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”Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så
de ligner os”! 1. Mos. 1,26

Kærlighedens pris
Disse vers – sammen med resten af skabelsesberetningen – kender de fleste af
os nok ordlyden af. Ikke desto mindre er
det for nyligt blevet stort for mig, hvordan Gud egentlig skabte. I det foregående er det beskrevet, at ”Gud sagde …”
og så skabte han. Men i forbindelse med
skabelsen af mennesket som levende
væsen i Guds billede står der: ”Lad os …”.
I denne formulering ligger hele frelsens
mysterium gemt.
Frelsen var bestemt før verdens
grundlæggelse
Helt fra verdens begyndelse stod det
klart, at ved skabelsen af mennesket
måtte Gud i samråd med Jesus og Helligånden planlægge den frelse, som ville
koste Jesus livet for at frelse menneskeheden. Det har ikke været nogen enkel
beslutning, men det er en beskrivelse af
det kærlighedsocean, som Gud besidder, og som vi som mennesker kun kan
erkende dråbevis. Når dette får lov til
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at synke ind i os, skabes der i hjertet en
enorm taknemmelighed. Så stort et offer,
og alligevel var Jesus villig til at gå ind
under Guds vrede og straf over synden
i vores liv – ikke af tvang, men fordi det
var og er kærlighedens pris.
I troen på Jesus er vi frelst
Det er den virkelighed, du og jeg sammen med alle slægter, der har vandret
på denne jord siden skabelsen, får lov at
leve i også i dag: at Jesus blev menneske, for at du, jeg og alle mennesker, der
bekender hans navn, skal frelses!
”For således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv” (Johannes 3,16).
Anne Marie Dixen Burgdorf,
Brændstrup

LMs Landsmøde
Søndag den 2. maj afholdes LMs landsmøde online kl. 10.30-12.30.
LM’s landsmøde foregår i år som en digital fest, som kan følges i hele landet – og
udlandet med.
På grund af corona-situationen må vi
desværre opgive planerne om at samles
lokalt i missionshusene og følge landsmødet. Der bliver dog fortsat en kavalkade af indslag for voksne og børn med
glimt fra LM’s arbejde i ind- og udland,
konkurrencer, sang og forkyndelse.
Vi tror, dette møde kan være med til
at synliggøre fællesskabet i en coronatid!
Og vi håber, at mange vil skabe en festlig
ramme hjemme foran skærmen, og vi
opfordrer til, at man også gerne inviterer
andre i det omfang, det er muligt – ikke
mindst ældre og enlige.
Link til live streamingen bliver offentliggjort på dlm.dk og på LM’s facebookside.
dlm.dk/AF

Program
Janne og Turner er sammen med familiekonsulet Kristian Andersen værter for en
festlig formiddag med blandt andet:
 Fællessang
 Direkte indslag fra LM’ere rundt i
		landet
 Forkyndelse og konkurrence for
		børnene
 Videoer fra LM’s internationale
		 arbejde
 Prædiken v. Lars Jensen
 Indsamling
 Gospel Kids

Prædiken v.
Lars Jensen

Søren Skovgaard
Sørensen taler
om LM her og nu
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Med god afstand
Efter en nervepirrende optakt, der bød på
en flyaflysning få timer inden afgang og
adskillige coronatests for os alle fire, kunne vi endelig igen rejse mod Peru. Rejsen
endte dog med at blive lidt længere
end håbet. Vi skulle sammen med vores
rejsefæller og nye danske kollegaer, Lise
og Frederik Berggren Smidt, mellemlande
i Bogotá, Colombia, men ved boarding
viste det sig desværre, at deres sundhedserklæring ikke var udfyldt korrekt.
Vi valgte at overnatte i lufthavnen, og
efter lang tids arbejde og ikke så meget
søvn for de voksnes vedkommende
lykkedes det at få alle papirer i orden og
få nye boardingpas, så vi kunne komme
med et fly et døgn senere end planlagt.
Efter en rejse på sammenlagt 60 timer
ankom vi til Arequipa, hvor vi opholdt os
i tre uger for bl.a. at være i karantæne,
og have teambuilding og informationsmøder med vores kollegaer. Vi brugte
herefter to dagsrejser i bil for endelig at
nå frem til vores hjem i Cusco.
En ændret hverdag
Som i resten af verden har hverdagen
i Cusco ændret sig det seneste år. Det
sociale liv bliver af mange holdt til et
minimum. Alle skoler, daginstitutioner og
kirker er lukkede, og meget foregår der-

for virtuelt. Al færden udenfor hjemmet
skal ske med mundbind og visir, og der er
udgangsforbud fra kl. 21 om aftenen til
kl. fire om morgenen. Det er alt sammen
forhold, der påvirker vores arbejde direkte eller indirekte. Vores arbejde består
i at genstarte en luthersk menighed i
Cusco by. Inden pandemien betød det at
mødes til ungdomsmøde og bibelstudie,
tage på husbesøg, lave opsøgende evangelisation mm. Nogle af disse opgaver
er sat fuldstændig på pause pga. pandemien. Andre må vi udføre på alternative
måder, og så er der også kommet lidt nye
arbejdsopgaver til. Derfor holder vi nu
virtuelle ungdomsmøder og bibelstudier,
udruster til discipelskab, laver videomateriale til børn, og jeg prædiker også af
og til ved de virtuelle gudstjenester i en
lille luthersk menighed, der ligger i en
landsby lidt uden for Cusco.
Udfordring at arbejde hjemmefra
Det kan til tider være lidt kompliceret at
arbejde så meget hjemmefra, når vores
børn også skal passes hjemme i lejligheden. Julie, som er på barsel med vores
datter Mirjam på lidt over et halvt år, har
særligt meget at se til med børnepasning, når der bliver holdt møder eller forberedt andagter og prædikener. Men vi

er glade for vores hjem, og selvom vores
søn, Lukas (tre år) særligt savner nogle
faste jævnaldrende legekammerater, så
virker han til at trives, og nyder når han
kan lege lidt med andre børn i parken.
Midt i udfordringerne forsøger vi
at glæde os over de små ting: En god
samtale i parken, en ny deltager til ungdomsmøde, gode stunder som familie,
et besøg af en ven, en lækker peruansk
ret eller en tur ud af byen for at nyde den
smukke natur uden mundbind.
Noget, der særligt glædede mig for
nyligt, var at høre, at tre af de unge, som
er med til ungdomsmøder, har valgt at
melde sig til et ret omfattende kursus i at
vejlede kæreste- og ægtepar. Det strækker sig over 40 lørdage a tre-fire timer.
Jeg håber og tror på, at det kan blive til
stor glæde og velsignelse for mange par
her i Cusco. Der er rigtig mange brudte
familierelationer i Peru, og en god parvejledning vil forhåbentlig kunne være med
til at forebygge nogle af disse brud.

Vi holder bl.a. virtuelle
ungdomsmøder og
bibelstudier,
fortæller Emil.

Gud er os nær
Selvom vi altså nu igen er fysisk på lang
afstand af familie og venner i Danmark,
og selvom vi også må holde god afstand
til mange af vores venner og kristne brødre og søstre her i Cusco, så er det stadig
muligt for os at opleve nærvær. Nærvær i
vores lille familie, da vi har ekstra meget
tid sammen. Socialt og åndeligt nærvær
gennem de forskellige muligheder for
videosamtaler, der findes, og med de få,
vi kan være sammen med fysisk.
Og ikke mindst er Gud os nær ved sit
ord og sin Ånd. Der gælder heldigvis ingen restriktioner for samværet med Ham.
Bede- og takkeemner:
– Tak for de unge, der ønsker at blive
udrustet til at vejlede par
– Bed for corona-situationen i Peru
– Bed for arbejdet i Cusco
Emil Solgaard, LM missionær i Peru

Selvom vores søn, Lukas savner nogle
faste jævnaldrende legekammerater, så
virker han til at trives.
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BIBELCAMPING

UNG UGE

Bibelcamping på Haderslev Næs

Håb for Ung Uge i år

Efter et års ufrivillig pause glæder vi os til
igen at byde campister og andet godtfolk
velkommen på Haderslev Næs til tre uger
med forkyndelse og kristent fællesskab
for mennesker i alle aldre. Bibelcamping
(BC) afvikles i år fra d.10.-31. juli på Steveltvej 70, 6100 Haderslev.

Vi har spurgt Ung Uges nye formand,
Martin Kjær Svendsen, om han vil fortælle lidt om planerne for denne uge, der
afholdes 10.-17. juli

Corona-restriktioner
Corona-pandemien er ikke drevet over
til denne sommer, men i modsætning til
sidste sommer er vi blevet mere fortrolige med, hvordan vi skal leve sammen
på pladsen med corona-afstand. BCudvalget, som arrangerer bibelcamping,
vil følge de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med. Vi
vil sørge for rengøring, afspritning og
afstand på fællesarealerne. Vi vil også
sørge for, at de, som ikke får plads i mødesalen ved bibeltimer og aftenmøder,

kan deltage via digitale medier ude på
campingpladsen.
Anbefaler test
Som en naturlig ting vil vi anbefale, at
alle, der deltager på camping eller overnatter i hytter og værelser, et par dage
inden de ankommer til BC, vil få foretaget
en pcr-test, så alle, der deltager i BC, er
smittefri. På den måde håber vi, at alle vil
føle sig trygge og få en god ferie med et
godt indhold på Haderslev Næs.
Den 1. maj 2021 åbner hjemmesiden
for booking af pladser i de tre uger.
Programmet for dette års BC kan ses
på https://bchaderslev.dk – ligesom det
findes i de foldere, som ligger i missionshusene.
Bibelcampingudvalget/
John Erik Jørgensen

Udlejning af campingvogn
Har du en campingvogn, du kunne
tænke dig at udleje på bibelcamping? Det er muligt at lægge den ind
på Bibelcampings hjemmeside, så
dem der mangler en, kan finde dig
der.
Det er også fint, hvis det kun er en
enkelt uge, du ikke selv skal bruge
den. Det kunne jo være, at der var
andre, der kunne få glæde af den
og opleve at være på bibelcamping.
Læg din vogn ind under
www.bchaderslev.dk – under
”Booking ”.
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Behov for at samles
Vi har klare forventninger om, at vi til
sommer kan afholde Ung Uge på Haderslev Næs. Vi glæder os ikke mindst til det,
fordi vi har behov for det kristne fællesskab. Hvis der er en befolkningsgruppe i
Danmark, som har fået ændret på deres
tilværelse, så er det de unge, derfor er
vores målsætning meget simpel men
klar: Vi vil være med til at lave et frirum
for os unge, hvor der er lidt mindre fokus
på corona og meget mere på Jesus. Der
er sket en stor udskiftning i Ung Ugeudvalget. Der er faktisk kun to, som på
nuværende tidspunkt har været med før.
Dette giver den udfordring, at vi ikke så
let kan gøre, som vi plejer, men samtidig giver det os også muligheden for at
tænke i nye baner.
Årets tema er håb, og det vil være den
røde tråd i alle ugens møder. Det er vor
bøn, at de unge må tage budskabet om
det evige livs håb med hjem.
Mange aktiviteter
Forkyndelsen af Guds ord er det vigtigste
på Ung Uge, men fællesskabet de unge
imellem er også vigtig. LMU består af
forskellige mennesker med mange forskellige interesser, derfor vil vi også prøve
at variere aktiviteterne, så der er noget
for alle.
Power-genbrug: Her kan deltagerne
købe genbrugstøj. De nye udvalgsmed-

lemmer er kommet med flere idéer til at
udvide dette med mere indhold.
LMU’s flotteste bil: Her kan deltagerne
vise deres nyvaskede, gamle rustne biler
frem og forhåbentlig få nok stemmer til
at vinde prisen.
Krea strik: Her bliver et roligt rum,
hvor man kan udfolde sig med garn i
stedet for motorolie.
Hands day: En gentagelse fra andre år,
hvor vi kommer ud til lokalbefolkningen
og hjælper dem med praktiske opgaver
fx klipning af hæk. Dette plejer altid at
være en succes.
Vi fra Ung Uge-udvalget glæder os til
at arrangere en god uge og håber derfor,
at alle rundt i afdelingen vil bede for os
og være med til at lægge vores tjeneste
frem for Gud.
Martin Kjær Svendsen/AF
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BIBELSTUDIE

BIBELSTUDIE

Cellegruppe – et kald
Jette og Jes Nissen, Sønderborg har i ca.
16 år har været ledere af en cellegruppe.
Den begyndte efter et Alpha-kursus ud
fra Sct. Mariekirke, hvor Stig Christensen
var præst. Da de dengang fik en konkret
forespørgsel om at arbejde videre med
Guds ord sammen med nogle af deltagerne, så de det som Guds ledelse, og
det blev begyndelsen til cellegruppen,
der også i dag består af mennesker, som
kirken på forskellige måder kommer i
kontakt med.
Samvær om Guds ord
Jette og Jes fortæller: ”En almindelig
aften begynder gerne med kaffe og en
snak om, hvad vi hver især lige nu er
optaget af. Derefter går vi i gang med
bibelarbejdet. Lige nu er vi sammen om
Romerbrevet, hvor vi læser et kapitel pr.
aften. Inden vi begynder på et nyt skrift/
brev, indsamler vi hver især forskellig
litteratur om brevet. Vi bruger sjældent

”Cellegruppen er et fremragende supplement til søndag formiddags kirkegang.”
fortæller Vera og Flemming Nødskov.
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et bibelstudiehæfte, i stedet er der på
skift én, der udarbejder nogle spørgsmål
til kapitlet, der udsendes inden næste
møde, så alle kan forberede sig. Det giver
en mere kvalificeret og dybdegående
snak. Styrken ved vores samvær er, at hvis
nogen har noget særligt, de vil dele, er
der plads til dette. Det kan være forbøn
for en syg eller en situation fra hverdagen. Vi begynder altid med fri bøn og
slutter med Fadervor. I denne coronatid
mødes vi online på teams. Det er ikke det
samme, men alligevel en mulighed for at
bevare kontakten til hinanden.”
Troen kommer af det, som høres
Et ægtepar, Vera og Flemming Nødskov,
der er aktive i cellegruppen, fortæller:
”Vi er fortsat med i noget, som ligner et
alpha-kursus ud fra kirken, og vi er også
begge meget glade for folkekirken på
trods af dens fejl og mangler. Vi holder
af det faste ritual og den enstrengede
kommunikation, men den gør det også
vanskeligt at få en god meningsudveksling. Her kommer cellegruppen ind som
et fremragende supplement til søndag
formiddags kirkegang. Her er det nemlig
muligt at udtrykke sin mening og fortolkning samt at få et modspil. Det er for os
helt afgørende at deltage i en cellegruppe. Vi ville ikke kunne undvære den fortrolighed, som opbygges i en lille gruppe
på otte til ti personer, som kan drøfte alt
det, der kan ramme et menneske af både
sorg og glæde gennem livet. Desuden
medfører arbejdet med Guds ord uvilkårlig et dybere og mere fortroligt forhold til

Jesus. Ja, det ville være umådelig vanskeligt for os at bevare et levende kristent liv,
såfremt vi ikke har det intensive samvær
med andre troende venner, for som der
står i Rom. 11,17: Troen kommer altså af
det, der høres, og det der høres, kommer
i kraft af Kristi ord.”
Gensidig respekt
Et andet ægtepar, Jeanette og Søren
Hoppe, fortæller: ”Vores deltagelse
i cellegruppen har været en positiv
oplevelse. Når vi mødes, er det altid
særdeles afslappet med hyggesnak og
kaffe, inden vi begynder med en bøn og
samtale om aftenens emne. Det er vor
opfattelse, at det afslappede samvær og
den gensidige respekt for hinanden er et
vigtigt grundlag for at kunne diskutere
vore forskellige opfattelser af de bibelske
tekster og samtidig også acceptere, at vi
ikke altid er lige enige om udlægningen

”Vores deltagelse i cellegruppen har været
en positiv oplevelse,” fortæller Jeanette og
Søren Hoppe.

af teksten. Hvis vi kører fast i et spørgsmål, kan vi altid tilkalde en af Sct. Marie
kirkes præster, der gerne vil hjælpe os.
Vi ser altid frem til at deltage i cellegruppen. Desværre må jeg (Søren) ofte melde
afbud pga. arbejde, men det bliver helt
og aldeles accepteret af gruppen, for når
jeg så deltager, er det som om, jeg altid
har været der, det er en ufattelig dejlig
fornemmelse. Vi er ikke så gode til selv at
læse i Bibelen, så vores deltagelse i cellegruppen giver os en god anledning til
at komme i gang. Vi vil jo ikke svigte vore
venner i gruppen. At vi så også skiftes til
at stille spørgsmål til teksterne, gør, at
vi må søge dybere ned i Bibelen, og det
giver os utrolig megen forståelse af Guds
ord.”
Øjnene får glans
Jette og Jes tilføjer: ”Det absolut største, vi kan opleve, er, når et menneske
kommer til tro på Jesus. En deltager i
cellegruppen, som nu er flyttet fra byen,
havde en fortid, der lå i ruiner. At få lov
til at opleve, hvordan livet og lyset kom
frem i vedkommendes øjne, var helt vidunderligt at være vidne til. Som det udtrykkes i Salme 19,9: Herrens forordninger
er retskafne, de glæder hjertet. Herrens
befaling er ægte, den giver øjnene glans.
Det har altid været vores kald at have
en udadrettet bibelkreds/cellegruppe.
Det er utroligt inspirerende og trosstyrkende, når evangeliet bliver tilegnet af
mennesker. Det kan varmt anbefales”,
slutter Jette og Jes Nissen.
Annelise Fredensborg
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Mødeplan for maj og juni 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
Agerskov
LMU
Agerskov Valgmenighed
www.agerskovvalgmenighed.dk
Arnum
Ti. 11. maj. Henry Hansen, Løgumkloster
Ti. 8. juni. Peter Wind, Farup
Ballum
Fr. 7. maj. Kurt Krüger
19.-21. maj kl. 15-17.30 BOBLEN. Kristian Larsen
Fr. 28. maj. Jesper Iversen
Sø.13. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 18. juni. Kristoffer Larsen
Brændstrup kl. 19.00
Ma. 10. maj. Svend Åge Jacobsen
Ma. 31. maj. Steffen Juul Pedersen
Ma. 14. juni. Henrik Hadberg
Ma. 21. juni. Afslutning. Sang- og vidnemøde
LMU kl. 19.30
On. 5. maj. Aktivitet
On. 19. maj. Bibelstudie
On. 26. maj. Prædikant
On. 2. juni. Aktivitet
On. 9. juni. Bibelstudie
On. 23. juni. Afslutning
Bylderup Bov
Ti. 4. maj kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen
Fr. 7. maj kl. 18.30 Jesper Iversen
Sø. 9. maj kl. 10.30 Gudstj. Kristoffer Larsen
Sø. 23. maj. Konfirmation. Martin Hunskjær
Olsen
Fr. 28. maj kl. 19.30 Mads Jakob Jakobsen
Sø. 30. maj kl. 10.30 Gudstj. Søren Skovgaard
Sørensen
Ti. 1. juni kl. 14.30 Ældremøde. Teddy Sjælland
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Fr. 4. juni kl. 18.30 Christian Backer Mogensen
Sø. 13. juni kl. 10.30 Familiegudstj.
Fr. 18. juni kl. 19.30 Finn Sørensen
Sø. 20. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
On. 23. juni. Sankthans
Sø. 27. juni kl. 10.30 Temagudstj. Flere medvirkende
LMU
Fyns Frimenighed kl. 14.00
Faaborg kl. 19.00
Ma. 10. maj. Martin Svendsen
Ma. 17. maj. Ingvard Christensen: Gud har ikke
en pyt-knap
Ma. 24. maj kl. 12 Gudstj. i Odense FM. Søren
Skovgaard Sørensen. Udflugt sammen med
LM Fyn
Ma. 14. juni. Afslutning
Gånsager/Spandet
Haderslev
Ma. 3. maj kl. 18 Kulturmøde i Multihuset.
Jakob Rahbek: Danmarks befrielsesdag/Påskedag – vores befrielsesdag
On. 5. maj. Svend Åge Jacobsen: ”Hvad er
sand kristendom?”
On. 12. maj. Samtalemøde. Svend Åge Jacobsen: ”Vejen mellem afvejene”
On. 26. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 26. maj. Henning Hansen
To. 27. maj kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Jens Landkildehus
Lø. 5. juni kl. 14 og 16 Grundlovsmøde. Ellen og
Jens Erik Rasmussen. Hos Krista og Hans Chr.
On. 9. juni. Samtalemøde. Johannes Jensen
Ma. 14. juni kl. 18 Kulturmøde. Udflugt. Andagt v. Hans Chr.

On. 23. juni kl. 11-14 Kvinder møder kvinder.
Klubhuset
On. 23. juni. Sankthans på Gammelbro.
To. 24. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær.
Sommerafslutning på Gammelbro. Ejler
Nørager
Fr. 25. juni kl. 19 Sommerafslutning. Hos Berit
og Kim Jensen
LMU
Ma. 3. maj. Lennart Viktor. Hos Ditte og Lennart Viktor
Ma. 10. maj. Hyggeaften
Ma. 17. maj. Bibelstudie. Hos Maria Bentin
Ma. 31. maj. Kjeld Wiwe. Hos Else og Kjeld
Wiwe
Ma. 7. juni. Filmaften
Ma. 14. juni. Bibelstudie. Hos Pia og Mark
Tandrup
Ma. 21. juni. Sommerafslutning
Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 9. maj. Ingvard Christensen
Sø. 30. maj. Finn Sørensen
Sø. 13. juni. Ole Sørensen
Sø. 27. juni. Erik Haahr Andersen
Haderslev Syd
Fr. 7. maj. Ejler Nørager. KFUM’s Klubhus
Fr. 21. maj. Jesper Iversen. KFUM’s Klubhus
Lø. 29. maj. Udflugt
Fr. 11. juni. Henrik Hadberg. KFUM’s Klubhus
Lø. 23. juni. Sankthans. Flemming Jensen. Hos
Aase og Hans Peter
Kolding
7.-9. maj. Lejr. Kristian Andersen og Finn
Sørensen
To. 27. maj kl. 19 Carsten Skovgaard Holm:
”Jakob – en snyder og bedrager”
Sø. 6. juni kl. 15.30 Henrik Nissen
To. 10. juni Samtalemøde. Jesper Iversen: ”Jeg
er vintræet, I er grenene”
Fr. 18. juni kl. 17.30 Sommerafslutning

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 9. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 16. maj. Søndagssamling
Sø. 30. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 6. juni. Brændstrup. Jens Peter Rejkjær
Sø. 13. juni. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 20. juni. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 27. juni Brændstrup. Ernst Højgaard
Jensen
Løgumkloster
Ma. 3. maj kl. 14.30 Seniormøde. Ole Sørensen
Fr. 7. maj. Peter Thorsen
On. 19. maj kl. 18.30 Fællesmøde m LMU.
Jakob Rahbek
Fr. 28. maj. Jens Landkildehus
Fr. 4. juni. Kjeld Burgdorf
Ma. 7. juni kl. 14.30 Seniorudflugt til Gråsten.
Ingvard Christensen
Fr. 11. juni. Ingvard Christensen
Lø. 19. juni kl. 19 Sankthans. Hos Lisette og
Lars Krüger
LMU
Middelfart
Ti. 18. maj. Henrik Hadberg: ”Velsignelse”
Ma. 24. maj kl. 12 Gudstj. i Odense FM. Søren
Skovgaard Sørensen. Udflugt med LM Fyn
Ti. 1. juni. Jens Peter Rejkjær: Bevaret som
kristen – trods alt!
Nordøstfyn
Odense
Ma. 17. maj. Temaaften. Kristian Andersen:
”Bliv blot vred, men synd ikke. Undskyld på
forskellige sprog”
Ma. 24. maj kl. 11 brunch. Kl. 12 Gudstj. Søren
Skovgaard Sørensen. Udflugt med LM Fyn
Ma. 31. maj. Henning Kamp: ”Forsoning og
pinse”
Ma. 14. juni kl. 19 Lovsang. Laila Poulsen
On. 23. juni. Sankthans hos Annette og Hans
Ejnar Winther. Båltale v. Christina og David
Dysager

11

NYT I SYD MAJ 2021

ANNONCER

K ALENDER
LMU kl. 19.00
On. 5. maj. Filmaften v. Lillian
On. 12. maj. Poul Arne Nyborg
On. 19. maj. Fællesmøde m IMU og KFS hos IMU
On. 26. maj. Mai Sørensen. Hvordan hun kom
til tro
On. 2. juni. Bibelstudie
On. 9. juni. Per Bøndergaard
On. 16. juni. Sommerafslutning
Over Jerstal kl. 19.00
To. 6. maj. Kurt Krüger
To. 20. maj. Sang- og vidneaften
Lø. 5. juni. Grundlovsmøde. Peter Møller
Schmidt
On. 23. juni. Sankthans hos Marianne og Niels,
“Blankenhof”
Ribe
Ti. 18. maj. Erik Haahr Andersen. Hos Anne
Marie og Walter Poulsen
Fr. 11. jun. Martin Svendsen. Hos Randi og
Verner Juhl
On. 23. jun. Sankthans. Hos Gunhild og Jens
Rosenberg
LMU på ”Æ Farm”
Ryslinge kl. 14.30
Skærbæk
Fr. 7. maj. Finn Sørensen
To. 20. maj kl. 14.30 Ældremøde. Judith
Hunskær Olsen
Fr. 21. maj. Ejler Nørager
Fr. 28. maj. Henrik P.Jensen
Fr. 11. juni. Jørn Nørgaard
To. 17. juni kl. 14.30 Ældemøde. Ejler Nørager
Fr. 18. juni. Steffen Juul Pedersen
Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 7. maj. Bent Larsen
Fr. 28. maj. Henry Holm Hansen: ”Helligånden”
Sottrup
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Sønderborg
Fr. 7. maj kl. 18 Carsten Hjorth Pedersen
Fr. 21. maj kl. 14.30 Seniormøde. Henrik P.
Jensen
Fr. 21. maj. Missionsaften. Hanne og Jens Erik
Agerbo
To. 27. maj. Henning Kamp
Fr. 4. juni kl. 18 Peter Rask
To. 10. juni. Finn Sørensen
Fr. 11. juni kl. 13 Seniorudflugt
On. 23. juni kl. 18 Sankthans. Henrik P. Jensen.
Hos Britta og Børge Nørgaard
Toftlund Frimenighed
Sø. 2. maj kl. 10 Steffen Juul Pedersen
On. 12. maj kl. 19 Bent Larsen
On. 26 maj kl. 19 Per Bøndergaard
Sø. 6 juni kl. 10 Lars Birkmose
On. 9. juni kl. 19 Teddy Sjælland
Fr. 18 juni kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard
Christensen
Fr. 18 juni kl. 18 Sankthans
Tønder
Vadehavskirken kl. 10
Sø. 9. maj. Niels Kousgaard
Sø. 30. maj. Mathias Nørager
Sø. 20. juni. Møller Schmidt
Aabenraa kl. 19.00
Ti. 4. maj. Ole Sørensen
Fr. 7. maj. Mødet: ”Kun for kvinder” er aflyst
Ti. 18. maj. Johannes Jensen
On. 26. maj kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager
Ti. 1. juni. Caleb Petersen
Fr. 4. juni. Nadvermøde. Erik Haahr Andersen
Ti. 15. juni. Lovsang. Hiddi Højgaard
On. 16. juni kl. 14.30 Seniorudflugt
Ti. 22. juni. Sankthans
LMU
Ma. 4. maj. Stor dreng-/pigeaften
Ma. 10. maj. Bibelstudie
Ma. 17. maj. Lars Birkmose

Ma. 31. maj. Kristoffer Larsen
Ma. 7. juni. Arbejdsaften
Ma. 14. juni. Walk and Talk
Ma. 21. juni. Bibelstudie
Ma. 28. juni. Sommerafslutning

Kun for kvinder
Fredag 7. maj skulle der have været afholdt
et møde ”Kun for kvinder” i Aabenraa. Mødet
er aflyst.

Børne-juniorstævne på
Solbakken
Kristi Himmelfartsdag 13. maj kl. 10.3015.00.
Tag madkurven med. Der kan købes is.
Solbakkens adresse er Sønderballe Hoved 6o,
6100 Haderslev.
Vel mødt til en dejlig dag med sang, tale, leg
og boldspil for hele familien.

Pinsecamping
21.-24. maj afholdes pinsecamping på Haderslev Næs. Se program i marts-nummeret
eller på www. bchaderslev.dk/pinsecamping.
Gudstjeneste søndag 23. maj kl. 10.30.

Musical
26.-28. maj er der planlagt musical på
Løgumkloster Efterskole. Eleverne fremfører
”Pinocchio”.
Hvordan laver man musical i en Corona-tid?
Det er vi ved at finde ud af.
Normalt samler vi 2.500 tilskuere i skolens hal,
men det får vi næppe lov til i år, så i stedet
overvejer vi:
I hallen med færre tilskuere
Friluftsteater på fodboldbanen
DriveIn teater
Livestream
Men en ting er sikkert. Vi laver musical – og vi
glæder os!
Så sæt kryds i kalenderen, og følg med på
www.lme.dk/musical. Så vil vi løbende opdatere, når vi ved mere!
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Seniordage på Solbakken

Om Gud vil, og hvis vi må forsamles, skal vi på
mandslejr på Solbakken 4.-6. juni.
Vi vil være sammen om Guds ord og i et godt
kristent fællesskab.
Tilmelding sker til f.b.jakobsen@hotmail.com.
Pris 250 kr.
Gældende retningslinjer ift. Covid19 vil blive
fulgt.
Fredag:
17.30: Lejren åbner
18.30: Aftensmad (som består af din egen
medbragte mad)
19.15: Velkomst og informationer
19.30: Forkyndelse v. Michael Agerbo Mørch:
2. Pet. 1,3-11; ”Et helligt liv – hvad er det?” 1
21.00: Kaffe, spil, hygge, bordtennis mv.
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Søndag
8.30: Flaghejsning og morgenmad
9.45: Bedemøde
10.00: Forkyndelse v. Michael Agerbo Mørch:
2. Pet. 1,3-11; ”Et helligt liv – hvad er det?” 2
12.00: Frokost
13.00: Oprydning og nedpakning

Afdelingens generalforsamling
Afdelingens generalforsamling lørdag 12.
juni kl. 19.00 på Løgumkloster Efterskole. Se
dagsorden i Nyt i Syd fra februar 2021.

Sommerlejre på Solbakken
Oversigt over sommerens lejre på Solbakken:
19.-20. juni. Småbørnslejr. 4-7 år ifølge med
voksne. Ledere: Maja og Lasse Nielsen
1.-4. juli. Børnelejr. Kommende 1.-4. kl. Leder:
Mads Due Noer
25.-29. juli. Teenlejr. Kommende 7. kl.-17 år.
Leder: Kees van Ittersum
30. juli-1. august. Fælleslejr. Kommende 2.-7.
kl. Ledere: Heidi og Jeppe Munk
14.-15. august. Småbørnslejr. 4-7 år ifølge
med voksne. Leder: Sandra Schmidt
Program for lejrene findes på
www.solbakken-lejr.dk

I forbønnens tjeneste
MAJ
Tak for
• Guds hjælp indtil i dag
• nye missionærer og volontører
Bed for
• at coronatiden trods alt må være til velsignelse for alle
• sø. 2. LMs online-landsmøde
• to. 13. Børne- og juniorstævne på Solbakken
• lø. 15. teltlejrdag for juniorer
• 21.-24. Pinsecamping på Haderslev Næs
• forberedelserne til sommerens møder og lejre
• det tværkulturelle arbejde
Missionærer og volontører – Tanzania
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid, Alfred og 		
Marius. Bed om, at de må få en god indgang i DK
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
• Helle og Peter Bech. Iringa
• Charlotte Bech, Dar es Salaam
• volontør Simon Thorø, Kiabakari

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

Mandslejr

Lørdag
8.00: Flaghejsning og morgenmad
9.15: Bedemøde
9.30: Bibeltime v. Jesper Iversen; Hagajs bog 1
10.30: Formiddagskaffe
10.45: Bibeltime v. Jesper Iversen; Hagajs bog 2
12.00: Frokost – herefter tid til en morfar, en
fodboldkamp, en gåtur eller andet
15.15: Kaffe
15.45: Seminar v. Ejler Nørager: Mandens rolle
i hjem og menighed
18.00: Helstegt pattegris
20.00: Sang og vidnesamling

GIVES

Velkommen til fire hyggelige og opbyggelige seniordage 1.-4. juni på Solbakken.
Bibeltimer m.m. er ved Michael Mørch og
Anne Christine & Søren Pedersen. Torsdag
eftermiddag har vi sat af til en udflugt til
Museum Sønderjylland, der lige nu har fokus
på temaet ”Genforeningens pris”.
I år er der et nyt udvalg, der står for planlægning af seniordagene.
Lejrledere er Ruth & Anker Nørgaard, Lisbet &
Ebbe Kaas og Lene & Knud Lund.
Køkkenledere er Connie Juhl, Inger & Magnus
Gubi og Martha & Vagn Jensen.
Tilmelding senest 15. maj til Lene & Knud
Lund; knudmorsinglund@gmail.com;
Mobil 3195 3709.
Vi glæder os til dagene og håber, at restriktionerne til den tid er lempet så meget, at vi kan
samles.
Programmet kan findes på Solbakken-lejr.dk
og soenderjylland.dlm.dk

FORBØN

JUNI
Bed for
• 1.-4. Seniorlejr på Solbakken
• 4.-6. mandslejr på Solbakken
• lø. 12. Afdelingensstyremøde og afdelingens generalforsamling på LME
• 19.-20. Småbørnslejr, 4-7 år på Solbakken
• forberedelser til bibelcamping både praktisk og åndeligt
• arbejdet blandt grønlænderne
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
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Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding
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