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Disse bibelvers fra Esajas´ bog var for 
over 50 år siden til stor hjælp i min fami-
lie.

Jeg er vokset op på Bornholm i en stor 
familie med ti børn. Jeg er nummer tre i 
flokken. Vi fem ældste var flyttet hjem-
mefra til København på det tidspunkt, 
hvor dette bibelvers kom ind i billedet.

Ulykken
Det var en søndag i maj (mors dag). 
Vores far var prædikant og skulle til 
Åkirkeby for at tale. Tre af mine søskende 
ville med far til mødet. Mor ville cykle til 
møde i Rønne. 

Mor faldt med cyklen kun en halv kilo-
meter hjemmefra, og det blev alvorligt.

Det var far og mine tre søskende i 
bilen, der fandt hende, da han var på vej 
ud for at prædike.

Far så, at hun var bevidstløs og blødte 
ud af næsen. I et nærliggende hus lånte 
han en telefon og fik ringet efter en 
ambulance. En af mine søstre fulgte med 
i ambulancen.

På sygehuset kom mor i respirator. 

Far blev en tid hos mor, men det var ikke 
muligt at komme i kontakt med hende, 
så han tog hjem. 

Ord fra Gud
Der var en meget trist stemning der-
hjemme. Mine søskende vidste ikke, hvad 
de skulle tage sig til, så de begyndte på 
et spil. Far foreslog, at de i stedet skulle 
finde et bibelvers hver (et ”mannakorn”) 
og holde en andagt sammen. Her kom så 
bibelverset fra Esajas 55, vers 8 og 9. Det 
var bogstavelig talt som sendt fra himlen. 

Mor kom ikke til bevidsthed, og hun 
døde dagen efter.

Gud tager aldrig fejl
Hvor højt er der fra himlen til jorden? – 
Uendeligt højt!

Vi forstår ikke altid Guds planer, for de 
er uendeligt højere end vore planer, men 
vi ved, at Gud ikke tager fejl. Det er trygt 
at stole på – under alle forhold.

Brita Vestergaard Jensen, 
Løgumkloster

LMH
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Guds planer

”Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke 
mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er 
over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine 
planer over jeres planer.” Es. 55, 8-9

Lisbet Kaas har talt med Gerda Schmidt 
fra Rødding, der i dag er 87 år, om 
hendes ophold på Luthersk Missions-
forenings Højskole (LMH) i Hillerød i tre 
måneder i 1954. 

Venskab for livet
20 år og nyforlovet tog Gerda fra Toft-
lund, sammen med en halv snes andre 
sønderjyske piger, turen med tog og 
færge til Hillerød. Det var dengang en 
hel dagsrejse. En ny verden åbnede sig 
for Gerda. På højskolen var de 84 piger 
hvoraf fem kom fra Færøerne. Efter flere 
dages sejlads ankom færingerne til LMH. 
De var både søsyge og trætte og havde 
ikke mange kræfter, så skolens forstander 
spurgte i flokken, om nogen ville bringe 
mad op til de stakkels færinger. Gerda 
meldte sig straks, og som dagene gik, 
fik hun også gang i snakken, særlig med 
en af de færøske piger, Marjun. Det blev 
starten på et – indtil videre – 67 årigt 
venskab.

De har holdt kontakten gennem 
mange breve og besøg hos hinanden. 
De senere år har de skrevet mails til 
hinanden hver eneste søndag, året rundt. 
Gerda var på Færøerne til fejringen af 
Marjuns 80 års fødselsdag, og igen for tre 
år siden.

Ballast til livet
Jubilæerne på LMH har været festdage, 
hvor mange fra Gerdas elevhold har 
mødtes. Stolt fortæller hun, at halvdelen 
var mødt op til 25 års jubilæet i 1979, og 
mange også til 40, 50 og 60 års jubilæet.

“Hele elevholdet blev klædt på til at 

leve hver vores liv. Vi fik ballast til resten 
af livet”, lyder det alvorligt fra Gerda. Hun 
fortsætter: “Der er stor taknemmelighed i 
mit sind over opholdet på LMH, hvor jeg 
også lærte at bruge det pund, mig blev 
givet, fik ballast til hver dag i livet samt 
glæde over, at mit navn er indskrevet i 
Livets Bog”.

Gerda sidder og bladrer i sin høj-
skolemappe, som indeholder hendes 
håndskrevne notater. Den har hun haft 
fremme mange gange gennem livet. 
Også “ Højskoleminder”, en slags poesi-
bog, viser hun mig. Særlig stolt og rørt er 
hun over forstander Frits Larsens hilsen 
til hende.

“Vi kom ind i Bibelens ord, vi fik god 
oplysning og lærdom, og det har båret 
mig gennem livet! “, slutter Gerda Schmidt.

Lisbet Kaas

LMHs betydning for mig

Gerda har haft sin højskolemappe fremme 
mange gange gennem livet.
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Simon har mulighed for igen at tage ud til 
forskellige landsbyer og fortælle om Jesus.

MISSION

corona-restriktionerne er blevet lempet. 
Monica er godt i gang med syprojektet 
på kollegiet, og hun er ved at tilføje nye 
produkter. 

Simon har mulighed for igen at tage 
ud til forskellige landsbyer og fortælle om 
Jesus, og engelsk-klassen hos Yi er også 
kommet i gang. Det er godt at gøre nogle 
af de ting, som vi tog herud for. Vi håber, 
at situationen i landet forbliver stabil.

Bedeemner
•	Syprojektet og pigerne der hjælper, at 

det må blive til velsignelse.
•	Det nye engelsk tilbud hos Yi, at vi gen-

nem det må kunne pege på Jesus.
•	For trivsel i vores familie.
•	Bed for kirken og de kristne i Cambodja.

Monica og Simon Kronborg/AF 

Missionærer i coronaens skygge
Monica og Simon Kronborg er sammen 
med deres to børn udsendt som missio-
nærer til Cambodja. Da de står på vores 
bedeliste, har vi bedt dem om at fortælle 
lidt om dem selv og deres tjeneste, så vi 
bedre kan omslutte familien i forbøn.

Familie på fire
Manola er to år gammel. Hun hygger sig 
hjemme sammen med mor og far og 
vores hushjælp Bong Nie. Det er planen, 
at Manola til august 2022 skal starte i 
preschool, en slags børnehave på Hope 
School, hvor Alfred også går. Alfred er 
fem år. Han går i 0. klasse, hvilket han 
er meget glad for. Alfred kan godt lide 
at være aktiv med sport og lege med 
venner fra klassen. Alfreds store drøm er 
at få en motocross maskine, så han kan 
komme ud og køre sammen med sin far. 
Monica er 37 år og opvokset i Gudhjem 
på Bornholm. Monica går op i indretning, 
design og er meget kreativ, hvilket hun 
drager stor nytte af i sit arbejde. Simon er 

39 år og opvokset i Videbæk i Vestjylland. 
Simon er glad for at dyrke sport og for at 
køre på motorcykel. 

Fra volontør til missionær
Vi fik kaldet til at rejse ud som missionæ-
rer, da vi var volontører for LM i Cambod-
ja i 2012. Vi havde nok regnet med, at når 
vi kom tilbage til DK, ville kaldet forsvin-
de igen, men det gjorde det ikke. Så fem 
år efter rejste vi tilbage til Cambodja.

Vi blev udsendt i 2018, efter et ophold 
på All Nations Christian College i England, 
hvor vi deltog i et 12 ugers missionær-
forberedende kursus. Det var et godt kur-
sus, som har givet os en masse brugbart 
til vores tjeneste. 

Arbejdet
Monica arbejder på LMs kollegium i Siem 
Reap, hvor hun har et godt og tæt samar-
bejde med lederen på kollegiet, Theara. 
Monica har påbegyndt et syprojekt på 
kollegiet, hvor tre piger hjælper med bl.a. 
at sy fine kjoler til små piger, hårpynt og 
pudebetræk. 

Simon evangeliserer i forskellige 
landsbyer. Sammen med Junii, en lokal 
præst fra Siem Reap, og Yi, en af vores 
lokale ansatte, hjælper han til med un-
dervisning og andagter i kirker/menighe-
der, der ønsker at få besøg. Simon holder 
også andagter og laver Alpha Kurser på 
kollegiet. Desuden begyndte han her i 
januar en engelsk klasse hjemme hos Yi. 
Simon er også tilknyttet som træner på 
et fodboldhold, hvor målet er, at det kan 
skabe relationer, der åbner for en samtale 
om Jesus.

Corona
Corona-situationen har haft stor ind-
flydelse på vores liv og vores arbejde. 
Det er først for nyligt blevet muligt at 
genoptage flere af vores arbejdsopgaver. 
Evangelisationsarbejdet har været helt 
lukket ned pga. forsamlingsforbud og 
frygten for at blive smittet med corona. 
Mange lokale – specielt ude på landet – 
har været bange for udlændingene, at de 
skulle bringe virussen med sig. Det har 
bevirket, at vi ikke har kunnet tage ud 
og besøge menigheder på landet. Vores 
liv, med alt hvad det indebar, var enormt 
begrænset i en lang periode. Det var 
virkelig vanskeligt. Det betød fx, at Alfred 
har været i online-skole i otte måneder, 
der har været mange begrænsninger for 
vores arbejde, og der har ingen mulighed 
været for at komme i kirke. 

Det er nu ved at ændre sig. Skolerne 
er åbnet igen. Det er godt for både børn 
og voksne, at vi kan begynde at leve et 
mere normalt liv igen. Turismen i landet 
har været lukket helt ned, og det har 
medført, at rigtig mange mennesker har 
mistet deres job eller forretning. Det har 
virkelig kunnet ses og mærkes her i Siem 
Reap. Byen er bygget op omkring turis-
men, så mange har lidt og lider forsat. Vi 
håber, at turisterne snart vender tilbage. 

Tilbage til hverdagen
Vi savner vores familie og venner meget, 
men heldigvis har vi nu fået mange gode 
venner her, som vi ofte ses med. Hver 
tirsdag mødes vi med familien Jensen og 
vores volontører til DLM samling. Vi hyg-
ger os, synger og holder andagt sammen. 

Det har været godt at komme i gang 
med mere af vores arbejde, efter at 

MISSION

Monica er godt i gang med syprojektet på 
kollegiet.
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Som lovet i sidste nummer præsenterer 
de to nye medlemmer af afdelingsstyrel-
sen (AS) hermed sig selv, og de fortæller 
også lidt om, hvorfor de er gået ind i 
denne vigtige tjeneste.

Jeg hedder Christian Hansen. Jeg er 56 
år og gift med Marianne. Vi bor i Christi-
ansfeld og har fire børn, hvoraf én stadig 
bor hjemme. Vi kommer i LM Kolding og 
i Sønderjyllands Frimenighed i Brænd-
strup. Jeg arbejder som servicegartner på 
kontorer og virksomheder.

Jeg er vokset op med Solbakken og 
Bibelcamping, hvor jeg nyder bibelun-
dervisningen og campinglivet.

AS vil gerne repræsentere mennesker 
fra hele afdelingen bl.a for at kunne se 
og høre, hvad der rører sig i de forskellige 
menigheder. Derfor tror jeg, at jeg blev 
spurgt, da jeg repræsenterer både en 
frimenighed og en kreds. Jeg ønsker, at 
vi i AS må hjælpe menigheder, prædikan-
ter, bibelcamping og lejre, så vi kan stå 
sammen i fællesskabet og blive bevaret i 
evangeliet om Jesus.

Derfor har vi brug for forbøn, visdom 
og kærlighed fra Gud, at han må vise os 
den vej, vi skal gå!

Jeg hedder Kasper 
Nørrelykke Niel-
sen. Jeg er 31 år 
gammel, gift med 
Carina og er far til 
Liva på ni og Boas 
på syv år. Vi bor 
i Rødekro, og til 
hverdag arbejder 
jeg med genoptræning som fysiote-
rapeut i Aabenraa Kommune. Jeg er 
opvokset i Sønderjylland, hvor hele min 
barndom og det meste af min ungdom 
foregik omkring Ballum og Løgumkloster. 
Fra 2011-2018 boede vi i Hillerød, hvor 
jeg bl.a. tog min uddannelse. Jeg nyder 
at bruge tid med min familie, være aktiv i 
naturen, spille fodbold og læse bøger.

Jeg har hele mit liv været tilknyttet 
LMU og LM og har oplevet det som gode 
rammer for mit kristne liv. Jeg har nydt 
godt af, at andre har påtaget sig opgaver, 
som har været til gavn for mig i fasthol-
delsen af min tro. Jeg er taknemmelig for 
alle de mennesker, der har påtaget sig 
opgaver i børneklub, juniorklub, på Sol-
bakken, LME, LMH og alle andre, der stil-
ler sig til rådighed for, at Guds ord bliver 
delt i gode og trygge rammer. Derfor er 
jeg også glad for at få muligheden for at 
være en del af AS. Jeg har sagt ja til dette 
arbejde, fordi jeg gerne vil være med til 
at sikre, at der fortsat er de bedste ram-
mer for, at Guds ord kommer ud til alle.

KALENDERAFDELINGEN

Mødeplan for februar 2022
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Afdelingsstyrelsen

Agerskov
Ti. 1. Steffen Birkmose. Fællesspisning 
2.-3. Kristoffer Larsen 
4.-5. Nicolaj Nicolajsen 
On. 9. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Rosenberg 
Fr. 25. Mads Jakob Jakobsen
LMU 
1.-5. Sammen med LM
Ti. 8. Filmaften
Ti. 22. Kasper Breindahl, Norea Mediemission

Agerskov Valgmenighed
Sø. 6. kl. 10.30 Jakob Rahbek. Gudstj. planlagt 
af konfirmander
Sø. 13. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 27. kl. 14 Familiegudstj. Jakob Rahbek

Arnum
21.-22. Ejler Nørager 

Ballum
Missionsuge:
Ma. 31. jan. I Menighedshuset. Heri Elttør, Aulum
Ti. 1. I Menighedshuset. Heri Elttør Jacobsen
To. 3. I Missionshuset. Svend Åge Jacobsen
Fr. 4. I Missionshuset. Jørn Nørgaard
Sø. 6. kl 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Lø. 26. kl. 14 Fastelavnsfest for børn. Kl. 19.30 
Jens Landkildehus

Brændstrup
Ma. 7. Henrik Hadberg 
To. 24. Vintermøde i Gram Menighedshus. 
Arne Nørgaard
LMU
On. 2. Aktivitet 
On. 16. Bibelstudie 
On. 23. Aktivitet

Bylderup Bov
Ti. 1. kl. 14.30 Ældremøde. Robert Refslund-

Nørgaard
Fr. 4. kl. 18 Fokusmøde. Henrik Hadberg
Sø. 6. kl. 10.30 Familiegudstj.
Sø. 20. kl. 10.30 Gudstj. Svend Åge Jacobsen. 
Bibelundervisning efter frokost
Fr. 25. Kasper Breindal. Missionsarbejde Cypern
Sø. 27. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
LMU
To. 3. Skøjtetur
To. 10. Lars Rømer Olsen
To. 24. Generalforsamling m/fællesspisning 
og bibelstudie

Fyns Frimenighed kl. 16.00

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 3. Jacob Knudsen
9.-11. Møderække. Dan Hessellund. Sammen 
med Skærbæk LM
To. 10. i Gånsager Forsamlingshus
To. 24. Generalforsamling og bedemøde

Haderslev
On. 2. Ingvard Christensen
Ma. 21. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset
On. 23. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
To. 24. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Poul 
Arne Nyborg
Lø. 26. kl. 13.30-17 Bibeldag. Peter Rask
LMU
Lø. 5. Bowling
Ma. 7. Mit liv med Gud. Besøg af fire LM’ere
Ma. 21. Steffen Birkmose. Generalforsamling
Ma. 28. Enok Mogensen

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 6. Martin Hunskjær Olsen
Sø. 20. Henrik P. Jensen
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MINDEORDKALENDER

† Ove 
Juhl

Ove Juhl døde 22. november på 
Aabenraa sygehus efter halvan-
det års kamp mod kræft i lun-
gerne. Han blev 73 år.

Ove blev født 9. juli 1948, og 
han boede hele sit liv i Højrup, 
hvor han overtog sine forældres 
gård og arbejdede som land-
mand. De sidste 48 år sammen 
med Ulla. Han efterlader sig tre 
børn, tre svigerbørn og ti børne-
børn.

Ove havde en dejlig humor 
og elskede at lege med børnene. 
Han var hjælpsom, omsorgsfuld 
og god til at snakke med folk. 

Han elskede musik og sang, og 
det lykkedes os en sjælden gang 
at få ham til at medbringe sin har-
monika til vores møder i Arnum 
Missionshus. Det var hans andet 
hjem, hvor han også kom hele 
livet. Ove kørte gerne rundt for at 
hente dem, der havde svært ved 
at komme med til møderne.

Ove mindede os tit om, at: 
“Det er himlen, det gælder”, og 
han elskede sange, som handler 
om himlen. Vi vil savne Oves 
dejlige sangstemme og tjenstvil-
lighed i Arnum Missionshus. 

Ære være Oves minde
Åse Svendsen

Haderslev Syd
Fr. 11. Missionsaften. Peter Bech
Fr. 25. Jørn Nørgaard

Kolding
To. 3. Samtalemøde. Ejler Nørager
To. 10. Teddy Sjælland: ”Jeg er livets brød”
To. 24. Erik Sode Nielsen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 13. Brændstrup. Søndagssamling
Sø. 20. Brændstrup. Henrik Hadberg
25.-27. Lejr på Solbakken. Birger R. Schmidt

Løgumkloster
4.-5. Bibelweekend. Svend Åge Jacobsen. 
Johs. Åb.5-11
On. 9. Fællesmøde. Jacob Knudsen
Fr. 25. Generalforsamling
LMU

Middelfart 

Nordøstfyn

Odense
Ma. 7. kl. 17.45 Fællesspisning. Janne Bak-
Petersen, LM Kids konsulent: Jesus til alle 
generationer
Ma. 14. Bibeltime årgang 700 – Kontemplativ 
bibellæsning – Gud ønsker at vise sig for dig!
Ma. 28. kl. 17.45 Fællesspisning kl. 18.30. Ivan 
Jacobsen: Sekularisering – hvor og hvorfra?
LMU kl. 19.00
On. 2. Bibelstudie
On. 9. Generalforsamling
On. 23. Finn Sørensen: ”Et møde med Gud i 
stilheden”
Ma. 28. Fællesmøde med LM

Over Jerstal kl. 19.00
To. 3. Kredsmøde
To. 10. Steffen Birkmose
To. 24. Kim Legarth

Ribe

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Møderække med Gånsager. Dan Hessellund
On. 9.  i Skærbæk   
To. 10. i Gånsager 
Fr. 11. i Skærbæk
To. 10. kl. 14.30 Ældremøde. Dan Hessellund

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 4. Jens Jensen
Fr. 18. Martin K. Svendsen

Sottrup 

Sønderborg
Ma. 31. jan.-fr. 4. Møderække. Dan Hessellund 
(fr. kl. 18)
Fr. 11. kl. 14.30 Seniormøde. Møller Schmidt
To. 17. Teddy Sjælland
To. 24. Ingvard Christensen

Toftlund Frimenighed
Sø. 6. kl. 10 Gudstjeneste. Kristoffer Larsen
On. 9. kl. 19 Generalforsamling
Fr. 18. kl. 14.30 Seniormøde. Jens Landkildehus
23.-25. kl. 19 Henrik Hadberg (fr. kl. 18)

Tønder
On. 2. Erik Sode Nielsen

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 6. Møller Schmidt
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 8. Henrik Hadberg
Ti. 22. Kurt Krüger
On. 23. kl. 14.30 Seniormøde. Steffen J. Pedersen
LMU
Ma. 7. Kurt Krüger
Ma. 21. Bibelstudie
Ma. 28. Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Dagsorden for LM Sønderjylland-Fyns generalfor-
samling mandag 7. marts kl. 19.00 på Løgumklo-
ster Efterskole. 

1. Indledning.
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
3. Beretninger.

a. Afdelingen v/Kurt Krüger
b. Afdelingens regnskab v/Jens Aage 
 Nielsen
c. Spørgsmål til de skriftlige beretninger
 fra: Bibelcamping, Bibelcampings   
 regnskab, LM Kids, LMU, Solbakkens   
 lejrudvalg, Solbakkens tilsynsråd, Sol-  
 bakkens regnskab, LMH, Stubbekøbing 
 Efterskole, LME, Efterskolen Solgården,  
 Sædding Efterskole, LUMI Genbrug og  
 LUMI Genbrugs regnskab.

4. Valg:
 a. LM´s Generalforsamling: Henrik P. Jensen 

og Miriam T. S. Lange. Suppleant: Bjarne 
Ellegaard

 b. LM´s Læreråd: Hiddi Højgaard (tager ikke 
imod genvalg)

 c. LME: Suppleant: René Kragh Hansen
 d. Sædding Efterskole: Dorthe Clausen og 

Per Jørgensen (ingen af dem tager imod 
genvalg)

 e. Efterskolen Solgården: Carsten Lund 
(tager ikke imod genvalg)

 f. LMH: Kurt Krüger. Suppleant: Henrik 
Hadberg

 g. Revisor for afdelingsregnskabet: Helle 
Højgaard. Suppleant: Lene Iversen

5. Oplæg og drøftelse
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
8. Afslutning

Kandidatforslag og forslag til pkt. 6 meddeles 
formanden, Kurt Krüger senest 22. februar, 
kurtkryger74@gmail.com eller 6175 3328.

Bemærk det er på en mandag
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FEBRUAR

Tak for 
• den nye afdelingsformand
• den nye forstander til LMH
• bed om velsignelse over dem begge
 
Bed for
• to. 24. Vinterstævne i Gram
• at de rette bliver ansat i afdelingen
• de fastansatte og prædikanterne
• ledere til Solbakkens lejre
• nye medlemmer til Solbakkens lejrudvalg
• at alle må handle ret i hele corona-situationen
• det tværkulturelle arbejde

Missionærer – Cambodja
• 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. Khovd 

BED,  sa 
skal der 
jer.

G
IV

E
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

L
U

K
K

E
S

FORBØN

I forbønnens tjeneste

MINDEORD

† Elly 
Thomsen

25. november sov Elly Thomsen ind på 
plejehjemmet Enggården, Bylderup Bov.

Elly var fra Nordsjælland og voksede 
op i et hjem under små kår. Hun fik ikke 
en let opvækst. Hun kom tidligt ud at 
tjene, senere på LMH, og under et kursus 
på skolen mødte hun Orla fra Sønderjyl-
land. 

De blev gift i 1960 og drev en lille 
gård, og senere blev de forpagtere på 
Grøngård. De sidste mange år boede de i 
Bylderup Bov. De fik to piger Marianne og 
Catharina. Senere kom børnebørn til, som 
Elly holdt meget af. I flere år gjorde Elly 
rent på friskolen og har glædet mange 
med flot udskårne kort og hjemmebag. 
Elly havde en dejlig smittende latter, og 
i bedekredsen delte vi mange ting med 
hinanden.

Elly og Orla kom i LM og var aktive der, 
så længe kræfterne rakte, først i Rens, 
senere i Tønder og Bylderup Bov. I mange 
år havde de stor glæde af at komme på 
bibelcamping i Norge. 

Elly blev indenfor de sidste par år 
hårdt ramt af Parkinson og blodpropper 
i hjernen.

Ved bisættelsen prædikede Ejler Nør-
ager over ordene: Døden er opslugt og 
besejret.

Denne sandhed levede og døde Elly på.
Ære være Ellys minde.

Gurli og Olaf Lagoni

† Mette Marie 
Hansen

Mette døde 24. november, 69 år.
For et år siden fik Mette konstateret 

kræft, men også i sygdommen levede 
hun med Jesus og hvilede i, at hun var i 
Herrens hænder i alt, hvad der skete. 

I lang tid troede både hun og vi, at 
hun ville blive rask igen, Mette oplevede 
endda en tur til Italien i sommer, men til 
sidst var hun klar over, at hun ikke ville 
opleve en jul igen.

Mette var en stor støtte i vores me-
nighed. Hun og Leif deltog flittigt i vore 
møder og i bibelkredsen. Når Boblen var 
på besøg, var de begge til stor hjælp.

Mette blev bisat fra Skærbæk kirke 
den 30. nov. Hun havde selv valgt de 
salmer, der skulle synges. I den ene salme 
lyder det: ”O, men en morgen fuld af sang 
jeg vågner op i Kongens sal. Da skal jeg 
frelst fra synd og ve ansigt til ansigt Jesus 
se”. 

På grund af corona blev der ikke 
mindesamvær, men de to døtre, Heidi og 
Tanja, fortalte i kirken, hvordan de sidste 
dage var gået og læste en hilsen, som 
Mette havde skrevet, hvor hun takkede 
for omsorg og besøg.

Vi vil savne Mette i vores menighed 
her i Skærbæk.

Vore tanker og bønner går til Leif og 
familien, hvor savnet er størst.

Kis Iversen

Lovsangsjam

Lovsangsjam inviterer til en aften med fællessang, bøn, 
andagt, lovprisning og kaffe for unge og gamle lørdag 26. 
februar kl 19.00 i LM’s missionshus, Skærbæk.

Aflysning Store Legedag

Store Legedag på Løgumkloster Efterskole bliver ikke arran-
geret i år på grund af corona og de retningslinjer, der gælder i 
den forbindelse.



Manola, Alfred, Monica og Simon Kronborg, der er 
missionærer i Cambodja.

 

Redaktion:
Annelise Fredensborg, redaktør
Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg
 31 21 29 41, E: annelise.redaktion@gmail.com

Krista Schmidt, mødeprogram 
Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev
 30 33 88 72, E: krista.redaktion@gmail.com

Lisbet Kaas
Timekær 31, 6630 Rødding
 51 92 68 80, E: lisbetkkaas@gmail.com

Birthe Dysager
Rasmus Rasks Alle 35, 5250 Odense SV
 61 81 66 41, E: birthe.dysager@gmail.com

Astrid Ishøi
Møllevejen 102, 5330 Munkebo
 30 95 69 03, E: astrid.ishoi@gmail.com

Gurli Lagoni
Åløkke 6, 6372 Bylderup Bov
 30 24 07 42, E: gula@email.dk

Kurt Krüger, afdelingsformand
Arnåvej 1, 6240 Løgumkloster
 61 75 33 28, E: kurtkryger74@gmail.com

Ekspedition: 
Send oplysninger om adresseændring til:
Laurids Fredensborg  
Blæsbjerg 2, 6630 Rødding
 74 82 31 99, E: ilrf@bbsyd.dk

Nyt i Syd som lydblad
Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor

Udgiver:  
Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd.
www.soenderjylland.dlm.dk

 

MEDLEMSBLAD

Returadresse: Laurids Fredensborg, Blæsbjerg 2, 6630 Rødding

Næste nummer: 1. marts
DEADLINE – møder o.l. i marts 
• 1. februar til Krista Schmidt
DEADLINE – andet stof:
• 2. februar til Annelise Fredensborg

Layout: Helle Høeg / Tryk: Øko-Tryk

Nyt i Syd sendes gratis til medlemmer og 
venner af LM og LMU, Sønderjylland-Fyns 
afdeling. Det er muligt at få bladet med 
posten, på e-mail (PDF) eller som lydblad.

FORSIDEN

Ansatte i afdelingen
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
Hjallesevej 16, 5000 odense C.
 28 87 13 69, E: steffen@lmbu.dk


