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Ovenstående dejlige børnesang har jeg 
nynnet på mange gange, da den i foråret 
blev til stor opmuntring for mig.

Mon ikke vi alle indimellem kender til 
at bekymre os og til tider at være bange? 
Når det sker for mig, så har jeg erfaret, at 
det er godt at lægge det i Guds hænder, 
og jeg oplever, det giver mig tryghed. 
Sådan havde jeg det i foråret, hvor jeg 
var igennem flere undersøgelser for 
kræft i skjoldbruskkirtlen. (Heldigvis viste 
det sig, at alt var godt). Jeg smed mine 
bekymrende tanker over på Gud, men 
alligevel kunne jeg ikke helt slippe dem. 
For hvad nu hvis…

Gud er nær
Til et møde i Aabenraa talte Ebbe Kaas 
over teksten ”Stormen på søen” fra Matt. 
8,23-27, hvor disciplene, der befandt sig 
midt i en voldsom storm, var bange for, 
at skibet skulle gå under. Jesus, der var 
med i båden, sagde til disciplene: ”Hvor-
for er I bange, I lidettroende?” og Ebbe 

tilføjede: ”Gud er jo nær”. Der blev jeg 
mindet om børnesangen, som jeg ikke 
har kunnet slippe siden.

Jesus ved alt
På det tidspunkt oplevede jeg det som 
konkret hjælp og opmuntring. Når det 
stormer i mit liv, og havet omkring mig 
føles stort, så er det godt, at Gud er med 
i båden og styrer, for han siger til mig 
”Hvorfor er du bange, for jeg er dig jo 
nær”. Jesus kender mig. Han ved, hvad 
jeg har brug for til hver en tid.

Ja, Jesus har endda grebet min hånd, 
allerede inden jeg selv er klar over, at jeg 
har brug for hans hjælp. Tænk, jeg kunne 
få lov til bare at sige: ”Tak Gud, at du er 
mig nær”.

Den opmuntring vil jeg gerne give 
videre til dig, der har brug for det og 
samtidig ønske dig en glædelig og velsig-
net jul.   

Mai-Britt Sode-Larsen,
Rødekro
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Jesus har grebet min hånd

”Min båd er så lille og havet så stort, 
men Jesus har grebet min hånd. 
Når han styrer båden, da går det så godt 
på vejen til himmelens slot.” 

Gumles jul

Sådan gør du:
Paprullerne 
trykkes flade, og 
blyant og lineal 
bruges til at måle 
og strege op 
langs røret – 1 
cm brede hele 
vejen hen. 

Ringene klip-
pes, lav rigeligt, 
det gør næste 
del sjovere!

Fem ringe limes 
sammen som 
vist, tryk limning-
en sammen og 
tæl langsomt 
til 10, så kan du 
slippe og lime 
den næste – nu 
har du en grund-

stjerne, som du kan arbejde videre med. 

JUL

DIY Julestjerner af papruller
Lav flotte julestjerner af genbrugs papruller

Du skal bruge: 
Køkken/toiletruller, blyant, lineal, hvid 
lim, sytråd/snor til ophængning, evt. 
perler, glimmer og pensel.

Lim hele eller bukkede ringe på (vist på 
billede), symmetrien er måske den eneste 
begrænsning. Du bestemmer selv, jeg 
har lavet tre forskellige eksempler til 
inspiration.

Pynt fx med glimmer: Lad stjernen tørre, 
inden du nu smører lim på kanterne med 
en pensel, og drys glimmer på limen 
(husk en tallerken under, så du kan bruge 
det overskydende glimmer).

Ønsker jer god kreahygge og glædelig Jul – Gitte Christiansen

Afslut med tråd til 
ophængning og evt. perler.

1.

2.

3.

4.

5.
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LM KIDSLM KIDS 

solen rigtig skinnede, alligevel skulle vi 
have en sweater på, så det lignede vinter, 
og det var meget varmt. En gang i løbet 
af en udsendelse spiste en ged min teg-
ning. Det blev ikke klippet væk, selvom 
det slet ikke var meningen, at den skulle 
gøre det. Det så skørt ud. Vi skulle alle 
have vores kæledyr med til optagelserne, 
og jeg havde vores hund Kirsten med.”

Sjovt at være med
Vi har også talt med Paula og Petra 
Juhl på henholdsvis seks og fire år om, 
hvordan det var at være ”skuespillere”, 
så mange andre børn nu kan se dem i 
fjernsynet eller på computeren. Paula 
fortæller: ”Det var vores mor, der havde 
bestemt, vi skulle medvirke, men det var 
sjovt at være med, selvom Petra i be-
gyndelsen helst ville være hos mor. Det 
var især sjovt at ride på æslet. Vi skulle 
også lave nogle juletegninger og høre 
julemusik. Det var lidt mærkeligt midt om 
sommeren. Petra fik lov til at lave julekort 
med klistermærker. Vi skulle ”lege”, at der 
var noget i fjernsynet, så satte vi os på 
et par halmballer og så ”Gumles jul” i et 
gammelt fjernsyn. Vi skulle også have haft 
et kæledyr med, men vi havde lige købt 
vores kaniner, så de var lidt for bange 

Julekalender for børn
LM kids har i år udgivet julebladet 
”Gumles jul”. Det er en slags julekalender 
til hele december måned med en side 
til hver dag med andagt, konkurrencer 
og kreative opgaver. Bladet kan bruges 
alene – men det lægger op til, at man 
sideløbende ser Gumles julekalender på 
Gumle.tv. 

I et samarbejde med Norea har LMBU-
konsulent Kristian Larsen optaget 31 nye, 
spændende afsnit, som på en finurlig 
måde kædes sammen med Gumles første 
julekalender, der udkom i 2019. Kristian 
har taget dukken Gumle og nogle børn 
med ud i en stald, hvor de snakker 
sammen. Flere børn fra vores afdeling 
medvirker, og Nyt i Syd har bedt nogle af 
dem fortælle om deres oplevelser.

Varm bluse midt om sommeren
William Staugaard på 11 år fortæller: ”Det 
var slet ikke svært at være med til, da jeg 
vidste, at andre havde lavet de replikker, 
jeg skulle sige. Jeg lærte det så udenad, 
men jeg fandt også selv på lidt under-
vejs. Optagelserne skete i sommer, hvor 

til at komme med. Mor prøvede at tage 
katten med, men den kradsede hende og 
løb væk. Så vi tog bare en bamse med i 
stedet for. Jeg vil gerne prøve det igen.”

Jeg glæder mig
Jonathan Fredensborg på 8 år fortæl-
ler: ”Jeg syntes, det var sjovt, at jeg blev 
spurgt til opgaven. Jeg tænkte, det 
kunne vi da godt. Det havde jeg nemlig 
ikke prøvet før. 

30.
decemberdecember

Måske husker du, at Gud talte til Josef i en drøm og 
sagde, at han skulle gifte sig med Maria. Nu kalder 
Gud igen på Josef i en drøm. ”Skynd dig at stå op, og 
tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Egypten.” 
Herodes ville jo forsøge at finde Jesus og slå ham 
ihjel, så han ikke kunne blive en ny konge. Den lille familie stod op midt om natten og flyg-

tede. De var sikkert både bange og kede af det. De 
skulle rejse til et fremmed land, og de vidste ikke, 
hvor længe de skulle blive der. Men i det svære og 
ukendte var Gud også med dem. Han sørgede for 
dem og passede på dem. 

Sådan er Gud også i dag. Han passer på os dag og 
nat. 

I en sang står der: ”Jeg er altid tryg, for han er med mig gennem alt det, som sker mig, 
der hvor jeg går, sidder og står, 

passer Han på mig.” 

Hvor er det godt at vide, også når vi går ind i det nye år.

På flugt

Dagens 
konkurrence:
Hvorfor har Kristian slukket 

lyset?

Hvilken farve skal den lile familie vælge for at komme væk?

Gumles jul.indd   32
Gumles jul.indd   32
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Jeg havde 
vores hund 

Kirsten med til 
optagelserne.

Det var især 
sjovt at ride 

på æslet.

Hver dag er der 
en konkurrence i bladet, 
og du finder svaret ved 
at se dagens afsnit på 

Gumle.tv. Der udloddes 
dagligt en rygsæk til den 

heldige vinder.

Tjek Gumle.tv og 
bestil bladet ”Gumles 

jul” på shop.lmbu.dk, så 
er du klar til julehygge. 

Det varer ved helt til 
nytårsaften!

Et lys, der snakker 

Bøn:Bøn:
Kære Jesus, Kære Jesus, 

tak fordi du er verdens lys.tak fordi du er verdens lys.
Amen.Amen.

Bibelvers:Bibelvers:
Det folk, der vandrer i Det folk, der vandrer i 

mørket, skal se et stort lys, mørket, skal se et stort lys, 
lyset skinner for dem, lyset skinner for dem, 
der bor i mørkets land.der bor i mørkets land.

  
Esajas’ Bog 9,1Esajas’ Bog 9,1

Gumle og Kristian har et kalenderlys. Mon du også 

har ét, og mon det er tændt lige nu? 

 
Det er hyggeligt, når vi tænder lys. Måske synes 

du, jeg er skør, men det er som om, mit kalenderlys 

kalder og siger: ”Kom og sæt jer omkring mig, så 

skal jeg lyse for jer”. Okay, det er tosset, for et stea-

rinlys kan ikke sige noget, men jeg synes altså, det 

er som om, lyset kalder på os. 

 
Udenfor er det måske mørkt og koldt, men jeg 

håber, du hjemme hos dig får en masse decem-

berhygge med tændte lys. Selv om kalenderlyset 

ikke siger noget, kan det alligevel hjælpe os med at 

huske noget vigtigt. Nemlig, at Jesus er verdens lys. 

I juletiden fejrer vi Jesu fødselsdag. Jesus blev født 

som et lille menneske i verden for at gøre noget 

fantastisk. Jesus kom for at lyse ind i vores hjerter 

og liv. Han er det lys, der kan fjerne al mørke og 

ondskab.

1.
december december 

Dagens
konkurrence:

Hvad sker der med 
Maria, mens Kristian 

fortæller?

Hov! 
Der mangler 
nogle tal på 

kalender-
lyset. Skriv 
de rigtige 

tal.

1
2
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Jonathan

Det var 
spændende at 

se Gumle.

Der var ikke rigtigt noget, jeg skulle 
lære udenad, jeg fandt selv på noget, og 
det syntes de, jeg var god til. 

Undervejs var der et lam, der skulle 
løftes, det var sjovt. Det var også spæn-
dende at se Gumle. Han boede i stalden. 

Det var mærkeligt 
at tænke på jul midt på 
sommeren, men det 
var alligevel dejligt at 
snakke om det, der 
skete i julen.

Jeg var meget glad 
for, at være med, og 
jeg glæder mig til at se 
julekalenderen.” 

Køb bladet
Man kan købe bladet 
”Gumles jul” på shop.lmbu.dk. Målgrup-
pen er børn i alderen 4-10 år. Det koster 
20 kr. pr. stk.

AF/HH

William

Petra og Paula
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RUNDT OM PRÆDIKANTEN RUNDT OM PRÆDIKANTEN

gennem alle årene haft høns, og med 
drivhuse, køkkenhave og frugttræer har 
vi vores egen lille bedrift.   

Christa har siden 2014 været ansat ved 
Haderslev Sprogcenter og har desuden 
forskellige frivillige opgaver. Når lejlig-
heden byder sig, tager hun gerne nogle 
dage op på Hellig Kors Kloster i Vestjyl-
land for at få ro til bøn og bibellæsning. 

Jeg har siden 2012 været ansat i Kriste-
ligt Arbejde Blandt Blinde (KABB). Inden 
da var jeg diakonikonsulent i Blå Kors. 

Fritiden går med frivilligt engagement 
som prædikant, formand for Agerskov 
Valgmenighed, en plads i Ordet og Israels 
bestyrelse, opgaver i juniorklubben mm. 
Derudover glæder jeg mig over forskel-
lige interesser, lige fra at vedligeholde vo-
res gamle gård, til at læse eller se en god 
film. Når vi holder ferie, må det gerne 
være noget aktivt. Tre gange har vi som 
familie taget en uge på cykel i Tyskland. 

Jesus i centrum
I år har Nyt i Syd spurgt Poul Arne 
Nyborg, der er fritidsprædikant i LM, 
om han vil fortælle lidt om sit liv og sin 
tjeneste.

Familie med mange jern i ilden
Vi er en familie på fem, Christa, Poul Arne, 
Johannes (smedelærling), David (2.G på 
Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing) og 
Tikva (8. klasse). 

Jeg er født og opvokset i Herning.  
Christa og jeg mødte hinanden, da jeg 
læste teologi, og hun læste religion/
dansk i Århus. Christa stammer fra Ager-
skov, og her valgte vi selv at flytte til i 
2007 efter i en kort periode at have boet i 
Voel ved Silkeborg. 

Vi bor på en nedlagt ejendom i den 
lille landsby Vellerup og nyder livet på 
landet. Vi har begge mange jern i ilden, 
så vi sætter stor pris på den fred og ro 
og flotte natur, vi har omkring os. Jeg har 

Gud er historiens Gud
Helt fra jeg var ung, har jeg set behovet 
for at tjene i Guds rige, men med min lidt 
indadvendte natur havde jeg egentlig 
ikke set mig selv som prædikant. Da jeg 
begyndte at læse teologi, blev det allige-
vel til nogle prædikantopgaver, og midt i 
1990erne blev jeg kaldet som prædikant i 
Østjyllands Afdeling. 

Jeg brænder for at prædike, så GT og 
NT træder frem i en sammenhæng med 
Jesus som centrum. Gud er historiens 
Gud, og hvis vi skal forstå, hvordan han 
handler i vores tid og vil handle fremover, 
så må vi have hele historien med. Mine år 
i Blå Kors og siden KABB har naturligvis 
også sat sit præg på min forkyndelse. 

Fælles om opgaven
Christa har hele tiden støttet mig i mit 
kald som prædikant, med alt hvad det 
medfører. Da jeg var ny prædikant med 
små børn kunne det godt være udfor-
drende. Nu taler vi ofte om både ind-
holdet i og formen på forkyndelsen, og 
oplever det som meningsfyldt at dele 
dette med hinanden. Jeg tror, at det er 
vigtigt at inddrage familien i tjenesten, 
så der bliver tale om en fælles opgave. 
Christa og jeg tog sammen på børne- og 
ungdomslejr, da jeg var i Blå Kors og 
delte også vores vagter i telefonrådgiv-
ningen ”Den Blå Linje”. Vores børn var 
med på lejr lige fra de lå i barnevogn! De 
gode, fælles oplevelser fra den tid ligger 
dybt i os alle fem. Det samme gælder ar-
bejdet i KABB og mit engagement i Ordet 
og Israel. Begge steder har familien været 
med på sommerstævner, så arbejdet 
også er blevet en del af dem. 

Julen
Vi sætter pris på julens traditioner og 
nyder den særlige stemning i december. 
Julens budskab kan dog fint stå på egne 
ben, så vores jul behøver ikke være helt 
ens hvert år.

Vi henter med glæde kassen med 
julepynt frem fra skabet. Meget af det har 
vi arvet fra mine forældre, og det bringer 
gode minder frem hos os alle fem, når vi 
ser det på træet. 

Adventsmøde og -gudstjeneste er 
med til at skabe forventning til jul. Her-
hjemme tænder vi hver søndag et lys i 
adventskransen, synger adventssalmer 
og læser en bibeltekst eller en historie. 
Det er også fantastisk at kunne sætte 
julemusik på ude i køkkenet, mens der 
bages småkager. Det kan være lige fra 
Händels Messias til danske julesalmer.

Ofte er der en pause med mødevirk-
somhed i sidste halvdel af december, så 
her nyder jeg meget at kunne koble fra. 
Nogle gange har Christa haft travlt som 
organist i julen, så har det været mig, der 
skulle få det til at fungere derhjemme. 

Forventning til Jesu komme
Mange tegn viser os, at vi lever i tiden 
lige før Jesu genkomst. Lad os holde 
advent, ikke kun med forventning til 
julen 2021, men i forventning til den dag, 
hvor Jesus gør alting nyt. Det kaster både 
alvor og glæde over julen. Du er helt 
afhængig af barnet i krybben, Guds søn, 
der kom for at frelse dig. Har du taget 
imod ham, så er der en stor glæde at se 
frem til – både i denne jul og når Jesus 
kommer igen.   

Poul Arne Nyborg/AF          
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Maibritt Schmidt fra Agerskov har i nogle 
år arbejdet blandt flygtninge i Syddan-
mark. Én gang om ugen deltager hun 
i AlMassira i Hviding sammen med de 
flygtninge, der har lyst til dette. AlMas-
sira er en rejse gennem Bibelen i 13 
videoafsnit med opfølgende samtale. 
Det er velegnet til personer fra muslimsk 
baggrund, der ønsker at lære Messias at 
kende gennem tegn og profetier i GT.
Efterfølgende besøger hun dem ofte 
på asylcenteret, hvor de er bosiddende. 
Maibritt har på vegne af Nyt i Syd haft en 
snak med et kurdisk ægtepar om det at 
fejre jul. 

Kom og se – et møde med Jesus
Det kurdiske ægtepar Hadis Amiri og 
Rahman Fard bor for tiden på AsylSyds 
center i Hviding ved Ribe. De kom til Dan-
mark i slutningen af 2015, da de måtte 
flygte fra deres landsby i provinsen Ker-
manshah i Iran få måneder efter, at de var 
blevet gift. De kommer begge fra store, 
søde familier og har hver seks søskende. 
De har begge mistet deres fædre.

I løbet af de første par år boede par-
ret på fire forskellige asylcentre, inden 
de i 2017 blev flyttet til Sjælsmark. Her 
var deres naboer kristne, og naboerne 
inviterede, på samme måde som discip-
len Filip, ægteparret til at “komme og se” 
Jesus. Hadis og Rahman fulgte med til Al-
lerød Menighedshus, hvor de sang sam-
men og hørte om Jesus, som er Guds søn 
og verdens frelser. En nat blev Rahman 
standset for et hvidt lys og blev klar over, 
at det var Jesus, der sagde: “Følg mig”, og 
det unge par gav deres liv til Jesus. I juni 

JUL

Jul i andre kulturer
2018 blev de døbt i Grønnevang kirke i 
Hillerød.

Kendskab til jul
Ægteparret kendte intet til jul og kri-
stendom, før de kom til Danmark. Det 
har været forbudt at dele det kristne 
budskab i Iran siden revolutionen i 1979. 
Derfor sker julefejringer kun i det skjulte. 
Da Hadis og Rahman kom til Danmark, 
oplevede de tidligt en dansk jul, da de 
besøgte Rahmans søster og familie, som 
bor i København. De har taget nogle 
danske juletraditioner til sig bl.a. juletræ, 
pynt og god mad.

Hadis og Rahman glæder sig til jul og 
juletiden, fordi alle er glade, samles og 
kan snakke sammen. De kan godt lide, at 
der er så meget lys og så smukt pyntet 

JUL

både ude og inde. Ægteparret fortæller, 
at de allerede i løbet af deres andet år 
i Danmark købte et lille juletræ. De un-
derstreger dog, at den største glæde er 
at fejre, at deres Frelser blev født, og de 
glæder sig over julens budskab!

Julefejringer
Ægteparret har hvert år fejret jul hos 
Rahmans søster, men sidste år havde 
de besøg af venner juleaften. De lavede 
andesteg og andet god mad og gav 
hinanden gaver; men det centrale var, at 
de kunne læse juleevangeliet i Bibelen og 
bede sammen. De genkender de danske 
julesalmer, men de har ikke lært dem 
godt nok til at kunne synge dem selv. 
De tror, der findes persiske julesange, de 
kunne lytte til, men det har de endnu 
ikke benyttet sig af.

Hadis og Rahman glæder sig over de 
julefejringer, de har deltaget i op til jul i 
Allerød Menighedshus. Her har de været 
med til at synge julesalmer omkring det 
smukt pyntede juletræ og spist både 
dansk og persisk julemad. Hvert år deler 
de et julekort på Facebook med teksten 
Tavalod Isa Masih Mobarak: Glædelig 
Jesu Kristi Fødselsdag.

En usikker fremtid i Danmark, men en 
sikker fremtid hos Gud!
I november sidste år blev ægteparret flyt-
tet til Hviding, da de fik genoptaget deres 
asylsag. Den 1. maj i år blev de velsignet 
med en lille pige, Delvin, der blev døbt i 
august. Derfor kommer deres sag først i 
Flygtningenævnet i begyndelsen af det 
nye år. Fremtiden er usikker, men hos 
Gud har de fået fast ophold.

Maibrit Schmidt/AI

Hvert år deler Hadis Amiri julekort på 
Facebook med teksten Tavalod Isa Masih 
Mobarak: Glædelig Jesu Kristi Fødselsdag.Hadis Amiri og Rahman Fard bor for tiden 

på AsylSyds center i Hviding ved Ribe.
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Afdelingsstyrelsen i LM Sønderjylland-
Fyn (AS) har her i efteråret oplevet en 
stor udskiftning. Martin Jefsen, der 
var formand, og Hiddi Højgaard, der 
var næstformand, er begge trådt ud 
af bestyrelsen. I stedet for disse to er 
Kasper Nielsen, Rødekro og Christian 
Hansen, Christiansfeld, valgt ind. De vil 
blive præsenteret i næste nummer. AS 
har konstitueret sig med Kurt Krüger 
som formand og Hans Ejnar Winther som 
næstformand. Begge har kun været i AS i 
et år og blev præsenteret her i Nyt i Syd i 
februar. Lad os huske vores nye afdelings-
styrelse og -formand i forbøn.

Selv om det kun er et lille år siden, at 
Kurt præsenterede sig her i bladet, har vi 
bedt ham om at skrive lidt om sig selv og 
den store opgave, han har sagt ja til.

Kurt Krüger
Jeg er 47 år og gift med Sussi. Vi har 
fire børn i alderen 9 til 16 år: Kristoffer, 
Clara, Sidsel og Frida og bor sydvest for 
Løgumkloster. Sussi arbejder som lærer 
på Agerskov Kristne Friskole, og jeg ar-
bejder derhjemme på kvæggården, som 
min bror, Lars og jeg driver sammen med 
seks ansatte. Jeg har været kaldet som 
fritidsprædikant i LM i nogle år.

Det er med tillid til, at Gud udruster, at 
jeg går ind i opgaven som ny afdelings-
formand for LM Sønderjylland-Fyn. I det 
ene år jeg har fået lov til at sidde med i 
afdelingsstyrelsen, er det gået op for mig, 
hvor mange ting der er inde omkring 
det bord. Det er selvfølgelig spændende 
men også meget forpligtende. Der er 
mennesker i vore kredse og menigheder, 

JUL I ANDRE KULTURER

Ny afdelingsformand

AFDELINGSSTYRELSENJULEHJÆLP    JUL

I LMs frimenighed i Bylderup Bov deler 
vi julehjælp ud i vort lokalsamfund til 
mennesker, der har brug for en ekstra 
håndsrækning op mod jul. Vi oplever 
hvert år 9-13 familier, som har frimodig-
hed til at søge. Nogle familier søger hvert 
år, mens andre kun har behov for hjælp 
et enkelt år.

Afhentning i missionshuset
Julekasserne skal afhentes i missionshu-
set, og det giver os mulighed for at byde 
på kaffe og kage. De, der har lyst til at 
deltage i arrangementet, er med til at 
synge julesange, og der bliver fortalt om 
julens budskab. Vi oplever, at der er inte-
resse for at deltage i arrangementet. De 
deltagende hyggesnakker og er interes-
serede i, hvad der foregår i missionshuset. 
Én af vores unge familier har de seneste 
år deltaget sammen med deres børn. Det 
giver liv, og det giver muligheder for kon-
takt med de børn, som følger med deres 
forældre hen for at hente en julekasse.

Julehjælp

Det er dejligt at kunne hjælpe og 
møde mennesker, som viser åbenhed og 
taknemmelighed.

Fælles om opgaven
Der er mellem fem og otte personer fra 
menigheden, som hjælper med større 
eller mindre opgaver, og mange hjæl-
per ved at bidrage økonomisk. Der er et 
team, som sørger for indkøb af mad og 
pakning af kasser. Én skriver kort, en an-
den laver kaffe eller kage og andre køber 
spil eller personlige gaver til børnene. Vi 
oplever også, at personer, som har perifer 
tilknytning til menigheden, spørger, om 
de kan være med til at donere noget eller 
hjælpe med indkøb.

I julekasserne lægger vi et blad og et 
program til møder og gudstjenester. Vi 
vil gerne nå mennesker med evangeliet, 
men i denne opgave er det den diako-
nale del, som står først.

Helle Bonde-Petersen

Julen nærmer sig, og vi er igen ved at gøre klar til julehjælp der har sat os til at forvalte et ansvar. Vi 
har bl.a. ansvar for de forskellige arran-
gementer på afdelingsplan, og at vi har 
folk til at bestride de mange opgaver 
rundt omkring. Hvis man ikke før var klar 
over hvor mange, der gør et stort stykke 
arbejde i kredse, frimenigheder, på lejre 
og ved andre afdelingsarrangementer, ja 
så bliver man det i hvert fald.

Jeg håber at kunne bidrage til at LM 
Sønderjylland-Fyn fortsætter med at fun-
gere organisatorisk, som det skal, sådan 
at de udfordringer, der måtte komme, 
ikke kommer til at stå i vejen for vores 
egentlige formål: At evangeliet om Jesus 
som verdens frelser forkyndes til høj 
og lav, ung og gammel, ja til alle i vores 
afdeling.

Annelise Fredensborg

Det er med tillid til, at Gud udruster, at jeg 
går ind i opgaven som ny afdelingsformand 
for LM Sønderjylland-Fyn.
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Martin Jefsen, der har været Sønderjyl-
land-Fyns afdelingens formand i 17 år, 
har nu takket af. I den anledning har Nyt 
i Syd spurgt ham, om han vil fortælle lidt 
fra de mange år i en stor tjeneste for Gud.

Kald til en ung mand
Da jeg blev formand i 2004, var jeg en – i 
egne øjne – ung mand på knap 40 år. 
Vore fem børn var fra fire til 14 år gamle, 
og vi havde nok at få tiden til at gå med 
i familien, så min første indskydelse var 
heller ikke, at jeg skulle sige ja til opfor-
dringen. Det måtte der være én, der var 
ældre, der skulle tage på sig. Alligevel fik 
jeg ro i at sige ja til opfordringen. 

For mig var hvervet som afdelingsfor-
mand en institution, det vil sige, jeg så 
det som et embede, der var omgærdet 
af respekt og myndighed. En samlende 
figur.

Det var en af grundene til, at jeg 
havde svært ved at se mig selv udfylde 
den rolle, som den hidtidige formand, 
Jens Landkildehus havde haft i afdelin-
gen.  Opgaven virkede over evne.

AFDELINGSSTYRELSEN

Et redskab i Guds hånd

AFDELINGSSTYRELSEN

Et særligt hverv
Den respekt og omsorg, jeg efterfølgen-
de blev mødt med, gjorde det tydeligt 
for mig, at jeg var blevet betroet et helt 
særligt hverv. Jeg vidste det godt. Al-
ligevel kom det bag på mig, hvordan især 
ældre LM-venner mødte mig bagefter. 
Det var en stor opmuntring for mig. Jeg 
mødte dette: ”De vil dig det godt”, men 
skærpede også kravene til mig selv. Jeg 
ville nødigt skuffe LM-vennerne.

Jeg stod på skuldrene af andres tro-
fasthed og hengivenhed i tjenesten, og 
den tillid og myndighed, der var omkring 
afdelingsformanden, skulle jeg forsøge at 
bevare.

Et tillidshverv
Opgaven og kaldet, for jeg har oplevet 
det som et kald igennem årene, er i 
ordets egentligste forstand et tillidshverv.  
Uden vennernes tillid går det ikke. Og 
netop vennernes tillid og omsorg har 
mange gange været til stor opmuntring 
for mig.

Nogle sagde, at de bad for mig og min 
familie. Det gav ro i sindet, og det gav 
frimodighed.

Det står helt klart for mig, at vi – trods 
vidt forskellige funktioner på Kristi lege-
me – er dybt afhængige af hinanden. Skal 
arbejdet bære frugt, må vi stå sammen 
i den kamp, som er åndelig. Jeg tænker, 
at det meste af det, jeg har fået lov at 
opleve, er et svar på vennernes forbøn.

Velsignelse
Formandshvervet har taget kræfter og 
tid, men det har også ført velsignelse ind 

over mit liv og vort hjem.
At arbejde i Guds Rige og møde men-

nesker, som er engageret her, har været 
og er, en meget stor gave. 

Det har givet et perspektiv over livet 
og hverdagene, som ikke findes andre 
steder. Det rækker langt videre end 
politik eller andet foreningsarbejde. Det 
har med livets egentlige mening at gøre, 
og det rækker langt ud over vor tid her 
på jorden. 

Der har i vort hjem, som i alle andre 
børnefamilier, været perioder og dage 
med rigeligt i kalenderen. Hos os har der 
så stået LM på nogle af opgaverne, men 
Irene og jeg har været enige om at prio-
ritere på den måde – hun i juniorkredsen 
og jeg i afdelingen.

Nådegaver og forbedere!
Nogle gange er jeg kørt til afdelingssty-
remøde med et beklemt hjerte. Når jeg 
ikke kunne se nogen vej for det, der lå 
foran os. 

Men jeg er altid kørt glad hjem fra mø-
derne. Dels opmuntret af fællesskabet i 
afdelingsstyrelsen, dels af at det som syn-
tes lukket og umuligt at løse, det åbnede 
sig, og der viste sig en vej – måske ikke 
med det samme, men så senere hen.

De erfaringer har gjort mig ydmyg og 
taknemmelig. Gud har været god imod 
os. Vi har fået lov at gå ad hans stier. Min 
oplevelse var, at han førte os. Vi var ikke 
fejlfrie, men Gud mødte os igen med 
hjælp og ledelse, og det har været velsig-
net godt at erfare.

Der har også været situationer, hvor 
jeg ikke slog til, hvor jeg ikke gjorde det 
godt nok. Men de erfaringer, tror jeg, 
hører med som et vilkår i Guds vingård. 

Tak
Jeg har ikke fra naturens hånd haft ud-
rustning til formandshvervet, men jeg har 
oplevet at få, hvad jeg trængte til i de for-
skellige opgaver. At kunne være til hjælp 
og vejledning for mennesker i forskellige 
situationer har været en meget stor rig-
dom for mig. At blive udrustet og hjulpet 
på den måde har både gjort mig lille men 
også taknemmelig for at kunne være et 
redskab i Guds hånd. Tænk engang, at 
vor store Gud vil bøje sig ned og bruge 
mig i sit rige!

Jeg er ikke i tvivl om, at vennernes 
forbøn og Guds velsignelse har spillet en 
nøglerolle både i tjenesten, og når det 
gælder min familie. 

Sønderjylland-Fyn er en fantastisk 
afdeling, og jeg tror, det skyldes vore 
forbedere.

Så, tak for forbøn, tillid og omsorg.
Må Gud velsigne jer alle!

Martin Jefsen

Ved det sidste repræsentantskabsmøde blev 
der sagt tak til Martin Jefsen (th) og Hiddi 
Højgaard for mange års trofast tjeneste.
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KALENDER

Mødeplan for december 2021 og januar 2022
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 3. dec. Adventsmøde. Erik Sode Nielsen
On. 29. dec. Julefest på friskolen
LMU 
Ti. 7. dec. Prædikant 
Ti. 14. dec. Bibelstudie 
Ti. 21. Juleafslutning

Agerskov Valgmenighed
Sø. 12. dec. kl. 11 Jakob Rahbek
Jan. – se www.agerskovvalgmenighed.dk

Arnum

Ballum
Fr. 3. dec. Adventsmøde i Menighedshuset. 
Rudolf Larsen
Sø. 12. dec. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Ma. 27. dec. kl. 19 Julefest. Rudolf Larsen
Ma. 31. jan. Missionær Heri Elttør, Aulum. I 
Menighedshuset

Brændstrup
Fr. 3. dec. Adventsfest. Jesper Aagaard
Ma. 13. dec. Lars Birkmose
Ti. 28. dec. Julefest. Finn Sørensen
10.-15. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 24. jan. Ejler Nørager
LMU
On. 8. dec. Bibelstudie
On. 15. dec. Juleafslutning
On. 12. jan. Bedeuge
On. 19. jan. Bibelstudie
On. 26. jan. 

Bylderup Bov
To. 2. dec. kl. 18.30 Adventsmøde. Jacob 
Knudsen
Sø. 5. dec. kl. 10.30 Gudstj. Jesper Iversen

Ti. 7. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Poul Arne 
Nyborg
Sø. 12. dec. kl. 14 Julefest. LMBU-konsulent 
Dorthe Schmidt
Sø. 19. dec. kl. 10.30 Gudstj. Morten Nielsen, 
Ordet & Israel
Fr. 24. dec. kl. 15 Gudstj. Lars Rømer Olsen
Lø. 25. dec. kl. 10.30 Gudstj. Finn Sørensen
Ti. 4. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Martin 
Hunskjær Olsen
Sø. 9. jan. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
10.-14. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 21. jan. Vivi og Bent Houmaa Jørgensen, 
Tanzania
Sø. 23. jan. kl. 10.30 Gudstj. Lars Birkmose
Fr. 28. jan. kl. 18.30 Kvinde/mandeaften. Fami-
liekonsulent Kristian Andersen
Sø. 30. jan. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer Olsen
LMU
To. 9. dec. Julehygge
To. 16. dec. Juleafslutning

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00
Ma. 6. dec. Juleafslutning

Gånsager/Spandet
To. 2. dec. Adventsmøde. Martin Jefsen. Hos 
Kirsten og John Jensen
Sø. 19. dec. kl. 10 Julefest. Egon Christensen. 
Gånsager Forsamlingshus

Haderslev
On. 1. dec. Norea-møde. Ole Sørensen
On. 8. dec. Samtalemøde. Skriften – bøn – 
samtale
Ma. 13. dec. kl. 18 Kulturmøde. Klubhuset
On. 15. dec. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset

1. S E N U H I S E

2. H Æ R M E K R U M S

3. R E J S E N T

4. R Ø D B E D E R P E N

5. L U R E J Æ T

6. S N E G A D E T

7. S K J A L U N E

8. M E L N A D

Byt om på bogstaverne, så ordene får Byt om på bogstaverne, så ordene får 
noget med jul at gøre!noget med jul at gøre!

Jule-bogstavlegJule-bogstavleg

    JUL

Fr
ee

pi
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God fornøjelse!

9. N E G L E

10. S N Y D E K L A R E L

11. J E R N L E K

12. D Ø B E N O D

13. G R A B E N K U R

14. R I L E J U G S

15. S U L E J E L A M
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To. 16. dec. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Juleafslutning. Jens Erik Rasmussen
Lø. 18. dec. kl. 19 Julefest. Martin Jefsen
9.-14. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 17. jan. kl. 18 Kulturmøde. Klubhuset
To. 20. jan. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. Peter 
Møller Schmidt
On. 26. jan. kl. 11 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
On. 26. jan. Peter Thorsen
LMU
Ma. 6. dec. Enok B. Mogensen
Ma. 13. dec. Juleafslutning hos Josva

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 12. dec. Jacob Knudsen
Fr. 24. dec. Steffen Juul Pedersen
Sø. 9. jan. Per Bøndergaard
Sø. 23. jan. Finn Sørensen 

Haderslev Syd
Fr. 3. dec. Adventsfest. Caleb Petersen
10.-14. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 28. jan. Johannes Jensen

Kolding
To. 2. dec. Svend Åge Jacobsen
Sø. 12. dec. Juleafslutning. Niels Kousgaard
To. 20. jan. Kurt Krüger
Sø. 23. jan. Nytårskur
To. 27. jan. kl. 18 Kredsmøde

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 5. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 12. dec. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 19. dec. Brændstrup. Jesper Iversen 
Fr. 24. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 26. dec. Brændstrup. Ernst Højgaard
Sø. 9. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 16. jan. Brændstrup. Poul Arne Nyborg
Ma. 17. jan. Brændstrup. Fællesmøde
Sø. 23. jan. Brændstrup. Svend Åge Jacobsen
Sø. 30. jan. Brændstrup. Ejler Nørager

Løgumkloster
Fr. 10. dec. Erik Sode Nielsen
Sø. 19. dec. kl. 14 Julefest. Birgitte Kousgaard
LMU
On. 1. dec. Film
On. 8. dec. LBV – Christmas edition
On. 15. dec. Juleafslutning

Nordøstfyn

Odense
Ti. 14. dec. Julefest på Kratholmskolen
Ma. 20. dec. Julemøde
Ma. 3. jan. Nytårsmøde
10.-14. jan. Alliance-bedeuge
21.-22. jan. Bibelweekend LM-Fyn. Ole 
Andersen
LMU kl. 19.00
On. 1. dec. Bibelstudie
On. 8. dec. Peter Olsen. ”De første kristne”
On. 15. dec. Juleafslutning
On. 22. dec. Julefest
On. 12. jan. Opstartsaften
On. 19. jan. Mathias Nørager: Integritet
On. 26. jan. Lars Jensen

Over Jerstal kl. 19.00
To. 2. dec. Adventsmøde. Caleb Petersen
Fr. 17. dec. Julefest
12.-14. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 16. jan. Alliance-bedeuge i Vedsted Kirke. 
Martin Bonde Eriksen
To. 27. jan. Mads Jakob Jakobsen “Treenig-
heden”

Ribe
Fr. 3. dec. Adventsmøde. Martin Hunskjær 
Olsen. Hos Gunhild og Jens Rosenberg

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 10. dec. Adventsfest. Jakob Rahbek. 
To. 16. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Henry Holm
Ti. 28. dec. Julefest. Kjeld Roager

3.-7. jan. Alliance-bedeuge
To. 20. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen
Fr. 28. jan. Lars Birkemose

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 3. dec. kl. 19 Advent- og julestemning. Kurt 
Krüger

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 3. dec. kl. 18 Julefest. Lars Birkmose
On. 8. dec. kl.17.30 Juleafslutning i børneklub-
ben. Kristian Larsen
Fr. 10. dec. kl. 12.30 Seniormøde m. julefro-
kost. Torben Linden 
To. 16. dec. Martin Jefsen
Fr. 7. jan. kl. 18 Nytårskur. Vidne- og lovsangs-
aften 
9.-13. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 14. jan. kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard 
Christensen
To. 20. jan. Jacob Knudsen
Ma. 31. jan. Dan Hessellund
LMU
To. 9. dec. Jakob Rahbek
To. 16. dec. Juleafslutning

Toftlund Frimenighed
Sø. 5. dec. kl. 10 Gudstj. Jens Rosenberg
Fr. 10. dec. kl. 18 Julefrokost
Fr. 24. dec. kl. 14 Gudstj.
10.-14. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 23. jan. kl. 10 Gudstj. Jørn Nørgård
On. 26. jan. kl. 19 Martin Jefsen

Tønder – Rens Museum
On. 1. dec. Kjeld Burgdorf
On. 15. dec. kl. 18.30 Julefrokost

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 5. dec. Jens Landkildehus
Ti. 28. dec. kl. 15 Julefest. Johannes Nielsen
Sø. 23. jan. Martin Jefsen
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 14. dec. Lars Birkmose
Lø. 18. dec. Julefest. Dorthe Schmidt. På EUC 
Syd, Stegholt 35
LMU
Ma. 6. dec. Julehygge
Ma. 13. dec. Nicolai Nicolajsen
Ma. 20. dec. Juleafslutning hos Birgit 
Jørgensen

Pippi på LME

”Det har vi aldrig prøvet før, så det er vi sik-
kert gode til!”

Til januar slår vi igen dørene op til en stor 
musical-opsætning på LME. Denne gang skal 
vi for første gang prøve kræfter med Seba-
stians musical-version af Astrid Lindgrens 
berømte historier om Pippi Langstrømpe. 
Verdens stærkeste pige, der med hest og abe 
flytter alene ind i Villa Villekulla, bliver bedste 
venner med Tommy og Annika, og under-
vejs løber ind i både politi, røvere og andet 
godtfolk.

Det bliver en festlig forestilling for hele 
familien, så sæt kryds i kalenderen til en af 
vores tre forestillinger:

• Torsdag 20. januar kl. 19.30
• Fredag 21. januar kl. 19.30
• Lørdag 22. januar kl. 13.00

Velkommen på Løgumkloster Efterskole, 
Tønder Landevej 6, 6240 løgumkloster 
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DECEMBER

Tak for 
• Guds nærvær ved halmøderne

Bed for 
• adventstiden, at den må blive en velsignet tid
• at julen må fejres med Jesus som midtpunkt
• den nye afdelingsstyrelse, -formand og deres familier
• at LMH må få den rette forstander
• BC, at de rette medarbejdere må høre kaldet
• 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

Missionær i Mongoliet
• Maiken Hadberg

JANUAR

Tak for
• Guds hjælp gennem hele 2021
• de nye prædikanter. Bed for dem og for prædikanterne, der   
 er på prøve

Bed for 
• 9.-16. Alliance-bedeuge, at vi alle må samles og være ét i Jesus 
• vore unge og for LMU
• vore menigheder og bestyrelser
• vore syge og deres familier, at de må have Guds fred
• arbejdet blandt grønlænderne

Missionærer  – Tanzania
• Ruth og Philip Bach-Svendsen. Arusha
• Hanne og Jens Erik Agerbo. Dar es Salaam
• Charlotte Bech. Dar es Salaam

BED,  sa 
skal der 
jer.
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I forbønnens tjeneste

MINDEORD

† Ebbe Kaas

Ebbe Kaas døde 1. juli 2021. Han blev 61 
år. Han var glad for, at han fik lov til at 
tage afsked med og sige på gensyn til 
familie og venner – ikke mindst sin gamle 
mor på Bornholm.

Ebbe voksede op i Østerlars. Livet 
igennem så han LM som sit åndelige 
hjem. Han mødte tidligt kaldet til tjeneste 
i Guds rige, som han villigt adlød. Børne-
arbejdet blev en af hans første opgaver, 
og hele livet nød Ebbe samværet med 
børn og unge. 

Ebbe blev ansat i LM’s litteraturmis-
sion og flyttede derfor til Jylland. Der 
mødte han Lisbet. 

I 1983 blev han kaldet som fritids-
prædikant. Ebbe sad i en årrække i 
LM’s Landsstyrelse og i bestyrelsen for 
DBI. Ebbe tog lærereksamen i 1985, var 

juniorsekretær i LM 85-89, og efter tre 
år på efterskolen Solgaarden blev han 
forstander på Sædding efterskole i årene 
1992-2004.

Han var også med i oprettelsen af 
Kristent Pædagogisk Institut

Ebbe og Lisbet flyttede i 2007 til 
Brændstrup. Ebbe blev skoleleder på 
friskolen, hvor den i hans tid var i positiv 
udvikling og løbende blev moderniseret 
og udvidet. Ebbe kunne lide at rejse, og 
han havde altid noget med hjem, som 
han kunne bruge i undervisningen eller 
til en andagt. Han fortsatte som skolele-
der til sygdom satte en stopper for hans 
virke.

Ære være Ebbes minde.
Jens Rasmussen, Brændstrup

Luthersk 
Mission 
Sønderjylland-
Fyns kontonr. 
er:

Netbank: 
Reg.nr. 5763 
Kontonr. 
7630060248



Poul Arne Nyborg med sin familie ved juletræet med 
gammel, arvet julepynt
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FORSIDEN

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
Planteskolevej 101, 5250 Odense SV
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk


