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”Jeg vil lære dig og jeg vil vise dig den vej, 
du skal vandre,
Jeg vil lære dig og jeg vil vise dig den vej, 
du skal gå, 
Jeg vil råde dig ved at fæste mit øje på dig, 
Ja, jeg vil vise dig den vej, du skal gå.” 

Denne lille sang med ord fra Sl. 32 
brugte vi meget i søndagsskolen, og den 
har egentlig fulgt mig gennem mange år 
og på mange steder.

Mange valg
Hvor er jeg? Gud, er det den vej, du vil 
have mig til at gå?

Også for dig vil der være valg, du 
kommer til at stå overfor. Hvad skal du 
vælge? Måske fører Gud noget nyt ind i 
dit liv, og du må spørge: Hvad sker der? 
Det kan være overraskende muligheder, 
helt uventede krav, men måske vil netop 
det lede dig frem ad hans vej. En dag, 
når du ser tilbage på vejen, ser du noget 
af et svar. Gud fører sit folk ad underlige 
veje.

Gud omgav os med nåde
Det har vi til fulde oplevet i vort liv. Ulyk-
ker, udfordringer, sorg og smerte har der 
været, og alligevel: Gud gav os årene. 
Han viste vejen, og han omgav os med 
nåde. Han standsede os, når vejen skulle 
ændres, og han gav mening i tjenesten. 
Han rådede os ved at fæste sit øje på os.

Hans nåde varer ved for Jesu skyld. 
Det betyder også, at det ikke afhænger 
af, hvor godt vi kan gøre det – i livet og i 
tjenesten – men alene af Guds nåde, der 
dækker vor synd og svigt for Jesu skyld.

Og når det bliver mørkt og trist og 
ensomt, da er Jesus stadig lyset på vejen 
– også for enden af vejen! Gud overla-
der os ikke til os selv, men holder os fast 
under alle forhold. 

Hav tro på Gud! Stol på hans Ord. 
Tænk hvilket privilegium for os, at vi ken-
der Gud, og han vil vise os, hvor vi skal 
gå. Frygt ikke – jeg kender vejen, siger 
han. Følg Jesus!

Gerda Skov, Brændstrup

DEN STILLE UGE

NYT I SYD MARTS 2021

Vis mig vejen

”Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, 
jeg vil give dig råd, mit blik er rettet på dig.” Salme 32,8

Læs med frem mod PÅSKE

Påskeugen er mættet med vigtige begivenheder. 
Her er et forslag til bibellæsning og en sang til 
hver dag i denne uge. Alle sangene står i SoS. 
Læs teksterne og bliv stille for påskens vidunderlige 
budskab til os mennesker.

PALMESØNDAG
Kapitel 11, vers 1–11: Jesus rider ind i Jerusalem. Sang nr. 212. Se hvor nu Jesus træder

MANDAG
Kapitel 11, vers 12–19: Jesus smider kræmmerne ud af templet. 
Sang nr. 29. Hellig, hellig, hellig

TIRSDAG
Kapitel 11, vers 20 til kapitel 13, vers 37: Jesus underviser og taler på tempelpladsen 
og Oliebjerget. Sang nr. 191. Det skete for mig

ONSDAG
Kapitel 14, vers 1–11: Jesus er på besøg i Simon den spedalskes hus i Betania og 
bliver salvet. Judas aftaler at forråde Jesus. Sang nr. 371. Jesus, han er syndres ven

SKÆRTORSDAG
Kapitel 14, vers 12–72: Den sidste nadver. Jesus våger og beder i Getsemane Have, 
inden han tages til fange og forhøres. Peter nægter at kende ham. 
Sang nr. 316. Se det Guds lam

LANGFREDAG
Kapitel 15: Jesus bliver dømt, korsfæstet og dør, og han bliver taget ned af korset og 
lagt i graven. Sang nr. 211. Se han træder frem

LØRDAG
Kapitel 16, vers 1: Sabbatten. Sang nr. 200. Hil dig frelser og forsoner

PÅSKEDAG
Kapitel 16, vers 2–20: Den tomme grav. Den opstandne Kristus møder Maria 
Magdalene og disciplene. Sang nr. 220. Han er opstanden

Et lille stykke af Markusevangeliet 
til hver dag i den stille uge:
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Nyt i Syd har spurgt Lars Birkmose, om 
han vil fortælle lidt om sig selv, sin familie 
og sin tjeneste for Gud.

Efterskolelærere
Min kone, Lisbeth, og jeg har boet og ar-
bejdet i Løgumkloster siden 1987. Jeg har 
været på Løgumkloster Efterskole (LME) 
alle årene, og Lisbeth har dels arbejdet 
på LME og dels på efterskolen SINE i 
Løgumkloster. Lisbeth stammer fra Thy, 
og jeg kommer fra Vorgod i Vestjylland. 
Sammen har vi tre børn: Steffen er ansat 
i LMU, Morten i KFS (Kristeligt Forbund 
for Studerende) og Anne Line er næsten 
færdig som læge. Det er til stor glæde og 
inspiration for os, at vi på tæt hold kan 
følge de to bevægelser, KFS og LM, som 
har betydet så meget for os. Molly, vores 
hund, er en vigtig del af familien. Hun 
sørger for, at vi bliver luftet dagligt, også 
under corona, og hun sørger for både 
hygge og tryghed. Vi har nydt at holde 
ferie i andre lande. Vi geocasher en del 
både i DK og i udlandet, hvor vi finder 
små, skjulte ”skatte” i naturen, som andre 
har lagt ud. Lisbeth har gang i skiftende 
kreative aktiviteter, og vi sætter begge 
stor pris på at læse en god bog. 

Formidler af Guds ord
Jeg har, siden jeg var 17 år, været med i 
børne-/juniorarbejde og har der formid-
let Guds ord. Jeg var på Luthersk Mis-
sionsforenings Bibelskole i efteråret 1979, 
hvor jeg fik bibelglæde og stor indsigt i 
Bibelen. Jeg fik også her en bevidsthed 
om, at jeg havde stor glæde ved det at 
formidle Guds ord på mange forskellige 

måder. Efter afsluttet læreruddannelse i 
Ribe var jeg i tre år ansat i KFS. Det var i 
denne periode, jeg begyndte at få en del 
prædikant-opgaver i KFS og i missions-
foreningerne. Da vi kom til Løgumkloster, 
fortsatte jeg med at holde nogle møder i 
LMU og LM. I 2010 blev jeg officielt kaldet 
som prædikant i LM. Jeg var meget 
taknemmelig for dette kald, og det har 
igennem alle år betydet meget for mig. 

At give Guds ord videre
Det har altovervejende været en stor 
glæde for mig at give Guds ord videre 
i mange forskellige sammenhænge til 
mange forskellige målgrupper. Det er en 
stor inspiration for mig at arbejde med 
en bibeltekst og så give det videre, jeg 
selv modtager. Det sker, at jeg får en 
bunden opgave, en tekst eller et emne, 
og det er godt at blive skubbet til på den 
måde. En del af inspirationen får jeg ved 
at være sammen med eleverne på LME. 
Ofte bliver en prædiken til flere andagter 
for eleverne – eller den modsatte vej, 
hvor flere andagter bliver til en prædiken. 
Når jeg er ude at prædike, er det en me-
get stor glæde for mig at møde ”gamle” 
elever og mange tidligere elevforældre. 
Jeg er dybt taknemmelig for at have 
Sønderjylland-Fyns afdeling som bagland 
for vores efterskole. 

Undervisning i Guds skole
Lisbeth blev syg umiddelbart før jul 2019. 
Hun var igennem flere undersøgelser, før 
man fandt en meget stor blodprop i høj-
re lyske. Lisbeth valgte på det tidspunkt 
at starte en blog, som I er velkomne til at 

kigge med på: https://goejsen.wordpress.
com/ Hun blev overført til Odense, hvor 
diagnosen hurtigt blev stillet: Det er akut 
leukæmi, som danner blodpropper, og 
det er livstruende. Tre dage senere fik 
hun en blodprop i synsfeltet. Vi bad for 
hende, den nærmeste familie besøgte 
hende, og vi havde også en forbøns-
handling i løbet af den første uge. Der er 
for lægerne og os ingen tvivl om, at Gud 
greb ind på et meget kritisk tidspunkt. 
Lisbeth har haft et meget langvarigt og 
kritisk forløb, i første omgang var hun 
indlagt ti uger. Hun kom hjem til videre 
kemobehandling, men blev hurtigt ind-
lagt igen, så det meste af foråret foregik 
i Odense og i et sommerhus på Nordfyn. 
I august fik Lisbeth nye stamceller, og 
det er gået rigtigt godt – så godt, at hun 
håber at komme lidt i arbejde igen, når 
eleverne får lov til at komme tilbage. 

Det har været overvældende for os at 
erfare at være i Guds hænder og betyd-
ningen af, at så mange har været med 
til at bære os igennem med forbøn og 
medleven. Jeg har også oplevet det godt, 
at der er nogle, der har spurgt ind til 
mig. Det er vigtigt, at de pårørende også 
bliver husket. 

Taknemmelig – trods alt
Vi må også erkende, at det er en vanske-
lig proces at nå frem til, at der er ting, 
Lisbeth kunne før, som hun ikke kan nu, 
og der er ting, vi før kunne drømme om 
og planlægge at gøre sammen, som ikke 
kan lade sig gøre mere. Alligevel har 
taknemmeligheden fået en meget større 
plads i vores liv. Der var så meget, der 
var selvfølgeligt for os, men som plud-
selig ikke er det mere. Det har været en 

meget stor glæde for os at kunne fejre jul 
sammen med vores børn endnu en gang 
– og at Lisbeth kunne gå med hele vejen 
rundt om juletræet mange gange.

Den store højtid
Påske er den store højtid. Det har høj pri-
oritet for os at begynde i kirken skærtors-
dag med fejringen af den første nadver 
og kirkekaffe. Dramaet langfredag med 
Jesu korsfæstelse og forsoning har en 
central plads både i påsken og i hele livet 
med Gud. Påsken kulminerer for os på-
skedag med opstandelseshåbet. Graven 
er tom, Jesus lever, og vi skal leve.  Jeg vil 
gerne slutte denne artikel med Jesu ord 
til Martha, da hendes bror, Lazarus, døde: 
”Jeg er opstandelsen og livet, den, som 
tror på mig skal leve, om han end dør, og 
enhver som tror på mig skal i al evighed 
ikke dø” Johs. 11,26-27. Derefter gik Jesus 
ud og kaldte på den døde Lazarus, og 
han kom lyslevende ud af graven. Det er 
påske, det er opstandelse, det er troen 
på, at alt ender godt. 

Lars Birkmose

Taknemmelig for Guds kald

Lars og Lisbeth kan nu igen gå ture sam-
men
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Smågruppe, bibelkreds, cellegruppe, 
klynge – uanset betegnelsen vil mange 
have hørt om eller selv være en del af 
en gruppe, hvor man læser i Bibelen 
sammen. Men hvorfor er bibelstudie i 
en bibelstudiegruppe vigtigt? Gennem 
små glimt fra forskellige bibelstudiegrup-
per vil Nyt i Syd i de kommende numre 
forsøge at besvare dette spørgsmål. 
Indledningsvist har vi haft en snak med 
Henrik Hadberg, der har stiftet Bible-
groups.today og som til dagligt arbejder 
med at udvikle bibelstudiemateriale til 
bibelstudiegrupper.

Bibelstudiegrupper er vigtige
”Jeg har set mennesker komme til tro 
gennem samtaler i bibelstudiegrup-
per. Jeg har fået lov at følge processen 
med mennesker, der har stillet alle deres 
spørgsmål, og lige så stille er der sket 
noget i deres liv. Selvom de ikke altid 
har fået besvaret alle deres spørgsmål, 
er de kommet til tro på Jesus. Jeg har 
set troende mennesker, der er vokset i 

erkendelse af Bibelens budskab. Derfor 
er bibelstudie og bibelstudiegruppen så 
vigtig,” fortæller Henrik.

Små grupper kan noget særligt
Henrik fremhæver særligt tre områder, 
hvor bibelstudiegruppen kan noget, 
som mødet eller gudstjenesten ikke på 
samme måde er i stand til:  

”For det første giver bibelstudiegrup-
pen mulighed for samtale. Man arbejder 
i fællesskab med Bibelen, hvilket giver 
anledning til at stille spørgsmål, komme 
med kommentarer, give udtryk for tanker 
osv. 

For det andet er der en nådegave-
virkelighed, som kan bringes i spil. Fx 
kaldet til at vise barmhjertighed, kaldet 
til at være et myndigt lægfolk og forma-
ningens nådegave. Man deler liv, hjælper, 
vejleder, formaner og former hinanden. 
Man forsøger i fællesskab at finde ud af, 
hvad der er rigtigt og forkert osv. 

For det tredje kan man finde nærhed 
og omsorg i den lille gruppe, hvilket er 
helt centralt i forhold til at skabe trygge 
relationer.”

Ikke ”bare” en aktivitet
Selvom dét at undersøge Bibelen sam-
men i mindre grupper således kan 
være virkelig værdifuldt, er det Henriks 
erfaring, at det kan være en udfordring at 
få prioriteret bibelstudiegrupperne rundt 
omkring i kredse og menigheder, således 
at bibelstudiearbejdet bliver relevant og 
vedkommende. Han fortsætter: ”Man kan 
lave bibelstudiearbejde, som bliver lidt 
bevidstløst. Eksempelvis er der forskel på, 

om man tænker, at menigheden er byg-
get af bibelstudiegrupperne, eller at me-
nigheden har bibelstudiegrupper med 
i deres aktiviteter. Jeg tror, at man med 
fordel mere bevidst kan arbejde med, at 
bibelstudie er noget grundlæggende på 
linje med et forkyndende møde, i stedet 
for at bibelstudie ”bare” bliver en aktivi-
tet blandt mange.”

Tekst- og livsnært studiemateriale
I relation til dette er ønsket med Bible-
groups.today at skabe bibelstudiemate-
riale, der er tekstnært og livsnært. ”At det 
er tekstnært betyder, at det er baseret på 
tekststykker fra Bibelen og stiller åbne 
spørgsmål til disse, således at den enkelte 
gruppe sammen må læse teksterne og 
snakke om dem for at finde svar. Samti-
dig skal det være livsnært, altså aktuelt 
og anvendeligt. Den enkelte gruppe 
skal snakke om, hvad det betyder ind i 
livet og hverdagen. Som der står i Kol. 
2,6: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, 
Herren (det tekstnære), så lev i ham (det 
livsnære).”

Bibelgrupper

Hjælp til studiegrupperne
For biblegroups.today er målet, at der 
skal være materiale til alle bøger i Bibelen 
i løbet af tre-fire år. Lige nu er der mate-
riale til seks ud af 66 bøger og skribenter 
til yderligere seks bøger. Forventeligt er 
der materiale til 20-25% af Bibelen ved 
udgangen af 2021. ”Hvis man synes, det 
lyder spændende, er det bedste, folk kan 
gøre, at bruge materialet! Virksomheds-
ejere kan hjælpe projektet på vej gen-
nem et sponsorat”, siger Henrik.

Afslutningsvist fortæller han, at han i 
julen er blevet opmærksom på, at ”bibel-
studiegruppe” også findes i juleevange-
liet. ”Hyrderne på marken repræsenterer 
en bibelstudiegruppe. De får forkyndt 
’en stor glæde’ – Jesus er født – og så går 
de i fællesskab ind for at se efter, om det 
er sådan, som de har fået fortalt. Da de 
har set Jesus, går de sammen tilbage til 
markerne og priser og lover Gud for det, 
de har set og hørt.”

Astrid Ishøi

BIBELSTUDIE BIBELSTUDIE
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Henrik har stiftet Biblegroups.today

Lige nu har 
Bibelgroups.

today tekstma-
teriale til seks 

ud af 66 bøger.
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Lav jeres helt egne personlige påskeæg.
Sæt små budskaber på påskeæggene fx:
• Han er opstanden
• Tro, håb og kærlighed
• Glædelig påske

Der kan bruges plastæg eller udpustede 
æg. Her er brugt to slags plastæg – et 
glat og et med en mere ru overflade som 
et rigtigt æg. Det sidstnævnte har den 
fordel, at det kan skrives og tegnes på.

Materialer, jeg har brugt:
• Plastæg to slags
• Udprint af ord skrevet i word på  
 karduspapir – leg med skrifttyper,  
 fed, kursiv…
• Stiftlim – Hold fast på papiret og  
 tæl til ti, så skal limen nok holde.
• Hvid lim – brugt til servietten.
• Serviet med påskelilje – deles så  
 der kun limes et lag papir på. Klip  
 en cirkel ud af ¼ af servietten, Smør  
 ægget ind i lim og læg forsigtigt  
 servietten rundt om ægget. Huller  
 lappes med små afrevne stykker fra  
 servietten, når ægget er tørret lidt.  
 I æggets ender lægges papiret i folder  
 og overskydende papir rives af. Der  
 kan altid limes oven på da limen 
 tørrer klart op.
• Saks/skæremaskine.
• Sort permanent 
 pen og tuscher.

• Snor/garn – til at binde om æggene.
• Sølvpapir – klip en cirkel, cirka un- 
 derkopsstørrelse, og pak ægget  
 ind. Der kan med poscatusch eller  
 akrylmaling laves dekoration på  
 sølvpapiret.
• Fjer

Håber, at I ligger inde med nogle af mate-
rialerne, hvis der stadig er nedlukning. 
Hvis ikke, så må I se, hvad dagligvarefor-
retningerne byder på. I kan også kon-
takte mig eller Det Kreative Værksted på 
Gammelbro Camping (min arbejdsplads), 
så kan det hele skaffes. 

God krea-lyst og glædelig påske.  
Gitte Christiansen, 

gittegitte@hotmail.com 

Min vej til tro

VIDNESBYRD KREATIV

Påskeæg med budskab

Se flere ideer 
på forsiden

Min barndom var ikke præget af kirke-
gang og det kristne budskab. Ligesom 
de fleste andre danskere brugte vi kun 
kirken til jul og på livets mærkedage. Det 
eneste, jeg husker fra min egen konfirma-
tion er et lille kort, jeg skulle aflevere til 
præsten, når jeg gik ud af kirken. Præsten 
stemplede kortet, og når man havde seks 
stempler, ja så kunne man blive konfir-
meret. At Jesus døde på korset for min 
skyld, og hvilken funktion Helligånden 
har, havde jeg ikke forstået.

De første frø
Da jeg var ca. 30 år gammel, blev jeg – 
ved en ”tilfældighed” – inviteret til en stil-
lemesse i Sankt Hans Kirke i Odense. Selv-
om det kun blev til det ene besøg, husker 
jeg det som en meget god oplevelse, og 
måske blev det første frø sået her. 

20 år senere mistede jeg min far til 
kræft, og få dage efter min fars død lig-
ger kirkebladet i min postkasse. Normalt 
blev det smidt ud sammen med de andre 
reklamer, men denne gang var der noget, 
der kaldte på mig, og jeg vidste ikke, 
hvad det var. Bagsiden af bladet informe-
rede om førstkommende gudstjeneste 
søndag d. 6. december 2015, hvor jeg 
besluttede at dukke op.

Jeg havde en masse fordomme om 
kirken. Overvældende var det at se 2-300 
mennesker samlet, hvor jeg kun havde 
forventet et par stykker. Man sang med 
på salmerne, og præsten kunne præ-
dike fra prædikestolen med en guitar i 
hånden. Det havde jeg aldrig oplevet før. 
Det gik op for mig, at der mindre end 500 
meter fra mit hjem lå en skjult skat.

 

Alpha kursus
Efter ganske få gudstjenester spurgte 
præsten mig, om det ikke kunne være 
noget for mig at deltage i kristendoms-
undervisning for voksne, og jeg svarede 
straks ja. Det begyndte med et Alpha 
kursus, som efterfølgende blev til Alpha 
klyngen, som er et tilbud til dem, der 
ønsker at fortsætte, og her er ingen 
slutdato. Desuden er jeg med i en Alpha 
bibelstudiegruppe. Her er udgangspunk-
tet en tekst fra NT og et dialogbaseret 
oplæg, hvor vi taler sammen om alt ved-
rørende tro/tvivl og liv. Vi bruger også 
tid på at tale om samfundet og samtiden 
på Jesu tid. Derudover synger vi salmer – 
salmer, som jeg tidligere ikke forstod så 
meget af p.g.a. et fremmedartet, kringlet 
og snørklet sprog og ofte med ukendte 
og svære melodier. I dag kan jeg synge 
med på mange af salmerne, og det kring-
lede sprog er ændret til en stærk tekst, 
som kan ramme mig så dybt i hjertet, at 
jeg blot kan sidde og lytte til de andre. 
Dejligt at vide, at Gud er nær. Tænk, at 
jeg i en alder af 50 år endelig får lov til at 
høre Jesu røst. Gud skal have tak og pris.

Per Sveistrup Hansen, Odense

”Det gik op for mig, 
at der mindre end 
500 meter fra mit 
hjem lå en skjult 
skat,” fortæller Per
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LM-BETWEEN KALENDER

”Om Gud vil…,” sådan siger vi i udvalget. 
Om Gud vil, er der landsteltlejr i maj. 
Vi håber meget, at det er det, Gud vil. 
Mon ikke vi alle trænger til at kigge frem 
mod noget virkelig skønt: En fest, mere 
samvær, at mødes på tværs af landet. Alt 
dette kan juniorerne og deres ledere/
voksne opleve til maj. Om Gud vil. 

Teltlejr er en fantastisk måde at være 
sammen med sine juniorer på. Man 
mødes, bygger en lejr op, spiser sammen, 
laver aktiviteter sammen, synger, lytter 
til Guds ord mm. Alle lugter ens i løbet 
af sådan en weekend. På linket https://
www.facebook.com/LMBULandsteltlejr 
kan I komme i feststemning og se klip fra 
Landsteltlejr 2018. 

På linket er der en hilsen fra ”Ikke 
mere mælk”– drengene. I år kommer 
Mika, sammen med sin kone Jasmin 
Lind og fortæller om det at være kristen 
youtuber, og én klub skal spise aftens-
mad sammen med dem.  

Vlado Lentz, politimanden fra Kanal 
5, politijagten kommer og fortæller om at 
være kristen og politimand.  

Løgumkloster Efterskole står for 
mange aktiviteter, og bandet spiller til de 
forskellige sange og lovsangsaftenen. 

Anders K. Pedersen vil fortælle om: 
”Gud er…” Spændende hvad Gud gerne 
vil fortælle os. 

Christian Engmark leger lidt med 
en kommende landsteltlejrsang. Han 
lavede: ”Venner for livet” som også står 
i ”Sing between Friends”. Se og hør den 
på linket. 

At gå rundt på pladsen og høre sum-
men af mange glade mennesker, sang, 

vandpjask og duften af den lækre mad el-
ler lidt for brændte snobrød, er så skønt. 
På landsteltlejr er der tid til at snakke, 
være noget for hinanden, lære hinanden 
og nye at kende. Den tid, man bruger 
sammen med sine juniorer her, giver 
mere end mange junioraftener. 

Vi sørger for alle bibeltimer, aktiviteter, 
rafter, brænde, mad mm. Juniorklub-
berne skal bare sørge for telte, soveposer 
og gryder mm. Én juniorleders kommen-
tar: ”Det er godt nok nemt. Vi skal bare 
komme og stille telt op, og så har I sørget 
for det hele!”  

Se mere på landsteltlejr 2021 (lmbu.
dk) og under annoncer her i bladet.

Vi glæder os til at være sammen med jer. 
På udvalgets vegne Dorthe Schmidt

Landsteltlejr 13.-16. maj 2021 på Haderslev Næs Mødeplan for marts 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 5. Mads Jakob Jakobsen
On. 10. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Landkilde-
hus
Sø. 21. kl. 14 Temadag: v/ Sprint – nådegaver
Fr. 26. Peter Møller Schmidt
LMU 
Ti. 2. Møde
Ti. 9. Bålaften og snobrød 
Ti. 16. Drive n talk
Ti. 23. Spilleaften

Agerskov Valgmenighed
Se agerskovvalgmenighed.dk

Arnum
Ti. 16. Lars Jensen
Ti. 30. Generalforsamling

Ballum
Fr. 5. Peter Møller Schmidt
Sø. 7. kl. 10.30 Gudstj./Søndagssamling
Fr. 26. Ejler Nørager

Brændstrup kl. 19.00
Ma. 1. Kredsmøde
8.-11. Møderække. Birger Reuss Schmidt
Ma. 15. Lars Jensen
LMU
On. 3. Flemming Jensen
On. 17. Bibelstudie
On. 24. Kurt Krüger. Hos Tove og Kjeld 
Burgdorf

Bylderup Bov
Ti. 2. kl. 14.30 Ældremøde. Poul Arne Nyborg
Fr. 5. Ejler Nørager
Fr. 12. kl. 18.30 Generalforsamling 
Sø. 14. kl. 10.30 Gudstjeneste. Lars Jensen
Lø. 20. Bibeldag. Peter Olsen

Sø. 21. kl. 10.30 Gudstj. Peter Olsen
Ma. 22. kl. 18 Påskefokusmøde. Finn Sørensen 
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 15. Søren Skovgaard Sørensen
19.-21. Lejr på Solbakken

Gånsager/Spandet

Haderslev
Ma. 1. kl. 18 Kulturmøde. Multihuset. 
Krea-aften og andagt
On. 3. Henrik Hadberg
To. 4. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. Henrik 
Nissen
8.-12. Møderække. Ejler Nørager
On. 24. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
Fr. 26. kl. 19 Påskefest
LMU
Ma. 1. Samtale m. Ingeborg hos Ingeborg 
Trans
Ma. 15. Hyggeaften
Ma. 22. Bibelstudie hos Mette og Morten 
Ramsgaard

Haderslev Frimenighed kl. 10
Sø. 14. Familiegudstj. Kristian Larsen
Sø. 28. Jesper Iversen

Haderslev Syd
Fr. 12. Niels Kousgaard. Klubhuset
Fr. 26. Sangaften v. Britta og Gitte. Klubhuset

Kolding
To. 4. Sang- og musikaften. Nanna Due Noer
To. 11. Dan Hessellund
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To. 25. kl. 19 Else Wiwe: “At være kvindelig 
evangelist”

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 14. Brændstrup. Ejler Nørager. Årsmøde
Sø. 21. Brændstrup. Lars Jensen. Norea
Sø. 28. Brændstrup. Per Bøndergaard

Løgumkloster
Ma. 1. kl. 14.30 Seniormøde. Martin Hunskjær 
Olsen. Hos Ida og Erik
Fr. 12. Flemming Jensen
Fr. 19. kl. 18.30 Jesper Iversen
On. 24. Påskemøde. Poul Arne Nyborg
LMU

Middelfart 
Ti. 9. Ingvard Christensen: I Jesu fodspor
19.-21. Lejr på Solbakken

Nordøstfyn
Ti. 2. Jesper Iversen

Odense
Ma. 1. Generalforsamling
Ma. 15. Ingvard Christensen: ”Har din bror 
noget imod dig?” – Forsoning vandret
Ma. 29. Martin Svendsen: “Forsoning og 
påske”
LMU kl. 19.00
On. 3. Erik Sode Nielsen
On. 10. Kurt Krüger
On. 17. Lovsangsaften
On. 24. Martin Jefsen

Over Jerstal kl. 19.00
To. 11.  Åbne Døre, Dennis Schultz
To. 25.  Jens Peter Rejkjær

Ribe
Ti. 9. Generalforsamling. Hos Marianne og 
Børge Schmidt
Ti. 23. Kjeld Burgdorf. Hos Signe og Niels 
Peter Ehmsen

LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Ti. 2. Kredsmøde 
Fr. 5. Kristoffer Roager 
Fr. 19. Lars Jensen
To. 25. Kl. 14.30 Ældremøde. Ester Koefod 
Fr. 26. Peter Wind

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 12. Per Bøndergaard

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 5. kl. 18 Fredagsmøde
11.-12. Jakob Rahbek
Fr. 12. kl. 14.30 Seniormøde. Ole Sørensen
Lø. 13. Familiedag på Sundeved Centret. 
Jakob Rahbek
To. 18. Lars Jensen. Norea 

Toftlund Frimenighed 
3.-5. kl. 19 Møderække. Hakon Christensen
On. 17. kl. 19 Lars Jensen
On. 31. kl. 19 Martin Hunskjær Olsen

Tønder

Vadehavskirken kl. 10

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 2. Generalforsamling
Fr. 5. Inger Nørgaard. Kun for kvinder
Ti. 9. Teddy Sjælland
Ti. 23. Martin Svendsen
On. 31. kl. 14.30 Seniormøde. Martin Bangsø
LMU
Ma. 1. Filmaften
Ma. 8. Enok Mogensen
Ma. 15. Spilleaften
Ma. 22. Bønne- og vidneaften

Kun for kvinder

LM i Aabenraa inviterer 5. 
marts kl. 19 til en aften 
kun for kvinder. Lærer Inger 
Nørgaard, Hoptrup taler over 
emnet: ”Midt blandt men-
nesker og dog ensom.”
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Tilmelding: lr@hotmail.com eller mobil
/sms 5086 9802
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

Musical på Løgumkloster 
Efterskole 

Musical på Løgumkloster Efterskole er flyttet 
til 26.-28. maj. Vi håber, vi til den tid kan invi-
tere til forestilling med publikum.

Aflysning af påskelejre på 
Solbakken

Påskelejrene er desværre aflyst på grund af 
corona.

Inger Nørgaard

Landsteltlejr for juniorer på Haderslev Næs
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Bed for 
• alle de frivillige, at de må holde modet oppe i 
 tjenesten
• alle lederne, at de må hente kraft hos Gud
• at vi alle må blive bevaret åndeligt igennem denne  
 corona-tid
• alle, der er påvirkede af corona og ensomhed
• afdelingsstyrelsen
• at kaldet må lyde til nye 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. Dar es Salaam
• Volontør Simon Thorø, Kiabakari

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

MINDEORD

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

Til LMFra mig

† Reinhard 
Hansen

21. dec. sov Reinhard ind hos sin søn, 
Søren og hans familie i Ålborg, hvor Rein-
hard var de sidste uger af sit liv. Han var 
de sidste år ramt af kræft.

Reinhard kom fra Lund, og der levede 
han det meste af sit liv som landmand.

Han var gift med Mette. Der var ar-
bejdsdeling i hjemmet. Mette klarede det 
huslige og Reinhard dyrene og marken. 
De fik Søren, som voksede op i et harmo-
nisk hjem. 

Mette og Reinhard var gift i 49 år, 
inden Mette døde for nogle år siden.

Reinhard var trofast og pligtopfylden-
de og altid parat til at give en hjælpende 
hånd.

Det var godt at være sammen med 
ham. Han var positiv, optimistisk og livs-
glad. Reinhard fulgte med i samfundet og 
var interesseret i andre mennesker. Han 
var glad for sin familie, og det var godt at 
se, hvordan de tog sig af Reinhard.

Reinhard levede og døde i troen på 
Jesus. Han var trofast i kirke og missions-
hus, så længe kræfterne rakte.

Ved begravelsen sluttede præsten: ”Vi 
sørger i dag med håb, for overhyrden Je-
sus Kristus passer på sine får og går med 
dem hele vejen hjem til den himmelske 
fårefold.”

Olaf Lagoni, Bylderup Bov 

Program for Pinsecamping på 
Haderslev Næs

Fredag 21. maj:
15.00:  Pladsen åbnes
17.00:  Fællesgrill tændes
20.30:  Samling i cafeteriet. 
 Velkomst og andagt v. Jørgen  
 Thorø

Lørdag 22. maj:
9.00:  Rundstykker i cafeteriet 
16.00:  Familiemøde v. Finn Sørensen 
 – i store sal
18.30:  Det store ”Tag selv-bord”, hvor  
 hver familie medbringer mad til  
 det antal  personer, de er! 

Søndag  23. maj:
10.30:  Gudstjeneste v. Sønderjyllands  
 Frimenighed – i store sal
 19.00:  Sang og vidneaften – i store sal

Mandag 24. maj:
 9.00:  Rundstykker i cafeteriet
             Pladsen lukker kl. 15.00

Pris: Voksne 220 kr./ børn 110 kr./ familie 650 
kr. inkl. rundstykker de to morgener
Leje af værelse/hytte med to senge pris pr. 
døgn 180 kr. Ønsker du/I at leje værelse/hytte 
kontakt Karin Thorø – hedehusvej@gmail.com 
mobil: 4224 0230



Gitte Christiansen har her givet inspiration til 
hjemmelavede påskeæg
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