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“For således elskede Gud verden, at han gav sin søn
den enbårne. For at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv.” Johs. 3,16

Fortæl det gamle budskab
Så blev det påske igen og tid til endnu
engang at høre om Jesu død og opstandelse – men hvorfor høre det samme
påskebudskab hvert eneste år? Jeg føler
en trang til at skrive noget originalt om
påsken, noget som er nyt, men jeg må
erkende, at alle mine nye, gode idéer
og indfald er blevet dømt ude. For det
handler faktisk ikke om, hvad jeg kunne
have lyst til, men om hvorfor vi igen samles for at fejre påsken. Påskens budskab
er et budskab fra Gud. En fremtidssikring.
En effektiv vaccine, som blev givet os i
påsken for ca. 2000 år siden.
Jesus kom til os
Jesus, lyset der kom til verden, kom til
os. Ikke fordi vi havde bedt om det eller
fortjent det, men fordi kærligheden til os
var og er så stor, at han måtte gøre det,
så vi kan være sammen med ham, både
nu og i al evighed. Jesus blev pint, plaget
og naglet til et kors. Han døde, fordi
han bar alle vores synder, og lod derved
Guds vrede ramme ham i stedet for os,
og dermed brød han dødens magt. Jesus
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opstod og lever i dag. Han er her – hos
dig og mig – og han venter bare på, at
vi byder ham med i vores liv, det liv som
både er nu, men også i al evighed. Dette
er ikke vores måde at tænke løsning på
vores udfordringer og problemer, men
Guds.
Tåler mange gentagelser
Jeg havde på et tidspunkt en “skrøbelig”
bil, så jeg glædede mig rigtig meget
over, hver gang min mekaniker fortalte
mig efter et eftersyn, at alt var, som det
skulle være, at den var så god som ny.
Det budskab kunne jeg ikke blive træt
af, det tålte mange gentagelser. Jeg må
indrømme, at jeg ofte glemmer min egen
skrøbelighed. Glemmer at jeg igen og
igen får lov at høre Guds påske-ord og
tage dem til mig: At jeg for Jesu døds og
opstandelses skyld er så god som ny. Findes der så et større og mere livgivende
og originalt budskab end netop påskens?
Det tåler rigtig mange gentagelser.
Glædelig påske.
Britta Schmidt, Gabøl

Trosvandring
I sidste nummer af Nyt i Syd, fortalte Per
Sveistrup Hansen, Odense om, hvordan
han som 50-årig kom til tro på Jesus. I dette nummer fortsætter han med at fortælle
om, hvordan også det sociale netværk har
betydning for hans åndelige vækst.
Vandringsgruppe
Kirken og studiegruppen har helt klart
haft den største effekt på min åndelige
vækst, men det sociale netværk, man får
opbygget i menigheden, er heller ikke
uden betydning. Der gik ikke lang tid
efter, at jeg begyndte i Alpha gruppen,
før jeg blev inviteret med i en vandringsgruppe af Odense LM. Den består af
8-12 mænd, som sætter et døgn af én
gang om året til en længere vandretur.
Man går omkring 25 km. Overnatningen sker på bed and breakfast/airbnb/i
privat sommerhus – så afhængig af sted
sørger man mere eller mindre selv for
forplejning. Enkelte gange er morgenmaden blevet serveret, der hvor man har
overnattet. Mange gange har én lavet en
gryderet på forhånd, så gasblus er en del
af oppakningen. Der er på forhånd stillet
en bil, der hvor vi skal overnatte, så vi
ikke skal bære på så meget bagage. Det
er en tur, som stort set alle kan deltage
i – det kræver ikke speciel god form.
Når man går flere sammen, har man
tid til at tale om løst og fast og på den
måde få et tættere kendskab til de andre
i menigheden. På nogle strækninger er
stien så smal, at vi kun kan gå i én lang
række. Det er på sådanne steder, man
tænker gode tanker. Undervejs bliver der
holdt en andagt, og indimellem aftaler

vi at gå i stilhed i fx en time, hvor der er
mulighed for fordybelse, og hvor man
kan opleve fornyelse både fysisk, mentalt
og åndeligt.
Den fortabte søn
Jeg har i mange år – ubevidst – levet som
den fortabte søn, men på trods af det har
jeg alligevel nu fået del i Jesu frelse af
nåde og dermed en plads i Himlen. Jesus
har bragt mig i en stilling, hvor Gud ikke
vil vurdere mine kvalifikationer, når jeg
står ved himmelporten, men i stedet vil
han vurdere min stedfortræder, Jesus.
Dermed får jeg en frifindelsesdom trods
alle mine synder. Jeg takker dagligt Jesus
for, at han til sidst kaldte så stærkt på
mig, at jeg ikke kunne undgå at høre
hans kald.
Den kærlighed, som jeg har modtaget
af Jesus, betyder så meget for mig, at jeg
gerne vil give den videre til mine medmennesker, som er det eneste, jeg kan
tage med mig fra det jordiske liv.
Per Sveistrup Hansen/AF
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MUSIK

MUSIK

Hiddisong
Jeg har påbegyndt et nyt projekt, som
jeg kalder Hiddisong. Jeg fik nemlig
en mulighed for at udgive nogle af de
mange sange, jeg har skrevet i årenes
løb, fordi min søn sammen med nogle
venner har etableret et lydstudie og et
pladeselskab.
My Saviour
Indtil videre har jeg færdigindspillet og
udgivet én sang, ”My Saviour”. Sangen er
en dybt teologisk sang, der i vidnesbyrdets form fortæller om:
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et sprog, som folk kan relatere til. Den
”gode” country-musik har i mange år
været en glæde i mit liv. Den handler bl.a.
om disse emner: Det gode hjem, troskab
i ægteskabet, arbejdsomhed, at være
pligtopfyldende og om tilgivelse. Den
bliver allerbedst, hvis alt dette bliver sagt
gennem forbilleder, man har mødt i sit liv.

som kristen. Men når det måske alligevel
er lykkedes at skrive en dybt teologisk
sang: ”My Saviour”, som offentligheden
også til dels kan forholde sig til, så tror
jeg, at det skyldes vidnesbyrdets form,
og at alle mennesker oplever dette med
ikke at slå til og have brug for ”overbærenhed” – måske deres ord for tilgivelse.

Ny lytterskare
Det underlige er, at denne dybt kristne
sang bliver lyttet til af ganske almindelige sekulære danskere. Jeg får nemlig
kommentarer både på arbejdspladsen,
hos mine kunder og på Facebook (kan
findes under Hiddisong). Her har jeg lagt
forskellige videoer op. I den ene video
synger jeg ordret fra Salme 119 v.105 og
89: ”Dine ord er en lygte for min fod, et
lys på min sti. I evighed, Herre, står dit
ord fast i himlen.” Den video blev delt
lokalt (viralt) her i Aabenraa, hvor ”verdslige” mennesker glædede sig over min
sang og opfordrede mig til at fortsætte.

Christian Country
Som kristen sanger er det vigtigt for mig
at formidle disse dyder ind i en tid, som
bliver mere og mere nedbrudt af destruktive kræfter. Den efterpostmoderne
tid har i den grad brug for noget godt at
spejle sig i. Derfor kommer mine næste
sange til at handle om min mor, min
kones mormor og mit barnebarn.
Alle sangene står på tydelig kristen
grund, og to af dem nævner endda
Golgata. Jeg er dog overbevist om, at det
ikke kommer til at skræmme Hiddisongs
lyttere væk. Der er nemlig en stor genre
inden for country-musikken, der hedder
”Christian Country”. Store stjerner som
Alan Jackson og Randy Travis, ja endda
Dolly Parton synger kristne sange, men
de blandes ofte med noget folkereligiøsitet. For Hiddisong bliver det udfordringen
at kombinere vidnesbyrd med den gode
teologiske baggrund, LM har givet mig.

Høj kvalitet
For at lave god musik, som ”verden” vil
lytte til, er det altafgørende, at vi har
gode musikere, som kan lave et ”professionelt” arbejde i studiet, og jeg er stolt
over, at vi i Sønderjylland har fostret
musikere som Isak Jespersen, Julie Najbjerg og Markus Højgaard, som har gjort
”My Saviour” til en god sang med ægte
Country vibes.
Hvis vi kommer til at se sang og musik
som en dør til det danske folk, så er satsningen på udvikling af unge musikere en
vej frem. Hiddisong har i hvert fald dette
som en af sine opgaver.
Må Gud bevare os ved Jesu kors, og må
han nå verden gennem os, der har mødt
Jesu tilgivelse og gerne vil bære den tilgivelse videre til mennesker omkring os.
Hiddi Højgaard

Evangelist
Hiddisong er altså i høj grad et værktøj
til at komme udenfor missionshuset. I
LM er vi lige nu optaget af evangelist- og
profetnådegaven. Måske er jeg en form
for evangelist. Evangelister siges at være
lidt uortodokse. Det er Hiddisong måske
også, men egentlig forsøger jeg bare
med mig selv og min musik at snakke

Forskelligt publikum
Mine sange er forskellige – afhængig af
målgruppen. Når jeg fx skriver en sang
til et halmøde, er det en sang til menigheden. Disse sange forstår den brede
tilhørerskare ikke. Når jeg skriver en sang
til offentligheden om daglige ting og
menneskelivet generelt, er det afgørende
for mig, at jeg ikke mister min integritet

1. Glæden ved at blive fundet af Jesus.
2. Sorgen over at opleve sig selv som
”Sinnerman”, også efter at man er
blevet et Guds barn.
3. Overraskelsen over at møde kaldet
fra Jesus på ny, når man ellers havde
opgivet sig selv.
4. At blive stille og lære Guds regnestykke om retfærdiggørelse og helligelse.
Sangen ligger på streamingstjenester
som Youtube, Spotify, Tidal, ITunes osv,
og man finder den ved at søge Hiddisong
My Saviour.
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BIBELSTUDIE

Bibelstudie for nybagte forældre
Jeg oplever det givende at læse Bibelen
sammen med andre i en bibelstudiegruppe. Som mennesker er vi forskellige og
kan derfor hjælpe hinanden til at opdage
nye perspektiver i Bibelen og i tilværelsen med Gud, som man måske ikke
havde erfaret på egen hånd. Samtidig har
jeg oplevet, at behovet for og ønskerne
til en bibelstudiegruppe ændrer sig gennem livet. Jeg tror, det er vigtigt at være
bevidst om dette, så man får mest muligt
ud af at mødes i en bibelstudiegruppe.
Ønske om ny bibelstudiegruppe
I sommers var jeg med til at starte en lille
bibelstudiegruppe op. Indtil da havde
jeg, sammen med min mand, været i bibelkreds med en skøn flok ”ældre” LM’ere
fra Odense, men i sommers ændrede
vores livssituation sig, da vi blev forældre. For os betød det, at der var nogle
nye sociale og praktiske perspektiver,
som blev vigtige for os. Socialt havde vi
behov for at være i en gruppe, hvor vi

Jeg har oplevet, at behovet for og ønskerne
til en bibelstudiegruppe ændrer sig gennem
livet, fortæller Astrid.
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alle var nogenlunde samme sted i livet,
så vi kunne spejle os i hinanden. Derudover var det vigtigt for os, at vi ikke var
for mange i gruppen, og at vi brugte tid
sammen udover selve bibelstudiet på at
lære hinanden bedre at kende og blive
trygge ved hinanden. Praktisk oplevede
vi det som en fordel, hvis vi boede tæt
på hinanden, og hvis vi kunne mødes i
et tidsrum, der passede godt med det at
have små børn.
Gud lagde til rette
Det er ikke en selvfølge at få alle sine
ønsker opfyldt, men vi oplevede, at Gud
lagde tingene til rette for os. De to par, vi
spurgte, havde selv gået med flere af de
samme tanker som os. Vi har nogenlunde
samme alder og er i samme livssituation,
da vi alle lige har fået vores første barn.
Derudover bor vi mindre end ti minutters kørsel fra hinanden. I efteråret har vi
mødtes hver anden tirsdag fra 17-20. Vi
begynder aftenen med at spise sammen,
hvilket giver mulighed for at få snakket
om børn, hus, arbejde og op-og nedture,
der fylder i hverdagen. Det er med til, at
vi lige så stille lærer hinanden bedre at
kende, hvilket styrker vores fællesskab
og dermed også vores fællesskab om
bibelteksterne og bønnen. Som for så
mange andre har corona sat en midlertidig stopper for vores fysiske samvær.
I stedet er vi her efter jul begyndt at
mødes til online bibelstudie. Det er langt
fra det samme, men det er bedre end
ingenting. Vi glæder os dog meget til, at
vi igen skal ses fysisk.
Astrid Ishøi

PRÆDIK
MISSION
ANT

GRY

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

Foto: Caroline Hjøllund

NEDLUKNING
Gabende tomme bygninger og hjemmeundervisning har været den
nye efterskolevirkelighed i årets første måneder. Læs her om
hvordan vores elever har oplevet nedlukningen, og hvad vi har gjort
for at afhjælpe ensomheden.
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MED ÅBNE ØJNE

ELEV PÅ 3000 KM AFSTAND!

Dette nummer af Gry skrives i skyggen af nedlukningen af det danske
samfund og dermed også af os som
efterskole. Mens disse linjer skrives,
har Løgumkloster Efterskole været
lukket i 10 uger. Værelserne, dagligstuen, spisesalen og klasselokalerne
står tomme. Eleverne sidder derhjemme og følger undervisningen
bag en skærm, og vi ved stadig ikke
med sikkerhed, hvornår vi får lov at
åbne igen.
Det er virkelig blevet et helt andet
skoleår, end vi havde håbet på, da
vi begyndte i august. Både lærerne
og eleverne savner fællesskabet og
alle de gode oplevelser, som man
normalt forbinder med hverdagen
på LME.
I det følgende får I et lille indblik
i to af vores elevers oplevelser af
nedlukningen, men fælles for os alle
er følelsen af afmagt. Vi er oppe
mod noget, vi ikke kan hamle op
med. Vi føler os fastlåste og ”fangede” af corona epidemien og dens
jernhårde greb om samfundet.
Den følelse fik mig for nylig til at
tænke på profeten Elisas tjener, som
vi kan læse om i 2. Kongebog kapitel
6. Israel lå i krig, og en nat omringer
fjendens hær Elisas hjemby for at

Jeg hedder Caroline Hjøllund. Jeg
kommer fra Grønland og går for tiden
på LME uden at være på LME, som
så mange andre heller ikke gør. For
cirka en uge siden fik jeg spørgsmålet
”Hvordan er det at være hjemsendt til
Grønland, 3000 km fra LME, på grund
af corona?”
Min juleferie startede med en uges
hjemmekarantæne. Det var lidt kedeligt bare at skulle sidde inde og kukkelure den første uge, jeg var hjemme.
Der var nemlig masser af sne udenfor,
og blot nogle få hundrede meter væk
fra vores hus er der et godt sted at
stå på langrend. Selvfølgelig var det
dejligt at være sammen med mine
forældre igen, men en hel uge ender
med at blive lidt intens, til trods for mit
store savn i løbet af det halve år, jeg
har været væk fra dem.
Jeg synes, det er skønt, at jeg kan
få onlineundervisning og stadig være
hjemme i Grønland og få lov til at
nyde, at her er så få coronatiltag, da vi
stort set ingen smittede har. Det overraskede mig især, at vi ikke skal have
maske på i butikkerne. Der er selvfølgelig sprit mange steder, vi skal holde
afstand, og forsamlingsloftet betyder,
at der er to gudstjenester i vores menighed, men ellers er alt andet åbent.
Der er jo forskellige tidszoner, Grønland er fire timer efter Danmark. Den
hurtige har nok allerede regnet ud, at
hvis jeg skal være med on-line kl. 9:00
i Danmark, så bliver jeg nødt til at stå
op omkring kl. 4:30 om morgenen. Det
er fantastisk at kunne se solopgangen
lige uden for vinduet, men heldigvis
har jeg fået lov til at sove lidt længere
og være med fra middag, dansk tid.
Jeg er ikke lige typen, der går tidligt
i seng og står tidligt op, frivilligt, så
det er jeg meget taknemmelig for, når

DIGTE

tage ham til fange. Da tjeneren næste morgen kommer ud og ser, at de
er omringet, udbryder han: ”Ak, hvad
skal vi gøre?” Han var ved at miste
håbet, og så ingen udvej eller løsninger. Her er Elisas svar en fantastisk
opmuntring til os i dag. ”Frygt ikke,
for der er flere på vores side end på
deres!” Elisa så, hvad tjeneren ikke
kunne se - at fjenden ikke kunne nå
dem, uden først at skulle forbi Guds
englehær.
Til tjenerens held – og opmuntring
– fik han lov at få sine øjne åbnet
for den guddommelige virkelighed,
han først ikke kunne se. Jeg kunne
godt ønske, at jeg også kunne se
Guds plan midt i sygdom, nedlukning og restriktioner. Men indtil det
eventuelt sker, så er beretningen et
stærkt billede på, at Gud har kontrollen. Hverken sygdom, død eller
restriktioner får lov at nå os i større
doser, end Gud tillader.
Når jeg kigger ud ad vinduet på
de tomme bygninger, der ellers
normalt summer af liv, så er det en
spændende tanke. Skolen, omringet
af ildheste og ildvogne, parate til at
forsvare os mod alt, hvad der kan
ramme os.
Jørn Nørgaard, Forstander

PINOCCHIO
At lave kalender i denne tid er en kæmpe udfordring. Utallige planer og skemaer er blevet udarbejdet, revideret og skrottet. Men om muligt vil vi stadig gennemføre vores musical, Pinocchio. Om det så bliver i hallen, online, som drive-in
eller noget helt andet – det må tiden vise.
Men sæt gerne kryds i kalenderen: 26.-28. maj 2021
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MISSION

nu corona-nedlukningen er trukket så
meget ud.
Selvom det er rart nok at være lidt
hjemme, glæder jeg mig virkelig til at
se mine efterskolekammerater igen.
Jeg må jo indrømme, at det er ret
kedeligt uden dem. Særligt når jeg har
vænnet mig til at være på 24/7.
Det er et lille indblik i, hvordan det
er at være hjemsendt til Grønland pga.
trælse corona.
Caroline Hjøllund,
Maniisoq, Grønland
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K ALENDER

JUBIL ÆUM

De skal se Gud

HJEMSENDT FOR ANDEN
GANG
Mit navn er Linette Birkmose, og jeg
er anden års elev på Løgumkloster
Efterskole. Corona har fyldt meget
begge mine år på efterskole.
Det er svært at være sendt hjem
for anden gang. Det går ud over den
tid, vi kunne have haft på efterskolen,
og vi mangler den normale, sociale
hverdag. Begge år har vi prøvet at
opretholde den sociale del, men det
er svært, når man sidder hver for sig.
Vi har fx haft bingo og VR løb. Det har
gjort, at man ikke føler sig helt alene.
Da vi kom tilbage sidste år fra
lockdown, var der en helt speciel
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stemning. Vi havde seks uger til at få
afsluttet vores efterskoleophold med
et brag, og det kan jeg fortælle, det
fik vi også gjort. Den gensynsglæde,
der fyldte alle elever, bandt os alle
sammen igen. De sidste seks uger var
de fedeste på hele skoleopholdet,
fordi folk var så meget på og ikke ville
gå glip af en eneste af de ting, der
skete.
Jeg håber, at det bliver det samme, når vi kommer tilbage i år. Så
vil det ikke være helt spildt at have
været hjemsendt to gange.
Linette Birkmose, Toftlund

En lille kristen arbejdsgren kan fejre 100
års jubilæum i år. Det opstod på initiativ
af en blind organist, Katrine Lassen, der
ønskede et kristent blad på punktskrift.
Tanken var altså ikke et hjælpearbejde
for blinde, men at gøre det muligt for
blinde og seende at stå side om side i
Guds riges arbejde. Foreningen kom til at
hedde ”Kristeligt Arbejde Blandt Blinde”
(KABB) med mottoet ”De skal se Gud”.
Hverken et synshandicap eller andre
funktionsnedsættelser, vi må kæmpe
med, forhindrer os i at være vidner om
Guds frelse, og selv om øjnene svigter, så
er det muligt at se Gud, når han ved sin
Ånd og sit ord åbner vores ”hjertes øjne”
(Ef. 1,18).
Glade mennesker
Månedsbladet har eksisteret siden – først
på punktskrift og fra 1981 i en lydudgave.
Fællesskabet i KABB har gennem alle
årene betydet glæde og fornyelse i troen
for mange. En seende deltager på landsmødet i 1956 sætter ord på det: ”Særlig
tre ting prægede mødet og den enkelte
blinde: Ualmindelig højt humør – en stor
taknemmelighed – og en sjælden nidkærhed for Guds rige”.
Siden 1957 har KABB drevet Kristeligt Lydbibliotek som et supplement til
Statens Blindebibliotek (det nuværende
NOTA). Gennem alle årene har man kunnet tilbyde gratis udlån af Bibelen og
kristen litteratur, først som spolebånd,
siden som kassettebånd og i dag digitalt
på CD. Biblioteket har ca. 1100 bøger på
hylderne, og takket være et godt samarbejde med de kristne forlag og en lille

gruppe aktive indlæsere kommer der
løbende nye bøger til.
Mange hjælpemidler i dag
iPhone er i dag én blandt utallige hjælpemidler. Med dem har blinde og svagsynede adgang til nyheder, apps og hjemmesider, samt mulighed for at indtale og
aflytte e-mail og sms. Det er ikke let for
en lille forening som KABB at følge med i
den udvikling, men vi glæder os over de
nye muligheder og vil fortsat, gennem
formidling og fællesskab, arbejde ud fra
vores motto: ”De skal se Gud”.
Opfordring
Husk de synshandicappede i jeres forsamlinger! Tilbyd kørsel. Tag på besøg.
Indret møderne, så ikke kun de seende
kan være med. Og til jer yngre superbrugere af teknologi… måske er det jer, der
skal hjælpe de ældre i menigheden, der
ikke længere kan læse en trykt bog, med
at finde frem til de kristne ressourcer,
som KABB og andre kan tilbyde.
Poul Arne Nyborg, daglig leder i KABB
Fakta:
KABB kan træffes på
tlf 7591 0255 eller
på post@kabb.dk.
Vi kommer gerne
ud og medvirker ved møder.
Ønsker du at støtte
vores arbejde, kan
det ske på MobilePay 96903.
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MISSION

K ALENDER

Et liv i missionens tjeneste
Nogle mennesker lever på en helt speciel
måde tæt på Jesus, så de hører hans kald
til tjeneste. Et sådant menneske var Anne
Juhl. I hendes stue hang et skilt med påskriften: ”Lær mig din vej!” Den livsindstilling prægede hende hele livet.
Grønland
Anne blev født i 1924 i Gøttrup ved
Toftlund, tog lærereksamen i Haderslev
og blev derefter lærer i Ballum i 1953.
Her satte hun dybe spor både igennem
undervisning, sangkor, junior og på lejre.
Hendes ønske var at rejse ud på missionsmarken, og i 1968 blev hun kaldet af LM
til at rejse til Grønland, hvor hun arbejdede på et kristent børnehjem i Lichtenau (i
dag Illuitsoq) med undervisning, madlavning og børnepasning. En dreng fra dette
børnehjem har for øvrigt lavet det skilt,
der hang i hendes stue. Da børnehjemmet lukkede i 1973, rejste Anne hjem til
Danmark. Her kæmpede hun for at finde
egnede hjem til de børn, der ikke havde
et hjem at vende tilbage til.
I 1977 rejste Anne tilbage til Grøn-

”Børnene” fra Lichtenau havde en stor plads
i Annes hjem og hjerte.
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Mødeplan for april 2021
land – dengang
kaldte man det
som teltmagermissionær. Hun blev
ansat i Julianehåb (i
dag Qaqortoq) som
lærer og var desuden aktiv i børneog juniorarbejdet.
I 1988 gik Anne på pension og bosatte
sig i Skjern, men specielt ”børnene” fra
Lichtenau havde fortsat en stor plads
i hendes hjem og hjerte, uanset hvor
svært de havde ved at klare livet.
Aktiv pensionist
Bønnen om at være på Guds vej har også
fulgt hende i hendes pensionisttilværelse. I flere år samlede hun en lille flok tamilske børn, hvor de legede, spillede og
hørte bibelhistorie, og selv efter de blev
voksne, besøgte de hende. Hun havde i
mange år sin gang på Klokkebjerg, LMs
plejehjem, hvor hun læste højt for nogle
beboere af kristne blade og bøger. Hun
har selv sagt, at det var en dejlig tjeneste,
Gud havde lagt hen til hende.
Min nåde er dig nok
Et langt og aktivt liv er slut. Anne Juhl
døde i februar på Bakkely, et andet af
LMs plejehjem. I begravelsestalen sagde
Arne Kappelgaard: ”Min nåde er dig nok.
Det tog Anne imod, og så gik hun.”
Må vi også hver især lytte til Guds kald
og gå på hans løfter. Det bringer velsignelse over livet her og hisset.
Kilde bl.a. T&M 2014/AF

Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
LMU
Agerskov Valgmenighed
Se agerskovvalgmenighed.dk
Arnum
Ballum
Fr. 16. Niels Kousgaard		
Sø. 18. kl. 10.30 Gudstj. Caleb Petersen, Norea
Brændstrup kl. 19
Ma. 12. Birger Pedersen
Ma. 26. Caleb Petersen
LMU kl. 19.30
On. 8. Aktivitet
Ma. 12. Birger Pedersen
On. 21. Bibelstudie
On. 28. Kristoffer Larsen
Bylderup Bov
To. 1. kl. 18.30 Nadvergudst. Ejnar
Landkildehus
Fr. 2. kl. 10.30 Gudstj. med påskelæsninger
Sø. 4. kl. 10.30 Påskegudstj. Jesper Iversen
Ti. 6. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Landkildehus
Fr. 9. kl. 18.30 Birger Reuss Schmidt
Sø. 18. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer Olsen
Fr. 23. kl. 19.30 Robert Refslund-Nørgaard
Sø. 25.kl. 10.30 Gudstj. Ebbe Kaas
Fr. 30. kl. 10.30 Gudstj. Ib Jørgensen
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Gånsager/Spandet

Haderslev
To. 1. Skriftlæsning, sang og nadver. Peter
Bækgaard Juhl
On. 7. SAT-7 møde. Kasper Breindahl, Cypern
Fr. 9. Kredsmøde
Ma. 12. kl. 18 Kulturmøde i Multihuset.
Påsketema v. Else
On. 14. Birger Pedersen, Rønne
To. 15. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Michael
Lerche Nygaard
On. 28. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 28. Henrik P. Jensen
LMU
Ti. 6. Fællesaften med junior-teenklubben
Ma. 12. Bibelstudie. Hos Silas
Ma. 19. Hans Chr. Schmidt. Hos Krista og Hans
Chr.
Ma. 26. Filmaften
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 18. Kristoffer Larsen
Haderslev Syd
Fr. 9. Generalforsamling. Hos Rita og Niller
Fr. 23. Henning Kamp. KFUM’s klubhus
Kolding
To. 8. Henrik P. Jensen: ”Vi skal leve, om vi end
dør”
To. 15. Samtalemøde. Flemming Jensen
To. 22. Mathias Nørager: ”Skabt som mand og
kvinde”
LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
To. 1. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 4. Stevelt. Fælles påskegudstj. Caleb
Pedersen
Sø. 11. Brændstrup. Peter Rask
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K ALENDER
Sø. 18. Ballum. Caleb Pedersen
Sø. 25. Brændstrup. Ejler Nørager

Middelfart
Ti. 20. Ejler Nørager: Himlen
Nordøstfyn
Ti. 13. Johannes Jensen

Over Jerstal kl. 19.00
To. 15. Birger Pedersen
To. 22. Steffen Birkmose
Ribe
Fr. 23. apr. Fællesspisning. Flemming Jensen.
Hos Marianne og Christian Vølkers
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
To. 1. Læsemøde med nadverfejring
Fr. 9. Kasper Breindahl, Norea
To. 22. kl. 14.30 Ældremøde. Ole Sørensen
Fr. 23. Thomas Beck
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Sottrup
Sønderborg
Fr. 9. Kredsmøde
To. 15. Ejler Nørager
Fr. 16. kl. 14.30 Seniormøde. Kurt Krüger
To. 29. Kurt Krüger
Toftlund Frimenighed
Sø. 4. kl. 10 Fælles påskegudstj. Stevelt
On. 14. kl. 19 Offeraften
Fr. 16. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Haahr
Andersen
Sø. 25. kl. 10 Konfirmationsgudstj. Poul Arne
Nyborg
On. 28. kl. 19 Ejler Nørager
Tønder
Vadehavskirken kl. 10
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 6. Peter Rask
16.-17. Bibelweekend. Lars Jensen
Ti. 20. Flemming Jensen
On. 28. kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard og
Laura Christensen
LMU
Ma. 12. Bibelstudie
Ma. 19. Steffen Birkmose
Ma. 26. Kollektiv

Afdelingens generalforsamling
udskudt
Afdelingens generalforsamling, der skulle
være afholdt 27. februar, er udskudt til lørdag
12. juni på Løgumkloster Efterskole. Reserver
allerede nu datoen.

I forbønnens tjeneste
APRIL
Bed for
• sø. 2. maj. LMs virtuelle landsmøde
• at de kristne må blive bevaret i troen
• sommerens BC, lejre og de mange arrangementer
• prædikanter og de frivillige
• vore efterskoler
• de ansatte i afdelingen
• vore syge og tak for Guds hjælp og bønhørelse
• arbejdet blandt grønlændere
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

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

Odense
Ma. 12. Paul Høeg, sømandsmissionær
Ma. 26. Dennis Schultz, Open Doors
LMU kl. 19.00
On. 7. Ebbe Kaas: “Efter påskemorgen”
On. 14. Jens Peter Rejkjær
16.-18. Ærølejr på Aggershøj
On. 21. Martin Kjær Svendsen
On. 28. Bibelstudie

Sommersted – i Kirkehuset

GIVES

Løgumkloster
9.-11. Menighedslejr på Solbakken. Mikkel
Vigilius
Fr. 16. Lars Birkmose
Fr. 23. Indsamlingsaften / offeraften
To. 29. Fællesmøde med IM, Nr. Løgum.
Jørgen Hedager Nielsen
LMU

FORBØN

Missionærer– Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas og Mirjam. Cuzco
Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

Landsmøde
Landsmødet, der skulle
være afholdt i St. Bededagsferien 30. april-2. maj,
bliver afløst af et online
landsmøde søndag 2. maj.
Programmet foreligger
ikke endnu, men reserver
allerede nu dagen. Det kan
være din kreds eller menighed laver et fælles samvær,
hvis myndighederne tillader
det til den tid.
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Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding

MEDLEMSBLAD
Nyt i Syd sendes gratis til medlemmer og
venner af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns
afdeling. Det er muligt at få bladet med
posten, på e-mail (PDF) eller som lydblad.
Næste nummer: 1. maj
DEADLINE – møder o.l. i maj og juni
• 6. april til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 6. april til Annelise Fredensborg

FORSIDEN

Mænd fra LM i Odense på trosvandring.
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
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 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk
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