
februar marts april maj juli september november december

I
Luthersk Mission  •  Sønderjylland-Fyns afdeling

NY T
S

Y
D

Løgumkloster Efterskole på hjemme-stortur
Læs side 7-10

#5 • 2021

-

Årgang 113



3
NYT I SYD JULI 2021

2
NYT I SYD FEBRUAR 2017

ANDAGT

2

I Rom. 8,1 står: ”Så er der da nu ingen 
fordømmelse for dem, som er i Kristus 
Jesus.” Det er et dejligt løfte, som gælder 
dem, der er i Jesus! Og er jeg så det? 
Tvivlen kan af og til trænge sig på i hver-
dagen, hvor jeg konstaterer, at jeg svigter 
og falder. 

Tid til Jesus
Der er en sang, der er blevet mig til 
megen glæde og trøst, og det er nr. 293 
i Sange og Salmer, forfattet af Abraham 
Thompson: 

Hvorledes kan jeg vide,
at jeg er født af Gud, 
at Jesus er min frelser, 
og synden slettet ud? 
Spørg ej dit gamle hjerte, 
det er bedrageligt, 
men se og læs i Herrens ord
og få det skrifteligt.

Det er så afgørende, at vi i hverdagen 
tager os tid til bibellæsning og andagt, 
så sjælefjenden får mindst mulig råde-
rum. Desværre kan vi ikke holde ham 
helt ude. Der er mange situationer, hvor 
vi fristes til at give plads for ting, vi synes, 
kan være uskyldige, men som kan være 
dræbende for vores trosliv. 

Vi har i så lang tid måttet være på 
fysisk afstand af menigheden, nadverfæl-
lesskabet og bibelkredsen, at det næsten 
har kunnet føles i orden. Og det på trods 
af at vi ved, at det kristne fællesskab er 
en af de afgørende ting for at blive beva-
ret i troen.

Guds løfter står fast
Jeg vil også gerne fremhæve vers to i 
ovennævnte sang:

I følelsernes verden 
det veksler dagen lang 
fra sol til vintermørke, 
fra bitter gråd til sang. 
Men Herrens ord og løfte 
er uforanderligt, 
og følelser påvirker ej 
det, som er skrifteligt.

I alle livets forhold, der beskrives i 
sangens vers, går det igen, at ”vi har det 
skrifteligt”.

Det er dejligt, at man ikke skal forlade 
sig på sine følelser, men hele tiden vende 
tilbage til de løfter, vi kan læse om i Bibe-
len, få forkyndt i vore kristne fælleskaber 
og synge om i gode sange og salmer.

Rasmus Ebsen, Odense

LMU
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Alt i Jesus

”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i 
Kristus Jesus.” Rom. 8,1

Da jeg i efteråret 2019 skulle begynde på 
mit studie, valgte jeg at flytte fra Søn-
derjylland til Odense. Jeg valgte Odense, 
fordi det var det sted, jeg gerne ville 
studere. Forud for min beslutning om at 
flytte til Odense, havde jeg været stude-
rende for en dag på bioanalytikeruddan-
nelsen på University College Lillebælt 
(UCL). Stedet, elever og lærere gav mig 
alt sammen en god fornemmelse, og da 
jeg mødte mine forældre efter besøget, 
sagde jeg: ”Det er her, jeg vil studere”. 
Jeg har også lidt familie her, og der er en 
LMU, jeg kan komme i. Desuden er Oden-
se ikke så stor som Århus og København, 
og så er det tættere på min hjemegn i 
det sønderjyske. 

Min første tid
Min første tid hjemmefra var spændende 
og lidt mærkelig. Jeg valgte at flytte i en 
lejlighed for mig selv, så jeg havde meget 
tid alene. Det gjorde mig nu ikke så me-
get, da min studiedag foregik på skole-
bænken fra kl. 8.00-14.30. Det var meget 
rart at have lidt ro, når jeg kom hjem, og 
jeg fandt også hurtigt ud af, at der var en 
del at lave, nu hvor jeg boede selv. Jeg 
skulle købe ind, lave aftensmad, gøre rent 
og vaske op. Det var nyt at skulle gøre 
det hele selv, men jeg nød det og gør det 
stadig. Det skal dog ikke lyde som om, 
at det hele bare er en fest. Det har især 
været svært, at jeg nu nærmest har to 
hjem: Et i Odense og et i Sønderjylland. 
Jeg har dog altid fået meget hjælp og 
støtte af mine forældre, og jeg har altid 
kunnet ringe til dem, uanset om jeg har 
haft brug for nogle at snakke med om 

min dag, eller for at få at vide hvordan 
man gør en gryde ren, der er brændt på.

LMU
Min LMU har også betydet meget i min 
første tid i Odense og gør det stadig. Jeg 
er glad for mit studie, og min klasse er 
fantastisk, men det er bare noget andet, 
når jeg onsdag aften mødes med mine 
kristne brødre og søstre. Det at kunne 
mødes med dem, og bare være den, jeg 
er, har gjort, at jeg meget hurtigt er fal-
det til i Odense. Det har nærmest været 
som et fristed. 

Jeg vil varmt anbefale Odense som 
studieby, da jeg finder byen hyggelig, 
charmerende og med en dejlig LMU. Det 
bedste jeg kan råde dig til, hvis du over-
vejer, hvor du skal studere, er: Hav Gud 
med i alt, både hvor du skal bo, og med 
hvem, og hvilket studie du skal søge ind 
på osv. Han har en plan med dig, og han 
ved, hvad der er bedst for dig. 

Lærke Wind Iversen,
bioanalytikerstuderende 

Studerende i Odense

Jeg vil varmt 
anbefale 

Odense som 
studieby, siger 

Lærke.
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og muligheden for en forholdsvis normal 
hverdag.”

Tilbage til Mongoliet
Når Maiken vender tilbage til Mongoliet, 
skal hun igen være lærer på den norske 
skole, hvor der til efteråret bliver fem 
elever. Her skal hun sammen med en ny, 
norsk lærer skabe en hverdag med trivsel 
for missionærbørnene. Derudover skal 
hun være med til at iværksætte akti-
vitetscenteret for børn og unge, og så 
skal hun være kristen i landet. ”Jeg rejser 
tilbage til Mongoliet, fordi der stadig er 
brug for mig, og det jeg kan bidrage med 
i Khovd. Gud er ikke færdig med mig i 
Mongoliet – og jeg er ikke færdig med 
det, Mongoliet har at give mig!

Der er mange ting, Maiken ser frem til. 
”Jeg glæder mig til at gense mine venner 
og kollegaer. Jeg glæder mig meget til 
en hverdag i Khovd, hvor jeg kan arbejde 
på skolen, spille bold eller stå på skøjter 
med nabobørnene. Og så glæder jeg mig 
til at tage på tur i den flotte natur, køre 
til gudstjeneste om søndagen og besøge 
folk i landsbyerne.”

Astrid Ishøi

MISSION

I januar 2021 valgte Maiken Hadberg, 
der er ansat som missionær for Norsk 
Luthersk Mission (NLM) i Mongoliet, at 
rejse hjem til Danmark. Til august håber 
hun at kunne vende tilbage til Mongoliet. 
Nyt i Syd har haft en snak med hende om 
hjemkomst, ventetid, coronarestriktioner 
og tilbagevenden.

Tilbage til Danmark
Beslutningen om at rejse til Danmark for 
en periode var, som meget andet har 
været det sidste års tid, coronarelateret, 
fortæller Maiken. ”Mongoliet har haft en 
meget konservativ tilgang til epidemien, 
hvilket resulterede i to på hinanden føl-
gende lockdowns af hele landet. Under 
første lockdown i november begyndte 
tankerne om at rejse tilbage til Danmark 
at komme. Gav det mening at blive i 
Mongoliet uden at kunne udføre en ene-
ste arbejdsopgave? Efter at have satset 
på en mulig genåbning og bedt om Guds 
vejledning, kom anden lockdown i slut-
ningen af december – og i følgeskab med 
en beslutning om at forlænge min ansæt-
telse med et år – gik rejsen hjemad.” 

Det var dog ikke bare enkelt at komme 
til Danmark. For Maiken var det hårdt at 

forlade mennesker og steder, hun var 
kommet til at holde af og mærkeligt at 
komme hjem til et anderledes og nedluk-
ket Danmark. Samtidig har hun oplevet 
det som en velsignelse at få lov at være 
sammen med familie, venner og nær-
kontaktmenigheder. 

At arbejde ”hjemmefra”
Maiken er fortsat ansat i en deltidsstilling 
for NLM. ”Jeg har været med i en arbejds-
gruppe, der har udviklet det næste store 
projekt i Mongoliet – et aktivitetscenter 
for børn og unge. Centeret er en udvik-
ling og formalisering af den skøjtebane, 
vi har drevet i fritiden. Projektet skal være 
med til at fremme frivillighed, aktivere 
børn og unge og vigtigst, skabe ram-
merne for, at børnene og de unge kan 
få lov at høre om Jesus.” Derudover 
er hun begyndt at tage på besøg hos 
nærkontaktmenigheder for at fortælle 
om Mongoliet. ”Det er helt fantastisk at 
møde det bagland, som har været med 
i forbønnens tjeneste,” fortæller hun. De 
næste par måneder står på forberedelse 
af næste skoleår, genopfriskning af det 
mongolske sprog... og ventetid.

Fra Mongoliet til Danmark – og retur

MISSION

Ventetid og usikkerhed
På trods af deltidsstillingen for NLM har 
de sidste mange måneder været præget 
af ventetid og usikkerhed for Maiken. 
”Jeg er et menneske, der gerne vil have 
styr på tingene, og det er en overvindel-
se hver dag at overlade usikkerhederne 
i Guds hænder. Følelsesmæssigt har der 
været mange op- og nedture i løbet af de 
seneste måneder, og der er udsigt til fle-
re, inden jeg sidder i flyet på vej tilbage. 
Men jeg beder om styrke til at holde mig 
ovenpå og ”trusting Gods timing”, som 
en missionærkollega skrev til mig.”

Coronarestriktioner
”Mongoliet er et land med meget om-
skiftelige regler og ordninger. Hvad der 
gælder i dag, kan være ændret i morgen. 
Der har netop været to måneders streng 
lockdown, hvor man helst skulle blive på 
egen grund og ikke kunne komme ud af 
byerne. Pt. kan man komme ind i landet, 
hvis man er vaccineret, eller hvis man 
sidder i to ugers karantæne. De kræver 
et vaccinekort for at rejse rundt inden-
lands. Forhåbentligt byder august på et 
færdigvaccineret land (de er halvvejs nu) 

På skøjtetur med børneklubben
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Tid til hinanden
I begyndelsen var vi syv kvinder, men 
efterhånden er flere faldet fra på grund af 
dødsfald. For tiden er vi fire kvinder, som 
mødes en gang om måneden. Vi både 
henter og bringer de ældre.

Vi har oplevet, at flere er begyndt at 
komme med til vore seniormøder, efter 
de er begyndt i bibelkredsen. Da vi kun 
er fire, har vi holdt møderne, også selv 
om der er corona. Vi har også ringet sam-
men for at opmuntre hinanden.

Vi oplever alle, at vi får noget positivt 
med hjem, netop fordi vore sammen-
komster (møder) er på et ”lavt” plan, og 
fordi vi tager os tid til ”udenomssnak”, 
hvad de, som er alene, er særligt glade 
for.

Vi vil gerne opfordre alle, til at invitere 
nogle, som ellers ikke kommer til møde, 
med i en sådan lille bibelkreds.

Hanne og Inger/AF

BIBELSTUDIE

Den lille bibelkreds
I Sønderborg har de i flere år haft en 
bibelkreds, der er målrettet ældre. Jeg 
har spurgt Hanne Tychsen og Inger Las-
sen, der har været med til denne aktivitet 
i flere år, om de vil fortælle lidt om ”den 
lille bibelkreds”, som de selv kalder den. 
De fortæller:

Eftermiddagsmøder
Møderne begyndte med, at en ældre 
kvinde ønskede at være med i en bibel-
kreds. Kvinden var lettere retarderet, så 
det var svært for hende at være med i en 
almindelig bibelkreds. Så var det tanken 
opstod, at vi kunne lave en lille bibelkreds 
om eftermiddagen, hvor Bibelens ord var 
enfoldigt og i et letforståeligt sprog. Det 
resulterede i, at flere ældre kom med, da 
tidspunktet passede dem meget bedre. 
Vi begynder kl. 14.30 med kaffe og kage. 
Det varer 30-45 min., da vi skal have god 
tid til at snakke med hinanden. Bagefter 
læser vi et kapitel i Bibelen og taler om 
det, vi har læst. Vi slutter ca. 16.30.

MISSIONPRÆDIKANT

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

GRY

At lave planer er en skør sport i en corona-verden. Vi har aldrig lavet 
så mange – og de har aldrig holdt så kort tid. Hvordan håndterer 

man det som elev og som ansat? Det kan du læse mere om i dette 
nummer af Gry.

OMSTILLINGSPARATHED

6
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DIGTE  MISSION

For nylig lærte jeg et nyt ordsprog af 
en af lærerne på efterskolen. Jeg ved 
ikke, om det egentlig kvalificerer sig til 
at kaldes et ordsprog, for jeg har al-
drig hørt det andre steder, men jeg har 
selv fortalt det videre nogle gange.

Vi stod overfor endnu en ændring 
i vores restriktioner og vilkår, som 
tvang os til igen at lave alle planer 
om. Denne gang gik det ud over vores 
musical, som jo er et af årets store 
højdepunkter, og noget, der forbere-
des over et helt år. Det var her, det 
nye ordsprog blev født:

”Det her er ikke længere at asfalte-
re, mens vi kører… Vi er ved at repa-
rere flyveren, mens den styrter!”

Det lyder måske dramatisk, men 
det beskriver nok meget godt, hvor-
dan vi egentlig oplevede det, da vi to 
uger før de planlagte musical fore-
stillinger endnu en gang måtte sadle 
helt om. Løsningen blev en udendørs 
Drive In forestilling. Men den løsning 
krævede store ændringer i alt fra 
scenografi og manuskript til scener, 
kulisser, teknik og PR. Der skulle søges 
tilladelser længe efter normale dead-

OM GUD VIL
lines, vi var afhængige af fornuftigt 
vejr, og i det hele taget var der 1000 
ting, der kunne gå galt. Først og frem-
mest kunne en enkelt positiv corona-
test vælte hele læsset.

Når disse linjer udkommer, ved vi, 
om tingene lykkedes eller ej, men i 
skrivende stund – med to dage til 
premieren – har enormt mange ting 
allerede lagt sig til rette. Ting, som 
var helt uden for vores kontrol.

Corona har været besværligt og 
ødelæggende for mange ting. Det er 
også noget af det, som de følgende 
artikler taler om. Men forhåbentlig 
har vi også lært noget. En af de lek-
tier, jeg har lært og håber at huske, 
når hverdagen forhåbentlig er blevet 
”normal” igen, er formuleret meget 
skarpt i Ny Testamente:

I, som ikke aner, hvordan jeres liv er 
i morgen… I skulle hellere sige: ”Hvis 
Herren vil, så skal vi leve og kan gøre 
det eller det.” (Jak 4,14-15)

Vi håber, at Gud vil musicalen, og vi 
tror på, at Gud vil LME. Men det hele 
afhænger netop af ”om Gud vil”.

Jørn Nørgaard, Forstander

UNGLÆRERE I KAOS
At kunne navigere i kaos, er i virke-
ligheden en ret præcis beskrivelse af 
det, livet som unglærer i denne tid 
indebærer. At være omstillingsparat 
og klar til at lægge planer om gang 
på gang, er noget, vi har skullet lære 
at leve med. Det kan være svært at 
holde overblik, og til tider har jeg måt-
tet erkende, at det har været for stor 
en opgave at få det fulde overblik, og 
derfor har jeg været nødsaget til at 
navigere frem til en løsning, der funge-
rer lige her og nu. Det har været hårdt, 
da jeg hele tiden har haft tanken om, 
at de planer jeg lægger, muligvis skal 
lægges fuldstændig om. Når det så 
er sagt, så vil jeg langt hellere leve 
med at navigere i corona-kaos, end at 
skulle tilbage til hjemmeundervisning. 

En af de ting, jeg virkelig har kunne 
mærke efter genåbningen, er, at det at 
have eleverne fysisk ved siden af sig, 
giver ubeskriveligt meget mere energi 
og motivation til nye tiltag. Det giver 
motivationen til at kæmpe sig igennem 
de udfordringer, vi bliver stillet over 
for med nye retningslinjer, restriktioner 
og corona-tiltag. Jeg synes, at vi som 

medarbejdere har været utroligt gode 
til at støtte hinanden i hele processen. 
Dette har også resulteret i, at vi har 
formået at få gennemført en masse 
fede aktiviteter og arrangementer for 
eleverne, trods de ringe vilkår, vi har 
haft. Desuden har eleverne været helt 
vildt gode til at tage imod dette, også 
selvom de ikke får hele den traditio-
nelle efterskole-pakke med ture til 
udlandet og lignende. 

En anden ting, der har været værd 
at bemærke ved elevflokken, er, at da 
de endelig kom tilbage, efter ti ugers 
nedlukning, var de mere hungrende ef-
ter følelsen af fællesskab end nogen-
sinde. Det var faktisk helt vildt at være 
vidne til! De første to uger var de ikke 
til at skille ad. Det fortog sig lidt, men 
selv nu i skrivende stund, ti uger efter 
genåbningen, er fællesskabet blandt 
eleverne stadig meget højere vægtet, 
end det var inden nedlukningen. Både 
vi unglærere og eleverne har lært 
nogle vigtige ting om at være omstil-
lingsparate og værdien af at have et 
fællesskab at være en del af. 

Jonathan Roager, 21 år, unglærer

HJEMME-STORTUR – EN HELT NY OPFINDELSE
Først planlagde vi stortur som vi 
plejer, så planlagde vi en stortur i 
Danmark, og efter at al lejrskoleakti-
vitet blev frarådet, lavede vi en sidste 
plan, en ”hjemme-stortur”, en hel uge 
med bus til rådighed og fuld knald 
på fællesskab og oplevelser ude – og 
overnatning i egen seng på skolen. 

Laurits har svært ved at vælge, 
hvilken aktivitet han vil huske bedst 
om fem år. Efter en del overvejelser 
når han frem til en hel dag i Legoland 

med meget få gæster, så der var 
ingen ventetider til karusellerne. Her 
kunne han være barn igen sammen 
med efterskolekammeraterne. 

Det fedeste ved ugen var moment-
vis at opleve fællesskab og tilstede-
værelse i nuet. Det kunne ske på fri 
bygang i Vejle, hvor eleverne fik penge 
til at gå ud og spise. Klatreparken i 
Vejle får også mange point, her var 
der rigelig mulighed for at bryde egne 
grænser i de i alt 900 m svævebaner 

og klatrebaner op til 21 m højde – ikke 
uden grund hedder den ”Gorillaparken”. 

Når vi skal udforske vort eget områ-
de, så er Mandø oplagt. Eleverne satte 
sig godt til rette i Mandøbussen og blev 
kørt gennem vadehavet til Mandø, vel 
vidende at de skulle gå tilbage sam-
men med naturvejledere og lærere. 

Endelig blev de berygtede romerske 
ruiner byttet ud med et spændende 
besøg på Historiecenter Dybbøl Banke. 
Her blev 1864 genoplevet gennem bil-

leder, brevskrivning med blæk, oplæs-
ning af breve i en kopi af en barak og 
ikke mindst pandekagebagning som 
det foregik i 1864 efter original opskrift. 

Når Laurits bliver spurgt om en 
konklusion siger han: ”Det har været 
en stortur, som har været med til 
at styrke fællesskabet. Det er vores 
stortur, ikke en tur i stedet for noget 
andet. Det blev oplevelsen, ikke en 
oplevelse i stedet for noget andet. 

Lars Birkmose, lærer
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PRÆSENTATION

Det var som en drøm at komme tilba-
ge på efterskolen efter corona. Men 
alligevel var det ikke kun liv og glade 
dage, for tankerne kørte bare: ”Har 
jeg stadig min plads i fællesskabet? 
Bliver alt, som det var før? Hvilken ind-
flydelse vil corona have for resten af 
året?”. Men jeg tror nu, at vi næsten 
alle kan skrive under på, at de tanker 
ikke blev til virkelighed. Jeg kan huske, 
at jeg snakkede med en om, at når vi 
kom igennem corona sammen – så 
kan vi klare alt. Det lyder meget op-
timistisk (og det er det måske også), 
men vi har jo alle siddet i lockdown 
og trillet tommelfingre. For mit ved-
kommende var nedlukningen virkelig 
hård, men det var rart, at vi alle sad 
i samme båd, så vi kunne snakke om 
det. Jeg har haft mange gode snakke 
med mine efterskolekammerater om, 
hvordan det var at sidde derhjemme, 
når man bare ville afsted igen! 

Jeg tror, mange af os har fået 
spørgsmålet: ”Føler du, dit efter-
skoleår har været spildt?” Der kan 
jeg uden tøven svare: ”Nej, på ingen 
måde!”. For jeg har haft et fantastisk 
år – selv med corona. Og hvis der er 
nogen, jeg vil takke for, at vores år 
stadig har været fantastisk, er det 
lærerne og personalet. Tak. Bare tak. 

De har holdt humøret oppe selv på de 
mørkeste dage, været omsorgsfulde, 
når vi havde brug for det, og de har 
kæmpet en brav kamp for, at vi stadig 
kunne få mange fede oplevelser, og 
det har de gjort til perfektion! 

Vi har haft galla, som 10.a stod for, 
omvendt døgn, vores store ”hjemme-
stortur”, militærdøgn, fagdage, Jesus 
Praise, indsamlingsaften og meget 
andet. Nu er vi i gang med at lave mu-
sical, så man kan ikke sige, at der ikke 
har været tryk på – men det er fedt. 
Jeg synes også, vi som elever har 
været klar til at gøre det til et fedt år 
socialt. Vi er blevet rystet sammen – 
især her på det sidste. Vi har været 
gode til at skrive inde på vores grup-
pe på Messenger: ”Der er fælleslege 
i daglig” eller ”Vi spiller beachvolley 
– kom og vær med”. Det er så fedt, at 
der hele tiden sker noget, både i løbet 
af skoledagene, men også i weeken-
den eller om aftenen.

Vores år har ikke været spildt, 
det er ikke blevet dårligere bare på 
grund af corona, og vi har ikke fået et 
”dårligere” fællesskab – tværtimod. 
Jeg glæder mig til den næste måned, 
inden året slutter, for jeg ved, vi får 
en fest ud af det.

Alberte R. Vestergaard, elev

KALENDERKALENDERKALENDER

JEG VILLE IKKE BYTTE MIT EF-
TERSKOLEÅR FOR NOGEN PRIS

Ny afdelingssekretær
Hartvig Debel-Hansen har, efter mange 
års tro tjeneste, ønsket at blive afløst 
på posten som afdelingssekretær i 
Sønderjylland-Fyns afdeling. Hans afløser 
er Leon Juhl. Han vil her præsentere sig 
selv:

Jeg hedder Leon Juhl, og sammen med 
min hustru, Kamilla, og vores tre børn bor 
jeg i Branderup på et lille husmandssted 
med masser af plads, ro og ukrudt. Vores 
åndelige ståsted er LM i Agerskov og Ager-
skov Valgmenighed. Til daglig er jeg lærer 
på Agerskov Kristne Friskole.

Jeg har sagt ja til opgaven, fordi jeg 
kunne se, at der var et behov, som jeg 
kunne udfylde. Sådan tror jeg, Gud kalder 
mange til tjeneste i menigheden. Så må jeg 
ydmygt bede om og stole på, at han vil give 
mig nådegave til tjenesten.

Her fra redaktionen vil vi gerne sige 
tak til Hartvig og velkommen til Leon og 
ønske jer begge Guds rige velsignelse 
over jeres fortsatte virke.

Nyt medlem i redaktionen for Nyt i Syd
Charlotte Staugaard har ønsket at træde 
ud af redaktionen for Nyt i Syd. I stedet 
for Charlotte har Gurli Lagoni, Bylderup 
Bov sagt ja til at gå ind i redaktionen. 
Hun vil i det følgende præsentere sig 
selv:

Jeg hedder 
Gurli Lagoni. Jeg 
er gift med Olaf og 
sammen har vi fire 
børn, svigerbørn 
og mange skønne 
børnebørn. Jeg har 
arbejdet som syge-
plejerske. Nu er jeg 
på efterløn, men er med i en vågetjeneste 

og er frivillig som rådgiver på abortlinjen.
Jeg kommer i LM frimenighed i Bylde-

rup Bov. Jeg er med i et udvalg, der står for 
udadrettede møder i missionshuset, er aktiv 
i en bibelkreds, der begyndte som åben 
bibelstudiekreds samt med i et kristendoms-
kursus. Jeg synes, det er vigtigt at flere kom-
mer med, derfor må vi bede, skabe gode 
relationer, hyggelige rammer og overveje 
mødeform/kultur/sprog. Jeg glæder mig til 
at arbejde med i Nyt i Syd.

Også her vil vi fra redaktionen sige 
tak til Charlotte og velkommen til Gurli 
og ønske jer begge Guds rige velsignelse 
over fortsat liv og tjeneste.

Annelise Fredensborg
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	Lyt til en ny 
 andagt hver dag

	svarer hele døgnet

	varer to minutter

Luthersk Mission

ANNONCERKALENDER

Agerskov
Fr. 13. aug. Niels Kousgaard
Sø. 22. aug. Sommermøde på friskolen. 
Henning Høgild Pedersen
LMU 

Agerskov Valgmenighed
Sø. 4. juli kl. 10 Jakob Rahbek
Sø. 15. aug. kl. 10 Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 24. aug. Villy Sørensen, Hammel

Ballum
Fr. 2. juli Henrik Hadberg
Sø. 15. aug. kl. 10.30 Gudstj. Finn Sørensen
Sø. 22. aug. kl. 14. Ingvard Christensen

Brændstrup
Ma. 9. aug. Opstart
Ma. 23. aug. Ernst Højgaard 
LMU

Bylderup Bov
Ti. 3. juli kl. 14.30 Ældremøde. Ib Jørgensen
Sø. 11. juli kl. 10.30 Gudstj. Ib Jørgensen
Sø. 25. juli kl. 10.30 Gudstj. med videoprædiken
Ti. 3. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Eskil Nørgaard
Fr. 6. aug. kl. 18 Åbent hus. Helle og Jens 
Bonde-Petersen
Sø. 8.aug. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer Olsen
Fr. 13. aug. kl. 18.30 Caleb Petersen
Sø. 22. aug. kl. 10.30 Konfirmation. Ejnar 
Landkildehus
Fr. 27. aug. Erik Sode Nielsen
Sø. 29. aug. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet

Haderslev
On. 11. aug. Poul Arne Nyborg
Ma. 16. aug. Kulturmøde i klubhuset
On. 18. aug. Samtalemøde v/Jens Peter Rejkjær
To. 19. aug. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. 
Michael Lerche Nygaard
LMU

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 8. aug. Henrik P. Jensen
Sø. 22. aug. Finn Sørensen
Lø. 28. aug. Konfirmation. Ejler Nørager
Sø. 29. aug. Peter Olsen

Haderslev Syd
Fr. 13. aug. Finn Sørensen, KFUM’s klubhus
Fr. 27. aug. Sangaften ved Lars og Anette, 
KFUM’s klubhus

Kolding
To. 12. aug. Morten H. Olsen
To. 19. aug. Sang- og musikaften. Vidnesbyrd
To. 26. aug. Henrik Hadberg: ”Bibelen, Guds 
gave til os”

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 4. juli Søndagssamling
Sø. 1. aug. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 8. aug. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 15. aug. Ballum. Finn Sørensen
Sø. 22. aug. Brændstrup. Kristian Andersen. 
Om ægteskab/familie. Familierelateret tema-
eftermiddag
Sø. 29. aug. Ejler Nørager. Søndagssamling

Løgumkloster
LMU

Middelfart 

Nordøstfyn

Odense
Ma. 16. aug. kl. 19 Møde
LMU kl. 19.00

Over Jerstal kl. 19.00
26.-28. aug. Lø. kl. 10 Møderække. Peter Olsen

Ribe
LMU på ”Æ Farm”

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
To. 12. aug. Jens Peter Rejkjær
Fr. 20. aug. Jesper Iversen
To. 26. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Erik 
Hansen
Fr. 27. aug. Teddy Sjælland

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 13. aug. kl. 18 Grillaften hos Johanne og 
Søren Lagoni
Fr.  27. aug. Kristoffer Larsen

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 2. juli kl. 18 Gåtur
Fr. 6. aug. kl. 18 Vidne- og lovsangsaften
To. 12. aug. Niels Kousgaard
Fr.1 3. aug. kl. 14.30 Seniormøde. Flemming 
Jensen
To. 19. aug. Jens Peter Rejkjær. Fælles med 
LMU
20.-22. aug. Kredslejr på Solbakken. Johannes 
Jönsson, København
Fr. 27 aug. Kredsmøde
LMU
To. 5. aug. kl. 18.30 Møde
To. 12. aug. kl. 18.30 Møde
To. 19. aug. kl. 18.30 Jens Peter Rejkjær. Fælles 
med LM
To. 26. aug. kl. 18.30 Møde

Toftlund Frimenighed 

Tønder

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 8. aug. Lovsangsgudstj.
Sø. 22. aug. Henrik Hadberg

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 17. aug. Opstartsmøde 
Ti. 24. aug. Jens Rosenberg
LMU

Solbakken

Der er stadig plads på nogle af sommerens 
lejre på Solbakken. 
Gå ind på Solbakkens hjemmeside og få 
oplysninger om de enkelte lejre. https://
solbakken-lejr.dk/aktiviteter/sommerlejre/ 

Mødeplan for juli og august 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30
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JULI

Bed for 
• det kristne fællesskab
• at alle må finde tilbage i det kristne fællesskab efter corona
• Solbakken, at lejrene må blive afviklet
      1.-4. Børnelejr 1.-4. kl.
      25.-29. Teenlejr 7. kl -17 år
      30. juli-1. august fælleslejr 2.-7. kl.
• 27. juni -10.juli Konfirmandkursus på LME
• 10.-31. Bibelcamping på Haderslev Næs
• 12.-16. Tværkulturellejr på LME
• 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 igen
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
• Charlotte Bech, Dar es Salaam
• Helle og Peter Bech. Iringa

August

Bed for
• Solbakken, at de sidste lejre må blive afviklet
      14.-15. småbørnslejr 4-7 år ifølge med en voksen 
• ledere, lærere og elever på vore friskoler, LME og LMH
• de syge og deres familier
• 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. Bed om, at de  
 må få en god indgang i DK igen
• 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.

G
IV
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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
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U
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FORBØN

I forbønnens tjeneste

ANNONCER

Bibelcamping (BC) 10-31. juli

BC-udvalget arbejder frem mod sommerens 
bibelcamping på Haderslev Næs. 
Mange praktiske ting på pladsen er ved at 
gøres klar. I skrivende stund er der ikke et 
præcist overblik over, hvordan restriktionerne 
for Covid 19 tolkes ind i BC-sammenhæng. Vi 
tror på, at BC kan afholdes uden at restrik-
tionerne kommer til at fylde, da vi jo alle er 
kendt med diverse anbefalinger, og at vi ikke 
stimler tæt sammen. Vi vil løbende skrive på 
hjemmesiden og Facebook.
 
Frivillige
Der er brug for, at mange frivillige vil hjælpe 
med en opgave. Meld gerne ind til BC-udval-
get, hvis du tænker, at du gerne vil hjælpe 
med en opgave.
 
Klargøring 28. juni
Der afholdes arbejds-/rengøringsdag mandag 
28. juni på BC fra kl. 10.00 til vi er færdige. 

Husk tilmelding til Jens Jørgen på SMS 2330 
1917 eller mail: monaogjens@stofanet.dk. 
Skriv hvor mange du/I kommer og hvornår. 
Der vil være kaffe/brød og aftensmad. 

På udvalgets vegne 
John Erik Jørgensen

Kvindernes fridag

I Aabenraa LM er vi blevet spurgt, om vi vil 
stå for planlægningen af Kvindernes fridag, 
og den er nu blevet planlagt til 27. novem-
ber 2021 fra kl. 10 til kl. 15. Foredragsholder 
bliver Vibeke Sode Hjorth, der vil tale ud fra 
emnerne: 
1.  Det bedste kvindeliv set fra Guds vinkel. 
2.  Hvad kan vi lære af Martha og Maria fra
 Bethania.
Arrangementet vil komme til at foregå på Sol-
bakken. På grund af corona og restriktioner er 
dette kun en appetizer. 

Ulla Tychsen



LME på hjemme-stortur hos paintball og lasergames i 
Fogderup ved Bylderup Bov 
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