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Alle menneske vandrer frem imod et mål, 
men hvilket mål gælder for din vandring? 
Du går nemlig også fremad imod et mål. 
Der er bare givet os mennesker to veje 
at gå ad, og vi følger én af dem. Den ene 
går til livet – og det er himlen. Den anden 
går til døden – og det er fortabelsen. 
Tænk, en af disse veje går du og jeg på, 
og du læste lige nu, hvad målet for disse 
to veje er. Her er der ikke tale om et kort 
menneskeliv, men en evighed – et liv der 
aldrig får ende.

Vil du frelses?
Det liv, du lever her i tilværelsen, afgør, 
hvor du skal tilbringe evigheden, så al-
vorligt er det! Jesus rækker sin frelsende 
hånd ud til dig og mig nu og spørger: 
”Vil du frelses, så hør!” Han, altså Jesus, 
slettede dit gældsbevis med dets lovbe-
stemmelser, det som var imod dig. Han 
tog det bort ved at nagle det til korset. 
Så er korset altså skillevejen. Jesus tog 
det bort, som skilte dig fra Gud. Din synd 
den blev naglet til korset med ham.

Jesus er vejen
Det er afgørende for dig, at du følger den 
vej, som Jesus selv har anvist, hvis du vil 
nå til himlen. Jesus siger: ”Jeg er vejen 
og sandheden og livet; ingen kommer til 
Faderen uden ved mig.” Johs. 14,6. Jesus 
er vejen for dig!

Sig ham tak for frelsen. Lever du i 
troen på Jesus, er der ingen – heller ikke 
Djævelen – der kan anklage dig. For Jesus 
har udslettet alle dine synder ved sin død 
på korset og i sin opstandelse.

Tænk du, som tror på Jesus, du er ikke 
længere under nogen anklage. Du er i 
Guds øjne fuldkommen fri!

JESUS HAR ORDNET DIN FRELSE HELT OG 
FULDT. DU MÅ FÅ LOV TIL AT SIGE HAM 
TAK, OG DU EJER DET! DU ER ET GUDS 
BARN.

Egon Jensen, 
Haderslev

BIBELCAMPING
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Et slettet gældsbevis

”Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestem-
melser imod os; han fjernede det ved at nagle det til 
korset.” Kol. 2,14 ”Hvad kan man få for syv kroner?” spør-

ger en dreng med tvivlen malet i ansig-
tet. Han står foran slikhylden i butikken 
på bibelcamping. Det er et stort valg, 
han står foran, og det er hans eget. Det 
eneste, vi kan hjælpe med, er at tælle til 
syv. Det er næsten købmandskab som i 
gamle dage. Her er der ikke stregkoder, 
der skal bippes, men børn der skal hjæl-
pes, og hyggelige snakke der skal tages 
hen over disken. Det er en af grundene 
til, at vi frivillige høkere nyder fællesska-
bet omkring butikken. 

Men også en høker bliver sulten, og 
hver onsdag aften slæber vi borde og 
stole op på pladsen foran cafeteriet, og 
så står både børn og voksne i en alenlang 
kø for at få lækker flæskesteg og håber 
på, at vejret holder, mens vi nyder maden 
og samtalerne rundt ved bordene.

Gud er stærk og mægtig
Kø var der også, da alle juniorer gik 
rundt om Jeriko. Salen var pyntet med 
en bymur, juniorerne havde lavet våben, 
tøj, musikinstrumenter og pagtens ark. 
Musestille vandrede de rundt om det 
fiktive Jeriko seks gange, men syvende 
gang skreg de for fuld hals, at Gud havde 
givet dem sejren – for Gud er stærk og 
mægtig. 

Og at Gud er stærk og mægtig sang vi 
også med de helt små børn. Selvom de 0- 
3-årige knap kan folde hænderne, nyder 
de at være sammen med mor eller far, 
synge og høre fortællinger fra bibelen, 
mærke nærvær og fællesskab.

Og netop fællesskabet om troen er 
det helt centrale på bibelcamping, når vi 

efter en skøn dag med mange oplevelser 
samles i den store sal, og fordi der både 
kunne være en håndholdt dukke eller en 
professor i kirkehistorie, der forkyndte, 
kunne alle få noget med derfra.

Var alt, som det plejede?
Så hvad var bibelcamping 2021? Det var 
– heldigvis – som det plejer: En forkyn-
delse, der beriger og fornyer troen; et 
fællesskab, der inspirerer og morer; en 
børneflok, der leger og synger til Gud; en 
flok frivillige i et unikt arbejdsfællesskab; 
og en dreng, der står foran et valg. Hvad 
skal han købe? Denne dreng endte med 
en stor rød og saftig tomat og lidt slik. Et 
fornuftigt valg. Og det var måske noget, 
der ikke var helt, som det plejede.

Bodil Petersen, Bylderup Bov

En stor og saftig tomat

Bodil bag disken i bibelcampingens butik.
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nonce, hvor Agerskov Valgmenighed 
søgte en præst. Jeg syntes, det lød som 
det rigtige for mig, så den søgte jeg og 
kom på denne måde til det skønne Søn-
derjylland, til en by og menighed som vi 
har været så glade for. 

Hvad er en valgmenighed?
En valgmenighed er en særordning inden 
for folkekirken, hvor man danner en 
privat forening, som samtidig er en del 
af folkekirken. Så ligesom der indenfor 
folkekirken både findes hospitalspræster, 
blindepræster, sognepræster og fæng-
selspræster, så findes der også valgme-
nighedspræster. Jeg er altså kun præst 
for de 150 medlemmer, vi har i valgme-
nigheden, og er altså ikke præst for et 
helt sogn. Som præst i folkekirken står 
jeg stadig under provst og biskop. Dette 
er forskelligt fra en frimenighed, som står 
helt udenfor folkekirken. 

Prædikant i LM
I oktober 2017 blev jeg også ansat som 
prædikant i LM på 40%, mens jeg stadig 
er præst på 60%. At være prædikant er 
noget helt andet end at være præst. 
Arbejdet som præst er meget spraglet 
og stikker i alle retninger. Der skal tilret-
telægges gudstjenester med sange, 
samarbejde med de frivillige osv., men 
jeg har også besøgstjeneste, skal finde 
køkkenfolk til konfirmandlejre, lave duk-
kevideoer til børnene og meget mere. 
Her har jeg heldigvis også Anne Lodahl, 
vores menighedshjælper, til at sørge for 
en del af de praktiske opgaver. 

Min ansættelse som prædikant i LM 

Mit kald er at forkynde Guds ord
Nyt i Syd har spurgt Jakob Rahbek, der er 
præst i Agerskov Valgmenighed, om han 
vil fortælle lidt om sig selv og sin tjeneste 
i Guds rige.

Familien
Jeg er 39 år, gift med Benedikte, og vi 
har fire børn mellem fem og ti år. Jeg er 
opvokset i Græsted på Nordsjælland, og 
Benedikte er fra Odense. Vi boede begge 
to i København, mens vi studerede. 
Benedikte har en uddannelse i engelsk 
og kommunikation, men siden vi fik børn, 
har hun primært været hjemme hos dem.  

Tidligt kald
Jeg fik først og fremmest et kald til at 
være prædikant. Det har jeg haft et ønske 
om, eller måske kan man sige et kald til, 
siden efterskolen. Det voksede i mig, ef-
terhånden som jeg blev ældre, og derfor 
var det naturligt for mig at studere teo-
logi. Hvordan præcis jeg skulle arbejde 
som forkynder, har jeg været meget åben 
overfor, men i slutningen af teologistu-
diet blev jeg opmærksom på en joban-

er derimod meget fast. Jeg kører hen og 
holder en prædiken i en LM eller LMU, og 
så tager jeg hjem igen (eller overnatter 
når jeg holder møderække). Det er dejligt 
med denne kombination, hvor noget er 
helt fast, og andet er så forskelligartet. 
Men selv med den store forskel så ople-
ver jeg, at kaldet er det samme i begge 
ansættelser: nemlig at forkynde Guds 
ord, og det er jeg taknemmelig for, at jeg 
kan få lov til at bruge mit arbejdsliv på. 

Nyder fleksibiliteten
Nogle gange kunne jeg ønske mig et fast 
8-16 job med vandtætte skodder mellem 
arbejdsliv og familieliv, men mit arbejde 
har jo også den indbyggede fleksibilitet, 
som vi også er glade for, og som alt i alt 
nok er en fordel for os som familie. Hvad 
angår det at forene arbejdet i en forening 
og samtidig være en del af LM, så har jeg 
sat den grænse, at forkyndelsen hører 
under min ansættelse, og resten er frivil-
ligt.  

Jeg føler det positivt og dejligt at tage 
af sted og møde de forskellige menig-
heder. Hvis der er noget, der har været 

svært, så er det, hvis jeg for mange dage i 
træk er væk fra familien. Men ofte har jeg 
skullet hjem til konfirmandundervisning, 
så det bliver sjældent til mere end et par 
dage. 

Jesus alene
Det har under corona-nedlukningen 
været dejligt stadig at kunne komme 
og holde 30 minutters møder i LM. Jeg 
kaldte dem ”Jesus alene”-møder, fordi så 
meget var skrællet af, men Jesus var der 
stadig og blev nærværende ved sit ord. 
Derudover har min menighedshjælper og 
jeg også lavet videoer med forkyndelse. 
Vi lavede bl.a. videoer til bedeugen, 
onlinegudstjenester og børnevideoerne 
Benny og præsten. Det var dejligt stadig 
at kunne forkynde, også når alt andet var 
lukket ned. 

Efterhånden som samfundet og mis-
sionshusene lukker op igen, må vi dog 
sætte stærkt ind på, at vi får søgt forkyn-
delsen og fællesskabet, så at ingen må 
blive tabt for Jesus i hele denne nedluk-
ningsfase.

Jakob RahbekFamilien Rahbek
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om måneden. Det var godt også at have 
det at være fælles om. De første fem år 
af vores ægteskab boede vi i Bylderup 
Bov. Hartvigs yngste søn, Niels, flyttede 
med, mens hans andre drenge var flyttet 
hjemmefra og i gang med uddannelse. 
Niels havde det indimellem svært, men 
fik gode kammerater på friskolen, hvor 
han begyndte i 8. kl. Derefter kom han 
på LME, og det var så godt for ham. Der 
mødte han også den pige, han i dag er 
gift med. Vi har flere gange snakket om, 
at hun var Guds gave til Niels, da han 
mistede sin mor så tidligt.

Haderslev
Da Hartvigs arbejde flyttede til Haderslev, 
bosatte vi os der. Jeg tror, det var godt, 
at Hartvig og jeg også fik lov at bygge et 
hjem op sammen på et nyt sted. Hartvig 

VIDNESBYRD

Kast alle bekymringer på Gud
I anledning af at Karen Margrethe og 
Hartvig Debel-Hansen, Haderslev for 
nylig fejrede sølvbryllup i guldbryllups-
alderen, har Nyt i Syd spurgt dem, om 
de vil fortælle lidt om deres liv og deres 
opgaver i Guds rige. Karen Margrethe 
fortæller:

Mistede ægtefællen
Vi har begge i en forholdsvis ung alder, 
jeg 41 år og Hartvig 44 år, mistet vores 
første ægtefælle efter mere end tyve 
års ægteskab. Hartvig stod selv med fire 
drenge, hvoraf den yngste var 12 år, da 
hans kone pludselig døde. Jeg stod selv 
med to store, knapt voksne børn, da Ben-
dix døde efter to et halvt års sygdom.

Jeg blev alene nogle år før Hartvig. 
Jeg kan huske, hvordan jeg bad til Gud 
om, at han måtte tage sig af os, og min-
dede ham om løftet i Sl. 68,6, hvor han 
siger, at han er faderløses fader og enkers 
værge. Det var godt, børnene og jeg 
kunne bede og dele Guds ord sammen, 
for det var jo også svært for dem. Men 
jeg oplevede også frustrationer, hvor jeg 
endte med at sige som Peter i Johs. 6,68: 
”Herre hvor skulle vi gå hen, du har det 
evige livs ord”, og så fandt jeg igen trøst 
og hjælp i Guds faderomsorg. Senere tog 
mine børn på LMH (Luthersk Missions 
Højskole) i Hillerød med et par års mel-
lemrum, og de blev begge derovre for at 
læse.

Bylderup Bov
Året før Hartvig og jeg blev gift, var vi 
begge begyndt på KVU (Kirkelig Vok-
senundervisning) i Kolding en lørdag 

VIDNESBYRD

havde været brugsuddeler på Fanø i 14 
år, og der blev alle drengene født. Da de 
derefter flyttede til fastlandet, beholdt 
de sommerhuset, som de havde købt, 
og det har været/er en god base for 
dem alle. Fanø er stadig ofte et naturligt 
samlingspunkt for hele familien, som i 
dag tæller 28 med børn, svigerbørn og 
børnebørn.

Opgaver i Guds rige
I tidens løb har vi begge haft flere ar-
bejdsopgaver i Guds rige. Hartvig var i en 
del år kasserer for Solbakken, senere blev 
han afdelingssekretær, hvilket han lagde 
megen flid og interesse i. Sideløbende 
har han været med i Balkanmissionen. 
Hartvig har altid set frem til de gange, 
hvor han har været med i Rumænien 
på byggeprojekter. Jeg var i mange år 
med i børnearbejdet og har også været 
aktiv i lokalradioen. Jeg er i dag med i 
det arbejde blandt flygtninge og nydan-
skere, som vi kalder Kulturmødet, og vi er 
begge med til at stå for eftermiddagsmø-
derne for ældre i Haderslev.

Så-arbejde
Vi er også begge gideonitter. Hovedfor-
målet her er at dele/lægge Ny Testamen-
ter ud på bl.a. skoler og hoteller - men 
også at forære til privatpersoner. Da 
børnebørnene i København var små, 
tog jeg nogle gange toget derover. Så 
havde jeg som regel to NT med i tasken, 
ét til turen over og ét til hjemturen. Det 
lykkedes næsten altid at få en sidemand, 
som godt ville snakke. Når jeg på et tids-
punkt spurgte, om jeg måtte forære et 
NT, fik jeg næsten altid et ja. Det har givet 
mange gode samtaler og oplevelser. 

Gideonitterne deler også NT ud på gå-
gaden en søndag op til jul og til Kløften 
Festival. Et par gange om året fik vi besøg 
af en flink skorstensfejer, som gerne ville 
snakke, men han bandede meget. Da han 
en dag op til jul kom, spurgte jeg, om jeg 
måtte give ham en lille gave. Han sagde 
ja tak og fik et NT, som jeg havde lagt i en 
kuvert. Herefter bandede han ikke mere, 
og i årene efter fik jeg lov til at forære 
ham et 24:12, som vi også giver vore na-
boer. Det er alt sammen så-arbejde med 
bøn om Guds velsignelse.

Vær ikke bekymrede
Jeg vil slutte med to vers fra Fil. 4,6-7. 
”Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og 
Guds fred, som overgår al forstand, vil 
bevare jeres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus”. Kort efter at jeg var blevet alene, 
kom Nis Hansen med disse vers ned-
skrevet på et stykke papir: ”For så husker 
du dem bedre”, sagde han. Versene har 
været mig til stor hjælp mange gange. 

Karen Margrethe/AF

Sommerhuset på Fanø er stadig samlings-
punkt for hele familien.
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2. pinsedag i år blev der holdt afskedsfest 
for missionshuset i Odense. Efter mange 
bønner, drøftelser og tanker blev mis-
sionshuset gennem mere end 40 år sat 
til salg i december sidste år og solgt i 
begyndelsen af året med overdragelse 
ved udgangen af maj. 

Mange tilmeldt
Det blev en festlig eftermiddag med 
mange tilmeldte. Så mange, at det grun-
det coronarestriktioner var nødvendigt 
at afholde to samlinger – hvilket vidnede 
om, at mange LM’ere rundt omkring på 
Fyn har haft glæde af missionshuset.

Afskedsfesten begyndte med et 
bibelord efterfulgt af fire sange fra fire 
forskellige sangbøger, som har været 
brugt i missionshuset gennem tiden. 
Peter Kjærsgaard, præst i Kristent Fælles-
skab Odense, der i mange år har brugt 
missionshuset sammen med LM, holdt 
en prædiken om ”at bygge menighed”, 
og Maiken Hadberg gav et lille missions-
dryp fra Mongoliet. Derefter var der afsat 
tid til mindehilsner. 

Mindehilsner
Missionshuset har dannet rammen om 
utallige arrangementer til stor glæde for 
mange. Der er blevet afholdt møder for 
LM, LMU, Fyns Frimenighed (FF), Kristent 
Fællesskab og til tider også KFS. Derud-
over har huset været brugt til fx fester, 
kollektiv uge for KFS’erne, korøvelser, 
bestyrelsesmøder, fællesspisning, kage-
bagnings-dyst, hamsterhjem mm. 

Det vigtigste blev for mange at nævne 
det fællesskab, der har været i missions-

huset. Flere satte ord på, at de har ople-
vet fællesskabet, som noget enestående, 
kendetegnet af en åbenhed og imøde-
kommenhed, der har fået folk til at føle 
sig hjemme. Og som det blev pointeret 
af flere, så er fællesskabet noget, der kan 
tages med!

De sidste ord, der lød fra missionshus-
salen, var sangen:

Det er Gud, som al æren skal ha’,
ene han skal ha’ ære for sit værk.
Intet menneske på jord 
kan ta’ nogen ære selv,
for det er Gud, som al æren skal ha’.

Der havde ikke været missionshus i 
Odense-baggården i over 40 år, hvis ikke 
Gud havde været med!

Fremtiden
I skrivende stund er Odense LM, LMU og 
FF flyttet ind i Kristent Fællesskabs kirke-
bygning, hvor vi er blevet budt hjertelig 
velkomne. De næste måneder og måske 
år venter flere drøftelser, overvejelser og 
tanker om nyt missionshus. Også dette 
lægges i Guds hænder.

Astrid Ishøi

Farvel til ”baggården”

Festlighederne sluttede med et lagkage-
bord så vildt, at enhver sønderjyde ville 
have været misundelig.

SOLBAKKEN MISSIONSHUS

Fællesskab med Jesus i centrum
Bibeltimer, natløb, samtaler, æggeløb, 
andagter, brætspil, fodbold, lovsang og 
gammeldags festaften var blot nogle af 
de aktiviteter, som var en del af indholdet 
på årets teenlejr på Solbakken. Det er en 
lejr på fem dage med fuldt program og 
mange grin, som teenagere og ledere ser 
meget frem til. 

Offline men online med Gud
Mobiltelefoner og computere sluger vo-
res tid i dagens Danmark – og har under 
corona-nedlukningen gjort det endnu 
mere end tidligere. Derfor var temaet for 
lejren: offline. Det afspejlede sig i alt lige 
fra løb til bibeltimer. Teenagerne skulle 
på et løb finde vej ved hjælp af kompas 
i stedet for googlemaps. Hver post, som 
teenagerne kom ud til, var apps eller 
anden teknologi gjort analoge. De skulle 
fx lave verdens ældste telefon ved hjælp 
af to dåser og en lang snor og lade en 
besked gå gennem telefonen fra person 
til person, efter samme princip som i 
hviskeleg. 

Anders Solgaard, præst i LM-kirken 
Østbornholm og netop ansat som LMU-
konsulent på Bornholm, holdt fem bibel-
timer, hvor vi blandt andet hørte om, at 
Jesus danner bro mellem os og Gud, at vi 
har fået mulighed for at være online med 
Gud og komme hjem til ham pga. Jesus. 
Når vi tror på ham, ser Gud ikke synderen 
i os, men ser Jesus, som påtog sig vores 
synder, hvorved vi er købt frie.  

Bed for teenagerne
Teenlejr på Solbakken er en lejr, hvor der 
er plads til alle, og hvor alle bliver set og 

hørt. Der kommer både deltagere fra 
kristne hjem og deltagere med mange 
andre baggrunde. De kommer med, fordi 
de er blevet inviteret af deres kristne ven-
ner, der fortæller, at det er fedt at være 
på teenlejr på Solbakken. De seneste år 
har der været 30-45 deltagere. I år var 
der kun 17. Det skyldtes muligvis en følge 
af corona, en uvished om lejren blev til 
noget og måske også utryghed ved at 
være flere sammen i flere dage. Selvom 
deltagerantallet har været lavere i år, 
end det plejer at være, var det en lejr, 
ingen ville have været foruden. Mange af 
deltagerne var frimodige og delte tanker 
om det, der rører sig hos dem, i samtalen 
med hinanden og lederne. 

Vi ledere beder og håber også, at I vil 
være med i bønnen for de teenagere, der 
deltog på lejren, for dem som ikke kunne 
deltage, samt at flere må komme på lejr 
og få en god og Jesus-fyldt oplevelse 
næste år.

Kees van Ittersum
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KALENDERKALENDER

Mødeplan for september og oktober 2021
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 3. sep. Per Bøndergaard
Fr. 17. sep. Fokusmøde. Jacob Knudsen
24.-26. sep. Kredsweekend. Egon Kattner
Fr. 8. okt. Høstfest. Jesper Iversen. På friskolen
Ti. 12. okt. Signe og Brian Bjørn Nielsen
Lø. 30. okt. Basar. På friskolen
LMU 
Ti. 7. sep. Erik Haahr Andersen
Ti. 14. sep. Fælles LMU-aften med Løgumklo-
ster LMU
Ti. 28. sep. Indsamlingsaften
To. 30. sep. kl. 19 Sammen med Agerskov 
Juniorklub
Ti. 5. okt. Spilleaften
Ti. 12. okt. Fællesmøde med LM
Ti. 26. okt. Guldkornsaften

Agerskov Valgmenighed

Arnum
Ti. 7. sep. Dina Burgdorf
On. 13. okt. Signe og Brian Bjørn Nielsen

Ballum
Fr. 10. sep. Caleb Petersen. Fælles med LM i 
Skærbæk. I Skærbæk 
Sø. 19. sep. kl. 10.30 Gudstj. Søndagssamling
Fr. 24. sep. Høstfest i Menighedshuset. Mor-
ten Olesen
Lø. 2. okt. kl. 14.30 Samfundsdag. Søren Pe-
dersen. Fælles med LM Skærbæk. I Ballum 
Sø. 24. okt. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 29. okt. Martin Jefsen

Brændstrup
Ma. 6. sep. Missionsaften v/ Dina og Henrik
Fr. 10. sep. Høstfest. Jens Peter Rejkjær
18.-19. sep. Kredsweekend. Christian Canu 
Højgaard

Ma. 27. sep. Søren Pedersen 
Ma. 11. okt. Erik Haahr Andersen
LMU
On. 1. sep. Aktivitet
On. 15. sep. Bibelstudie
On. 22. sep. Fælles aften med LMU Løgum-
kloster
On. 29. sep. Aktivitet
On. 6. okt. Bibelstudie
On. 13. okt. Mathias Nørager
On. 27. okt. Bibelstudie

Bylderup Bov
Sø. 5. sep. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Aagaard, 
Årøsund
Ti. 7. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Landkil-
dehus
Fr. 10. sep. Eskil Nørgaard
Sø. 12. sep. kl. 10.30 Ungdomsgudstj. Martin 
Svendsen
17.-19. sep. Menighedslejr på Solbakken. 
Jakob Rahbek
Sø. 26. sep. kl. 14 Høstfest. Andrea og Brian 
Christensen, Cambodja
Fr. 1. okt. Lovsangsmøde. Musiksekretær Laila 
Poulsen m.fl. 
Sø. 3. okt. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager 
Ti. 5. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Sode 
Nielsen
Sø. 10. okt. kl. 10.30 Gudstj. Martin Jefsen
Fr. 15. okt. kl. 18.30 Brian Bjørn Nielsen, 
Kiabakari 
Sø. 24. okt. kl. 10.30 Gudstj. Per Bøndergaard
Fr. 29. okt. Enok Breum Mogensen
Sø. 31. okt. kl. 10.30 Lovsangsgudstj. Hiddi 
Højgaard
LMU
To. 2. sep. Martin Hunskjær Olsen
To. 9. sep. Indsamlingsaften
To. 16. sep. Steffen Juul Pedersen

To. 23. sep. Bål og debataften
To. 30. sep. Jesper Iversen
To. 7. okt. LBV-aften
To. 14. okt. Rekordaften
To. 28. okt. Lars Rømer Olsen
29.-31. okt. LMU-lejr

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet

Haderslev
On. 1. sep. Jesper Aagaard. Obadias’ bog
6.-10. sep. Ma. kl. 17-19. Møderække. Dan 
Hessellund. 
Ma. 13. sep. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset
On. 15. sep. Samtalemøde
To. 16. sep. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Erik 
Holmgaard
On. 29. sep. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
On. 29. sep. Høstfest. Søren Pedersen
On. 6. okt. Henning Kamp
Ma. 11. okt. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset
On. 13. okt. Samtalemøde. Ole Sørensen
To. 14. okt. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Ingvard Christensen
On. 27. okt. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
29.-31. okt. Samfundslejr på Solbakken. Mor-
ten Vartdal
LMU
Ma. 13. sep. Egon Jensen. Hos Aase og Egon
Ma. 20. sep. Hyggeaften
Ma. 27. sep. Bibelstudie. Hos Kirsten Petersen
Ma. 4. okt. Samtale med Ingeborg. Hos Inge-
borg Trans
Ma. 11. okt. Vores egen aften 2
Ma. 25. okt. Bibelstudie

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 5. sep. Høst- og familiegudstj. Jørn Nør-
gaard

6.-10. sep. Møderække. Dan Hessellund
Sø. 19. sep. Svend Åge Jacobsen
Sø. 3. okt. Martin Jefsen
Sø. 10. okt. Missionsgudstj. Brian Bjørn Nielsen
Sø. 17. okt. Mathias Nørager
29.-31. okt. Menighedslejr på Solbakken. 
Morten Vartdal

Haderslev Syd
Fr. 10. sep. Erik Haahr Andersen
Fr. 24. sep. Andrea og Brian Christensen, 
Cambodja
Fr. 8. okt. Poul Arne Nyborg
Fr. 29. okt. Kurt Krüger

Kolding
Sø. 5. sep. Udflugt
To. 9. sep. Missionsaften. Henrik B Jacobsen, 
Cambodja
To. 16. sep. Ingvard Christensen. ”Jeg er den 
gode hyrde”
To. 23. sep. Poul Arne Nyborg. “Jerusalems 
kommende herlighed og Herrens dag”
9.-10. okt. Bibelweekend. Lars Jensen. ”Livet i 
Kristus”
To. 14. okt. Kristian Andersen
To. 21. okt. Light-møde. Prædiken fra nettet
To. 28. okt. Steffen Juul Pedersen: ”Ofre i GT 
peger frem mod Kristus”

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 5. sep. Brændstrup. Konfirmation. Ejler 
Nørager
Sø. 12. sep. Brændstrup. Teddy Sjælland
Sø. 19. sep. Ballum. Søndagssamling
Sø. 26. sep. Brændstrup. Høstfest, Ejler Nør-
ager
Sø. 3. okt. Brændstrup. Henning Thomsen
Sø. 10. okt. Brændstrup. Henrik P. Jensen
Sø. 24. okt. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 31. okt. Brændstrup. Ungdomsgudstj. Jørn 
Nørgaard

Løgumkloster
Fr. 3. sep. Henrik P. Jensen
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74 52 66 44

	Lyt til en ny 
 andagt hver dag

	svarer hele døgnet

	varer to minutter

Luthersk Mission

elever på efterskolen. Det bliver en festlig 
dag med gudstjeneste, god mad, tid til at 
genopfriske gamle minder og festsamling i 
hallen om aftenen.
Hold øje med hjemmesiden (lme.dk) og Face-
book, hvor der snart åbnes for tilmelding.

Kun for kvinder

Fredag 1. oktober kl. 19.00 
taler tidligere missionær 
i Cambodja, Annelise Rye 
Clausen, Tarm over emnet: 
”Kvinder sætter spor!”
I Cambodja var der kvinder, 
der overraskede, udfordrede 
og påvirkede den mange-
årige missionær. Der vil blive 
sat fokus på tre forskellige 
kvinder, og der lægges op til samtaler om 
aktuelle problemstillinger som fx: 
– når noget, jeg er utilfreds med, viser sig at 
føre til noget godt…
 – når noget, jeg mente var det rigtige valg, 
fik negative følger. 
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 27
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 

Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

ANNONCERKALENDER

Fr. 10. sep. Indsamlingsaften
Fr. 17. sep. Peter Møller Schmidt
Fr. 24. sep. kl. 17.30 Jørn Nørgaard
Fr. 1. okt. Søren Pedersen
On. 13. okt. Fællesmøde. Christoffer Larsen
Fr. 29. okt. Jens Rosenberg
LMU

Middelfart 

Nordøstfyn

Odense
10.-12. sep. Weekendlejr. Rolf Weber Jørgen-
sen
Ma. 27. sep. kl. 17.45 Andrea og Brian Christen-
sen, Cambodja
On. 13. okt. Lovsangsaften i Sankt Hans Kirke
Ma. 18. okt. Bibeltime årgang 700
Ma. 25. okt. kl. 17.45 Jørn Nørgaard
LMU kl. 19.00

Over Jerstal kl. 19.00
To. 16. sep. Ejler Nørager Andersen 
Lø. 18. sep. Udflugt 
To. 23. sep. Sang- og vidneaften.
To.  7. okt. Mathias Nørager
To. 28. okt. Erik Sode Nielsen

Ribe
Ti. 28. sep. Søren Pedersen. Hos Signe og 
Niels Peter Ehmsen
Fr. 29. okt. kl. 17.30. Fællesspisning. Dorthe 
Schmidt. Hos Marianne og Børge Schmidt

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 3. sep. Ole Sørensen
Fr. 10. sep. Børge Jørgensen, Åbne Døre
To. 23. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Teddy Sjæl-
land    
Fr. 24. sep. Høstfest. Martin Svendsen
Lø. 2. okt. Fælles dag med Ballum LM. Søren 
Pedersen

To. 14. okt. Julie Kajgaard fra Israelmissionen 
To. 21. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Peter Møller 
Schmidt
Fr. 29. okt. Paul Anton Martinussen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 10. sep. Generalforsamling
Fr. 24. sep. Flemming Jensen
Fr. 8. okt. Henrik Hadberg
Fr. 29. okt. Paul Høeg

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 3. sep. kl. 18 Høstfest. Henrik Hadberg
To. 9. sep. Online-møde
Fr. 10. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Laurids 
Breum Jakobsen
To. 23. sep. Steffen Juul Pedersen
To. 30. sep. kl. 18 Missionsaften. Brian og 
Andrea Christensen
To. 7. okt. kl. 17.30 Ole Sørensen
Fr. 8. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Jensen
To. 14. okt. Brian Bjørn Nielsen
To. 21. okt. Søren Pedersen

Toftlund Frimenighed
1.-3. sep. Peter Olsen
On. 5. sep. Ole Sørensen
Sø.19. sep. Gudstj. Johs Jensen
On. 29. sep. Andrea og Brian Christensen, 
Cambodja
Sø. 3. okt. Gudstj. Jesper Iversen
On. 13. okt. Erik Sode Nielsen
On. 27. okt. Kjeld Burgdorf
Sø. 31. okt. Gudstj. Niels Kousgaard

Tønder
On. 1. sep. Henrik P. Jensen 
On. 15. sep. Jesper Iversen 
On. 29. sep. Finn Sørensen 
On. 13. okt. Netprædiken

Vadehavskirken kl. 10
Søn. 5.sept.  Dina og Henrik Jacobsen

Søn. 19. sept. Flemming Jensen
Søn. 3. okt. Netprædiken
Søn. 10. okt. Netprædiken
Søn. 31. okt. Netprædiken
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 7. sep. Finn Sørensen
10.-12. sep. Kredsweekend på Løgumkloster 
Efterskole. Birger Reuss Schmidt
Ti. 21. sep. Jørn Nørgaard
On. 29. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Henning 
Hansen
Fr. 1. okt. Kun for kvinder. Annelise Rye 
Clausen 
Ti. 5. okt. Jacob Knudsen
Ti. 19. okt. Teddy Sjælland
On. 27. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Finn 
Jørgensen
Fr. 29. okt. Nadvermøde. Erik Haahr Andersen
LMU
Ma. 6. sep. Bibelstudie
Ma.13. sep. Store dreng-/pigeaften
Ma. 20. sep. Taler
Ma. 27. sep. Taler – Udfordringsaften
Ma. 4. okt. Debataften med LM
Ma. 11. okt. Besøg af Hiddi Højgaard
Ma. 25. okt. Den store bagedyst

Løgumkloster Efterskole

Gensynsweekend for konfirmandkurset 
25.-26. september

Efterskolernes Dag (Åbent hus):
26. september kl. 13-17.
Kom og få en rundvisning og en snak om 
efterskolen og bliv lidt klogere på, hvad det 
er, vi kan tilbyde.
Adresse: Tønder Landevej 6, 6240 Løgumklo-
ster

Elevstævne lørdag 2. oktober 
Vi inviterer igen til elevstævne for tidligere 

Annelise Rye 
Clausen
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SEPTEMBER

Bed for 
• 17.-19. Landslederkursus på Løgumkloster Efterskole
• vore fastansatte forkyndere: Ejler Nørager, Peter Olsen og 
 Jesper Iversen
• at alle må finde tilbage i det kristne fællesskab efter corona
• elever og lærere på vore kristne friskoler, efterskoler og 
 højskole
• arbejdet blandt grønlænderne 

Missionærer – Tanzania
• Stine og Rasmus Roager med Anders, Ingrid og 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

OKTOBER

Bed for
• 12. Repræsentantskabsmøde. Der skal vælges to medlemmer i  
 stedet for Hiddi Højgaard og Martin Jefsen
• efterårslejr på Solbakken
     16.-20. teenlejr (7 kl.-17 år) 
     20.-22. juniorlejr (3.-6. kl.)
• alle de frivillige medarbejdere, at de må have glæde i arbejdet
• forberedelserne til halmøderne i Løgumkloster
• Det tværkulturelle arbejde

Missionærer – Cambodja
• Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma, Noah,  
 Alfred, Smilla og Petra. Bed om, at de må få en god indgang i  
 DK igen
• 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 – Mongoliet
• Maiken Hadberg

BED,  sa 
skal der 
jer.
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
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FORBØN

I forbønnens tjeneste

MINDEORD

† Anne Vita Roager

6. august blev Anne Vita båret til sit 
sidste hvilested på kirkegården i Genner, 
hvor hendes ægtemand Ole Roager har 
passet kirken og kirkegården i 35 år, og 
hvor hun ofte har givet en hånd med, når 
der skulle pyntes med blomster. 

Ole og Anne Vita kom til Aabenraa i 
1964, hvor de havde vaskeri i gågaden 
og strygerulle i hjemmet. Anne Vita lærte 
deres fem børn at bede til deres him-
melske far, og mens hun arbejdede ved 
strygerullen, lærte hun dem et utal af 
børnesange, ikke mindst sange med et 
budskab om Jesus, verdens frelser.

Anne Vita havde tjenersind, og køk-

kenet på ”Solbakken” blev et af de steder, 
hvor hun tjente. Ofte har hun glædet 
familie og venner med en festsang, hun 
havde skrevet.

I 1976 flyttede de til Genner, hvor 
Anne Vita virkede som hjemmehjælper, 
indtil sygdom gjorde hende uarbejds-
dygtig, og hun måtte tilbringe de sidste 
14 år af sit liv på plejehjem, hvor Ole 
og børnene sørgede for daglige besøg. 
Anne Vita blev 80 år. Nu har hun fået en 
bolig i Himlen, hvor der ikke er sygdom 
og sorg. 

 Æret være Anne Vitas minde.
Mads Sjælland

Efterårslejr på Solbakken

16.-20. oktober, teenlejr (7 kl.-17 år). Frank 
Hansen. Tlf. 6049 0684.
20.-22. oktober, juniorlejr (3.-6. kl.). Anne og 
Bruno Kafton Jørgensen. Tlf. 2963 1391 eller 
kaftons@gmail.com. Yderligere oplysninger 
ses på www.solbakken-lejr.dk

Halmøder på Løgumkloster 
Efterskole

Søndag 7. november – lørdag 13. november

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