Gud
”Målet med aftenen var at kunne lov-
synge Gud og dele tro med hinanden 
gennem vidnesbyrd,” fortæller Matias. 
”Derudover savnede mange i en Coro-
na-tid at synge sammen, og det fik vi 
mulighed for.” Pga. Corona-restriktioner 
lånte vi Sankt Hans Kirke, og aftenen blev 
bestemt ikke mindre festlig af at foregå i 
det flotte, højloftede kirkerum. Det blev 
en rigtig god aften, hvor der både blev 
sunget gamle og nye sange.

Ære være Du, Guds Lam
En af de helt nye sange, LMU’erne havde 
valgt at tage med, hed: ”Ære være Du, 
Guds Lam”. I første vers synger man: ”Når 
jeg selv vil klare alt og vinde frelsen selv, vis 
Du har betalt, betalt for alt, for hver en lille 
del” og det følges op med omkvædet: 
”Ære være Du, Guds Lam, æren den er Din, 
Fader, Søn og Helligånd, æren den er Din. 
Pris Ham med sjæl og krop. Kom, løft din 
sang til Herren. Ære være Du, Guds Lam. 
Amen, amen. 

Som deltager var det fantastisk at få 
vendt blikket mod Ham, som formår at 
frelse og sætte fri. Det var fantastisk at 
lovsynge Gud i fællesskab med så mange 
andre kristne, at give ære til Ham, som 
har givet os ALT.

”Hvis det står til mig, så er jeg ikke i 
tvivl om, at det er en gentagelse værd”, 
siger Matias afslutningsvis. Måske det 
kunne blive en tradition, at én af de tre 
fællesarrangementer for LM-Fyn var en 
lovsangsaften? 

Astrid Ishøi

Det var en succes
Afdelingsstyrelsen for Sønderjylland-
Fyn (AS) har fået to nye medlemmer 
i stedet for Henning Kamp og Per 
Bøndergaard, der begge er udtrådt 
efter eget ønske. Her vil vi præsentere 
de nye medlemmer.

Kurt Krüger
Jeg er 46 år og 
gift med Sussi. 
Vi har fire børn i 
alderen otte til 15 
år. Vi bor sydøst 
for Løgumkloster. 
Sussi arbejder som 
lærer på Agerskov 

Kristne Friskole, og jeg arbejder derhjem-
me på kvæggården, som min bror Lars 
og jeg driver sammen med seks ansatte. 
Jeg har været prædikant i LM i nogle år, 
og da jeg var lidt yngre, var det ofte så-
dan, at den lidt ældre generation spurgte 
til og om mig. Kvinderne spurgte, hvor 
mange børn, vi nu havde, og mændene, 
hvor mange køer, vi nu havde.

Jeg har først og fremmest sagt ja 
til opgaven med at gå ind i AS, fordi 
jeg blev spurgt, men også fordi AS har 
vigtige opgaver at udføre. AS er bl.a. tov-
holder på afdelingsarrangementer, som 
er med til at styrke sammenhængskraf-
ten i LM i vores landsdel og dermed et 
fællesskab på tværs af kredse, frimenig-
heder og mødepladser i Sydjylland og på 
Fyn. Der er stor forskel rundt i afdelingen, 
men det er godt, når vi kan samles unge 
så vel som ældre under forkyndelsen af 
evangeliet.

Hans Ejnar 
Winther
Jeg er 52 år, gift 
med Annette, og 
vi har allerede 
fejret sølvbryllup. 
Sammen har vi 
fem dejlige børn. 
Vi bor på en ned-

lagt frugtplantage i udkanten af Odense. 
Vi er begge sønderjyder, men flyttede til 
Odense for at studere og er siden blevet 
boende her. Jeg er udlært elektriker og er 
nu tilbudsleder i en større teknik-installa-
tionsvirksomhed.

Som barn var jeg ofte på lejre på 
Solbakken, og jeg har nydt godt af både 
efterskolen i Løgumkloster og højskolen i 
Hillerød. Min mor holdt søndagsskole, så 
måske er det derfor, Annette og jeg kom 
med i børnearbejdet. Junior-/ teenklub-
ben, Gisp, er stadig en del af mine LM-
aktiviteter. 

Vi er aktive i Odense LM og kommer 
desuden i Sankt Hans Kirke, som er en 
holdningsfolkekirke midt inde i centrum. 

Da jeg blev spurgt om at gå ind i AS, 
kunne jeg mærke, at det måtte jeg prøve. 
Lidt tanker: Vores arbejde er meget 
opdelt i børn, juniorer, teen og hele vejen 
op. Der er mange skift, hvor jeg er bange 
for, vi mister nogen. Kan vi gøre noget 
ved det? Jeg tænker også på vores første 
kerneværdi: Frit evangelium. Jesus kom 
for at sætte alle fri. Det er det, vi må være 
med til at fortælle.

 Annelise Fredensborg

Nye medlemmer i afdelingsstyrelsen
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	Lyt til en ny 
 andagt hver dag

	svarer hele døgnet

	varer to minutter

Luthersk Mission

KALENDERKALENDER

Mødeplan for februar 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
LMU 

Agerskov Valgmenighed
Sø. 7. kl. 10 Jakob Rahbek
Sø. 28. kl. 14 Jakob Rahbek

Arnum

Ballum
Sø. 7. kl. 10.30 Gudstj. Ole Jespersen
Fr. 26. Kredsmøde

Brændstrup kl. 19.00
Ma. 8. Mads Jakob Jakobsen
To. 25. Vintermøde. Ernst Højgaard Jensen
LMU kl. 19.30
On. 3. Aktivitet
On. 24. Aktivitet

Bylderup Bov
Ti. 2. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Jefsen
Sø. 7. kl. 10.30 Gudstj. Ingvard Christensen
Fr. 12. kl. 18.30 Wycliffe. Bodil og Peter Lan-
ting
Sø. 21. kl. 10.30 Lovsangs- og vidnegudstj. 
Fr. 26. kl. 19 En aften for kvinder
Sø. 28. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 8. Steffen Birkmose. Rom. 12.1-2

Gånsager/Spandet
To. 4. Generalforsamling
To. 11. Jesper Iversen
To. 25. Møderække med LM Skærbæk. Jakob 
Rahbek

Haderslev
On. 3. Erik Sode Nielsen
To. 4. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. Erik Holm-
gaard
Ma. 8. kl. 18 Kulturmøde i Multihuset. Steffen 
Juul Pedersen
On. 10. Samtalemøde. Vivian D. Andersen: 
Bøn i hverdagen
On. 24. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
On. 24. Jens Jensen
LMU
Ma. 1. Egon Jensen. Hos Aase og Egon Jensen
Ma. 8. Filmaften
Ma. 15. Hyggeaften
Ma. 22. Bibelstudie. Hos Kirsten Petersen

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
To. 11. kl. 19 Årsmøde
Sø. 14. Mathias Nørager
Sø. 21. Henrik P. Jensen
Sø. 28. Jacob Knudsen

Haderslev Syd
Fr. 12. Johannes Jensen. KFUM’s Klubhus
Fr. 26. Svend Otto Jensen. KFUM’s Klubhus
Kolding
To. 4. Teddy Sjælland: ”Jeg er livets brød”
To. 18. Light-møde
To. 25. Ole Sørensen, Norea

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 7. Ballum. Ole Jespersen
Sø. 14. Brændstrup. Finn Sørensen
Sø. 21. Brændstrup. Ejler Nørager
27.-28. Lejr på Solbakken. Dan Hessellund

Løgumkloster
Ma. 1. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Jensen
Fr. 5. Niels Kousgaard. Nadver
On. 17. Fællesmøde m LMU. Lars Rømer

Fr. 26. Generalforsamling
LMU

Middelfart 
Ti. 9. Per Bøndergaard

Nordøstfyn

Odense
Ma. 8. Henrik Hadberg: Nådegaver II 
Ma.15. Bibeltime årgang 700 – Individuel 
bibellæsning som bøn 
Ma. 22. Vitus Vestergaard. Hjerne og hjerte: 
Vejen til tro
LMU kl. 19.00
On. 3. Lars Birkmose
On. 10. Generalforsamling
Ma. 22. kl. 18.30 Vitus Vestergaard: Hjerne og 
hjerte: Vejen til tro
On. 24. Bibelstudie

Over Jerstal kl. 19.00
To. 4. Kredsmøde
To. 11. Jens Rosenberg
25.-27. Møderække. Svend Aage Jacobsen: 
Åbenbaringsbogen (lø. 27. kl. 10)

Ribe
Ti. 9. Hos Anne Marie og Walter Poulsen
Ti. 23. Martin Jefsen. Hos Gunhild og Jens 
Rosenberg
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
To. 11. Jens Peter Rejkjær 
23.-26. Møderække. Jakob Rahbek

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 5. Hans Jacob Krarup
Fr. 26. Erik Sode Nielsen

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 5. kl. 18 Jesper Iversen
To. 11. Peter Rask
Fr. 12. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Landkilde-
hus
Fr. 26. Kredsmøde

Toftlund Frimenighed 
Sø. 7. kl. 10 Kristoffer Larsen
On. 10. kl. 19 Generalforsamling
Fr. 19. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode Nielsen

Tønder

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 14. Netprædiken
Sø. 28. Netprædiken

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 9. Henrik P. Jensen
Ti. 23. Ebbe Kaas
On. 24. kl. 14.30 Seniormøde. Steffen Juul 
Pedersen
LMU
Ma. 1. Jesper Iversen
Ma. 8. Generalforsamling
Ma. 22. Bibelstudie

Aflysning

Både vinterstævnet i Gram og Store Legedag 
i Løgumkloster er aflyst på grund af corona.
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FEBRUAR

Tak for 
• genbrugsarbejdet og bed om velsignelse over arbejdet
• corona-vaccinationen og bed om, at den må hjælpe
 
Bed for
• lø. 27. Afdelingsstyremøde og afdelingens general-
 forsamling
• afdelingsstyrelsen
• alle ansatte og frivillige i afdelingen 
• de syge iblandt os, at de må opleve Guds fred
• for de ensomme
• at vi snart må samles igen
• arbejdet blandt grønlændere i DK

Missionærer og volontører – Cambodja
• Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah,  
 Alfred, Smilla og Petra. Siem Reap 
• Andrea og Brian Christensen med Johannes og Lisa.   
 Phnom Penh
• Monica og Simon Kronborg med Alfred og Manola. 
 Siem Reap

Missionærer – Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas og Mirjam. Cuzco

Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg 

BED,  sa 
skal der 
jer.
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SØG, 
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv
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I forbønnens tjeneste

MINDEORD

† Inger Margrethe Due Jepsen

Juledag sov Grethe Jepsen stille ind. Hun 
blev 66 år. Grethe var fra Ølgod og tog 
lærereksamen i Herning. Hun kom til Ha-
derslev for 40 år siden, hvor hun mange 
af årene har undervist på Løgumkloster 
Efterskole og Haderslev Kristne Friskole. 
Grethe har i sit arbejde og sit virke i 
børnearbejde og flygtningearbejde i LM 
været et vidne om, hvor godt det er at 
have Jesus med i sit liv. Det var vigtigt for 
Grethe, at de mennesker, hun kendte i ar-
bejde, omgangskreds og familie, ønskede 
det samme. 

Grethes liv var i perioder præget af 
sygdom, dels psykisk og i de sidste år 
også fysisk. Trods det havde Grethe stor 
rejselyst og nåede at se mange steder i 

verden. Dog ønsket om at se solnedgang 
ved Hejlsminde nåede hun ikke. Men hun 
så “solopgangen fra det høje”, mens hun 
var her og nu for evigt.

Grethe hvilede i at Jesus, ja min Jesus 
ene, han er den, som kan og vil. Det er ham, 
min sjæl, du må ene, ene stole på. Ham 
jeg også fast vil holde, indtil hænderne er 
kolde – som vi efter Grethes ønske sang 
til hendes bisættelse. Hun blev båret ud 
af Gl. Haderslev Kirke til tonerne fra 

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Grethes bibelkreds i LM Haderslev

Afdelingens generalforsamling

Dagsorden for LM Sønderjylland-Fyns gene-
ralforsamling lørdag 27. februar 2021 kl. 
19.00 på Løgumkloster Efterskole
 
1. Indledning v. Peter Olsen Hillerød 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæl-
lere 
3. Beretninger 

a) Afdelingen v/Martin Jefsen
b) Afdelingens regnskab v/Jens Aage 

Nielsen

c) Spørgsmål til de skriftlige beretninger 
fra Bibelcamping, Bibelcampings regn-
skab, LM Kids, Solbakkens lejrudvalg, 
Solbakkens tilsynsråd, Solbakkens regn-
skab, LMH, Stubbekøbing Efterskole, 
Sædding Efterskole, LME, Efterskolen 
Solgården, LMU, LUMI Genbrug og LUMI 
Genbrugs regnskab.  

4. Valg: 
a) LM´s Generalforsamling: Bjarne El-

legaard, Ejnar Landkildehus og Hiddi 

Højgaard. Ejnar Landkildehus og Hiddi 
Højgaard tager ikke imod genvalg.

b) Løgumkloster Efterskole: Linda Roager. 
Suppleant: Rene Kragh Hansen

c) LMH: Jacob Knudsen. Suppleant: Henrik 
Hadberg

d) Sædding Efterskole: Per Jørgensen. 
 Suppleant: vakant
e) Efterskolen Solgården: Tina Rømer 

Olsen. Suppleant: Jørgen Thorø 
f) Revisor for afdelingsregnskabet: Tage 

Steffensen. Suppleant: Lene Iversen 
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 
7. Afslutning 

Kandidatforslag og forslag under pkt. 5 med-
deles formanden, Martin Jefsen senest 20. 
februar 316@bbsyd.dk eller 2126 9686



Helle og Peter Bech foran det nye byggeri ved den 
gamle danske skole i Iringa
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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 
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Peter Olsen, prædikant
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Steffen Birkmose, LMU-konsulent
Hjallesevej 16, 5000 odense C.
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk


