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Da jeg var barn og ung, havde jeg stor 
tillid til og tro på Gud. Intet virkede til at 
kunne rokke ved min tro på, at Gud fin-
des og har al magt. Sådan er det desvær-
re ikke længere. Jeg kæmper meget med 
at have tillid til, at Gud vil mig det godt, 
og at han har magten til at frelse mig og 
gribe ind i verden og menneskers liv.

Satan er aktiv
Ud over at der i mig bor en modvilje 
mod at lade mit liv styre af andre end 
mig selv, så stammer noget af min 
manglende tillid også fra den åndelige 
kamp, der foregår i mig. Satans største 
ønske er, at jeg skal få en forkert opfat-
telse af, hvem Gud er, enten bevidst eller 
ubevidst – og i sidste ende vende ham 
ryggen. Satan ønsker, at jeg skal tvivle 
på, om det virkelig passer, hvad Gud har 
sagt, eller om det mon skal forstås på en 
helt anden måde, der passer bedre ind i 
min egen egoistiske verden.

Mit våben mod Satan
Når Paulus i Ef. 6,10-17 skriver om Guds 
fulde rustning, så er det netop for at 

hjælpe efesermenigheden til at vinde 
den åndelige kamp, som de står i. Først 
nævner Paulus en masse troselementer, 
som er forsvarsværn for mit liv mod 
Satans angreb: Sandhed, retfærdighed, 
villighed til at gå, troen og frelsen. Men 
jeg har faktisk også et våben, jeg kan 
angribe Satan med, og det er “Åndens 
sværd, som er Guds ord”. Hvis jeg holder 
mig tæt til Guds ord, kan jeg komme 
med modangreb, når Satan angriber mig 
på min tillid til Gud. Hvis ikke Guds ord 
fylder i mine tanker, er det alt for nemt 
for Satan at overbevise mig om, at Gud er 
langt mindre magtfuld, end han virkelig 
er og om, at Gud ikke har gode planer for 
mig.

Derfor er det godt for mig at læse ofte 
i Bibelen og lytte til forkyndelse af Guds 
ord, så jeg er klar til at slå den stemme 
inden i mig ned, der sår tvivl om Guds 
godhed, kærlighed og almagt.

Elisabeth Agerbo Mørch, 
Fredericia

AFDELINGEN

NYT I SYD MARTS 2022

Brug Guds ord

”Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds 
ord” Ef. 6,17

LM Sønderjylland-Fyn har deres egen 
hjemmeside, hvis formål er at gøre aktivi-
teterne i afdelingen mere kendt og tilgæn-
gelige. Den hedder https://soenderjylland.
dlm.dk. Webmaster på denne hjemmeside 
er Gunnar Schmidt. Nyt i Syd har bedt 
Gunnar fortælle lidt om sig selv og den 
opgave, som han her arbejder med.

Webmaster
Jeg er 65 år og gift med Britta. Vi er 
begge glade og taknemlige for at være 
en del af LM, derfor har det også været 
naturligt for os, at vi har haft forskellige 
opgaver her. Én af mine opgaver er, at 
jeg er webmaster på Sønderjylland-Fyn 
afdelingens hjemmeside og har været 
det i mere end 20 år.

Min baggrund for jobbet er, at jeg i 
Flyvevåbnet, hvor jeg har været ansat, fik 
til opgave at udvikle en database. Derfor 
blev jeg bedt om at lave en hjemmeside 
til en af vore friskoler, og det førte så 
også til en hjemmeside på afdelingsplan.

Den hjemmeside, vi har i øjeblikket, er 
jeg kun webmaster på. Den er bygget på 
en hel anden platform end den oprinde-
lige, og den matcher den opsætning som 
LMs officielle hjemmeside har. Vi tror, det 
kan være godt, at der er en genkendelig-
hed til LM.

Formål
Når man søger på hjemmesiden, skal det 
klart fremgå, hvor man kan slutte sig til 
en LM-menighed i vores afdeling, og at 
oplysningerne om vore kredse, møde-
pladser og frimenigheder er opdaterede. 
Det er også vigtigt, at de arrangementer, 

der foregår i afdelingen, er kendt. Derud-
over er det også tanken, at hjemmesiden 
kan være et værktøj for dem, der sidder 
og planlægger lokalt, til dels at finde 
prædikanter til møderne, og dels at man 
måske kan undgå at planlægge lokale 
arrangementer samtidig med, at der 
foregår noget på afdelingsplan.

Afhængig af din hjælp
Når man som forening ønsker at have en 
hjemmeside, er det altafgørende, at den 
er opdateret, og her er jeg meget afhæn-
gig af, at jeg får input til ændringer på 
hjemmesiden (f.eks. kontaktoplysninger), 
og at jeg får oplysninger, som er rele-
vante i forhold til afdelingen. Ønsker I at 
reklamere for et arrangement, som skal 
nå bredere ud end til den lokale kreds 
eller frimenighed, så er hjemmesiden en 
god platform. Alle disse input er I altid 
meget velkommen til at sende til mig.

Brug hjemmesiden
Denne lille præsentation kunne måske 
være med til, at lidt flere fik kendskab og 
lyst til at besøge og bruge hjemmesiden. 
Måske kunne nogle gennem hjemmesi-
den finde ind i et kristent fællesskab og 
dermed også være et ydmygt redskab, 
der kan virke til evangeliets fremme.

Gunnar Schmidt

Et aktiv for afdelingen
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SOLBAKKEN

Solbakken
Der er sket en del på LMs lejrsted, Sol-
bakken, i den sidste tid. Det vil vi gerne 
fortælle bladets læsere lidt om.

Ny formand i tilsynsrådet
Vores formand gennem ti år, Richard 
Petersen, har valgt at stoppe og efter-
følges af Allan Christensen, som er valgt 
af Afdelingsstyrelsen. Tilsynsrådet har 
efterfølgende konstitueret sig med Allan 
som formand.

Richard har givet meget af sig selv i 
opgaven som formand, hvilket har været 
til stor gavn for de resterende medlem-

mer af tilsynsrådet, og i høj grad også for 
Solbakken. Vi vil gerne takke for et fan-
tastisk arbejds- og åndeligt fællesskab.

EP-hold
På Solbakken har vi i mange år haft nogle 
flittige efterlønnere og pensionister (EP-
hold), der har passet stedet med rengø-
ring og små reparationer. Med udgangen 
af 2021 har vores formand for EP-holdet, 
Egon Jensen, valgt at gå på pension. Egon 
var selv med til at starte EP-holdet for 17 
år siden, og det er efterfølgende vokset 
betydeligt og tæller nu over 30 medlem-
mer, som trofast investerer nogle formid-
dagstimer otte-ni gange om året. Egon 
og Aase Jensen har koordineret dette og 
samtidig sørget for, at der altid var en klar 
arbejdsfordeling, materialer, et rundstyk-
ke til kaffen, andagt osv. Fra tilsynsrådet 
skylder vi Egon og Aase en stor og hjerte-
lig tak for deres handlende kærlighed til 
Solbakken, deres ildhu og altid loyale og 
informative tilgang til opgaverne.

Hans Christian og Krista Schmidt, fra 
Haderslev har sagt ja til at overtage op-
gaverne fra den nye sæson for EP-holdet, 
som begynder igen til marts 2022. Det er 
vi meget taknemmelige for i tilsynsrådet.

Ny hjemmeside
Af andre tiltag fra tilsynsrådet kan næv-
nes, at der lige er sat en ny hjemmeside i 
drift. Richard har været primus motor for 
denne. Ud over et mere moderne udtryk, 
så har den store opgave været at få gjort 
selve udlejningsprocessen mere enkel 
og fremtidssikker. Se den selv på https://
www.solbakken-lejr.dk

SOLBAKKEN

Aase og Egon Jensen

fremover bliver brugt ved vores arrange-
menter i særlig grad naturligvis på vores 
børnelejre. Sangen er en gave fra Judy 
Hunskjær Olsen, Bylderup Bov. Den be-
skriver dejligt oplevelsen ved at være på 
Solbakken og slutter med fremtidshåbet 
i Himlen, som Jesus har banet vejen for. 
Tak til Judy.

 Tusind tak til jer, vore venner i baglan-
det, for medleven og forbøn for Solbakken.

 Tilsynsrådet/Henrik Gaedt Jensen

Nyt tag
Solbakkens tagflade er flere steder meget 
slidt, og derfor forventer tilsynsrådet at 
igangsætte en udskiftning til næste vin-
tersæson, hvor udlejningsraten i forvejen 
er lav.

Solbakkens sang
Til slut vil vi nævne, at som noget helt 
nyt har Solbakken fået sin egen sang 
”Solbakkens sang”. Sangen ønsker vi 

Omkvæd
Sommerlejr her på Solbakken,

hvor jeg lærer at Jesus er min ven.
Sommerlejr her på Solbakken,
gid vi aldrig skulle hjem igen.

Mellemstykke
Han gi’r nåde, Han gi’r troen, 

Han har bygget hele broen
mellem mig og Gud min far.

Sikke en vidunderlig ven vi har.

Omkvæd
Sommerlejr her på Solbakken,

hvor jeg lærer at Jesus er min ven.
Sommerlejr her på Solbakken,
gid vi aldrig skulle hjem igen.

Gid vi ses igen i himmelen.

Sommerlejr, det er hygge, 
fællessang og lejrbål.

Vi læser i Guds ord og lærer, 
himlen er vores fælles mål,
Og det dejligste, jeg ved, 

er Guds kærlighed, bliver ved
i evighed.

Omkvæd
Sommerlejr her på Solbakken,

hvor jeg lærer at Jesus er min ven.
Sommerlejr her på Solbakken,
gid vi aldrig skulle hjem igen.

Jesus lover, Han har frelst mig, 
jeg må bare tag’ imod

og lytte til de ord, Han siger, 
Han gi’r nåde i overflod,

Og det dejligste, jeg ved, 
er Guds kærlighed, bliver ved

i evighed

Solbakkens sang
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AFDELINGEN  SKABELSESVIDENSKAB

Søndag 30. januar blev en historisk dag for 
Kolding. Her fik byen nemlig en LM-frime-
nighed, der bærer navnet Kolding Bykirke. 
Kirkens vision er at være en levende, Jesus-
glad menighed midt i Kolding. Et sted, hvor 
det er godt og trygt at tage hele familien 
med, og hvor der vil være næring til troens 
liv for alle aldre. Vi drømmer også om at 
skabe en kirke, hvor dørtærsklen er helt 
fjernet, så det er let at tage bekendte med, 
der endnu ikke kender Jesus. 

Lidt om processen
En arbejdsgruppe har det seneste halve 
år blandt andet arbejdet på at finde 
nogle gode lokaler at være i. Da børnene 
har en central plads i Kolding Bykirke, 
vurderede vi, at søndag formiddag var 
det bedste mødetidspunkt. Her har vi nu 
fundet gode lokaler at være i på Apo-
stolsk højskole, hvor vi mødes hver anden 
søndag til gudstjeneste. Alle er velkomne, 
og interesserede kan finde mere på vores 
hjemmeside koldingbykirke.dk 

Stor villighed
Indtil videre har omkring 25 voksne 

tilkendegivet, at de vil være en del af 
kirken, og da mange har børn med, er vi 
samlet set omkring 50. Der er stor villig-
hed til at påtage sig opgaver, så vi kan se 
frem til gudstjenester med godt indhold 
i form af prædikener, lovsang, børnekirke 
og nadver. 

Vi ønsker også at være en menighed, 
der har mere med hinanden at gøre end 
blot de minutter, gudstjenesten varer. 
Derfor vil vi også have samvær efter 
gudstjenesten, ligesom vi har en inten-
tion om at være en del af hinandens liv 
udover søndagens fællesskab. Samtidig 
er det sådan, at Kolding LM fortsætter 
som hidtil, så med Bykirken har LM blot 
fået et ekstra ben.

Gået på Guds kald
Alt i alt opleves det som en stor velsig-
nelse, at det nu er blevet muligt at danne 
en LM-frimenighed i Kolding, og vi er 
fulde af forventning til, hvad fremtiden vil 
bringe. Vi har hørt et kald, og vi er gået 
på det, og nu beder vi om Guds velsig-
nelse over kirken. 

Michael Agerbo Mørch 

Nyt tiltag i Kolding

I Agerskov bor John Lausten Thomsen. 
Han har arbejdet meget med skabelses-
videnskaben set i Bibelens lys. Han vil 
gerne formidle denne viden videre til 
andre, der kæmper med dette spørgsmål. 
Nyt i Syd har bedt John fortælle lidt om 
sig selv og det, han har fundet ud af.

Naturelsker
Jeg er gift med Ester, og sammen har vi 
fem børn. Jeg er naturelsker. Bål, jagt og 
fiskeri er lige mig. Tidligt i livet fandt jeg 
ud af, at jeg ville være dyrlæge, og Gud 
lod det lykkes for mig. Nu ejer jeg sam-
men med to andre en stor kvægpraksis i 
Løgumkloster og arbejder som kvægdyr-
læge.

Som kristen finder jeg hvile i naturen. 
Jeg ser Guds storhed og kreativitet. At 
Gud har skabt det til mig, gør mig glad 
og ydmyg. I samme åndedræt ser jeg 
sygdom og pine i mit arbejde, men Bibe-
len giver en forklaring på, hvordan de to 
ting hænger sammen. De første kapitler 
i Bibelen agter jeg meget højt, fordi de 
forklarer det, jeg ser. I de senere år af mit 
kristenliv, har Gud på forunderlig vis givet 
mig tid og visdom til at finde nogle linjer 
mellem tro og videnskab.

Udviklingslæren
I mange år pinte det mig, at det, man i 
bred forstand kalder udviklingslæren el-
ler evolutionsteorien, ofte betegnes som 
bevist. Det er den ikke, for det kan man 
ikke. Det har pint mig, fordi det tager 
æren fra Gud, og det tager naturglæden 
fra mig. Derfor har jeg læst meget og set 
utallige videoer om skabelsesvidenskab.

For mig har det betydet, at påstanden 
om en bevist evolutionsteori ikke må stå 
usagt. Er der noget, som er bevist, så er 
det skabelsen. Ingen må vælge troen på 
Jesus fra, fordi de TROR på udviklingslæ-
ren. Den anden vej rundt er der måske 
nogen, som finder vejen til Jesus svær, 
fordi Noas ark er lidt for usandsynlig.

Spørg mig gerne
Jesus har i sin nåde holdt fast i mig, men 
hvis jeg ikke løbende, specielt i min ung-
dom, havde fået svar på verden omkring 
mig, så ville jeg nok have fundet det 
svært at tro. Det er den her forbindelse 
mellem tro, videnskab og Bibel, jeg gerne 
vil formidle til andre. Jeg tænker specielt 
på unge, som fx har hørt om Noas ark 
fra børnebibler men tænker: ”Var der 
overhovedet plads i den båd?”, eller hvad 
med påstandene om udvikling. Har det 
sin gang på jorden?

Hvis LMU’ere, LM kredse/frimenighe-
der eller evt. skoleklasser har lyst til at 
høre og debattere emnet, så vil jeg gerne 
være konsulent. Får man svar på alt? Nej 
det gør man ikke, men man får måske 
nogle fakta på plads.

John Lausten Thomsen 
jlt@sjk-praksis.dk

Tro og videnskab

John vil gerne være 
konsulent, hvis 
nogen har lyst til at 
høre og debattere 
skabelsesvidenska-
ben.
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Nyt medlem i Afdelingsstyrelsen
Jeg hedder Johannes Conrad Burgdorf 
og er 28 år, og kommer i Luthersk Mis-
sions Ungdom (LMU) i Brændstrup. Jeg 
bor i Gram og arbejder som driftsleder 
på en gård.

Jeg har sagt ja til at være LMU-repræ-
sentant i Afdelingsstyrelsen, da jeg ser 
det vigtigt, at LMU også har en stemme 
her. LMU er vigtig i vores organisation, da 
LMU´s målgruppe er unge, hvor vi som 
mennesker definerer os selv, og derved 
også os selv som kristne. Her mener jeg, 
at LMU skal være en støtte, hvor tro og 
udfordringer kan deles. Gennem samta-
ler, forkyndelse og bibelundervisning kan 
vi være med til at styrke og opmuntre 
hinanden til at blive så glade for Jesus, og 

det han har gjort for os, at vi også ønsker 
at dele det med mennesker, der ikke 
kender Jesus endnu.

Det, samt andre ting, jeg bliver gjort 
opmærksom på af LMU’erne, ønsker jeg 
at føre med ind i Afdelingsstyrelsen.

Johannes Conrad Burgdorf

LM-BETWEN

I Kristi Himmelfartsferien fra 26.-29. maj 
er der igen teltlejr på Haderslev Næs for 
juniorer fra hele landet. Planlægningen 
er i fuld gang, og vi har spurgt et par 
LMU’ere, der er medarbejdere på denne 
lejr, om de vil fortælle lidt om deres tan-
ker og idéer.

Give gode oplevelser videre
Jesper Roager går på HTX i Odense. Han 
fortæller: “Jeg er det største lejrmen-
neske, der findes, derfor sagde jeg også 
ja med det samme. Jeg er glad for at 
hjælpe med at give den gode oplevelse 
videre, som jeg selv har fået. Jeg husker 
landsteltlejren som en rigtig hyggelig lejr, 
hvor der var tid til at være sammen med 

de andre fra klubben. Jeg har altid godt 
kunnet lide at være udendørs, og jeg sy-
nes, det er virkelig fedt at lave mad over 
bål. Jeg kan huske, vi havde det rigtig 
sjovt, fordi vi fik lov til at hugge brænde. 
Jeg husker også et løb, hvor vi fik æg og 
mariekiks som point, og jeg kom til at 
spise et af vores point. Det var sjovt på 
slagmarken, især fordi der var mange 
forskellige måder at vinde på, både 
kostume, fairplay og selvfølgelig den, der 
vandt flest kampe. 

En landsteltlejr er en god måde for 
juniorer at lære, at der er kristne i hele 
Danmark, og ikke kun i den klub de selv 
kommer fra,” slutter Jesper.

Toppen af kristent juniorarbejde
Sander Munk går også på HTX i Odense. 
Han fortæller: ”Jeg kan godt lide at få 
muligheden for at bygge forskellige ting 
af de træ-rafter, der er i naturen. Det er 
noget, børn får for lidt af i vores moderne 
samfund, men som der er masser af på 
landsteltlejren. Det unikke ved sådan en 
lejr er, at det er så stort. Det er børn fra 
hele Danmark, som samles om Jesus og 
aktiviteter iblandet en masse sjov. Helt 
generelt er det måske bare toppen af alt 
kristent juniorarbejde. 

I udvalget har vi kontakt med mange 
spændende personer. Der bliver både 
noget musikalsk, og vi får besøg af men-
nesker med en spændende livshistorie. 
Derudover er jeg i gang med at lave et 
stort trofæ, som forhåbentligt skal udle-
veres til et vinder-team i løbet af lejren,” 
slutter Sander.

Landsteltlejr for juniorerne

AFDELINGEN

Følg med i forberedelserne
Læs mere på LMBUs hjemmeside:  
https://www.lmbu.dk/lm-between/ak-
tiviteter/for-betweenere/landsteltlejr/
landsteltlejr-2022

I er også velkomne til at følge med på 

face-book: https://www.facebook.com/
LMBULandsteltlejr 

Er du i junioralderen, så reserver disse 
dage til en spændende oplevelse i Guds 
skønne natur sammen med mange andre 
jævnaldrende.

Annelise Fredensborg

Johannes er LMU-
repræsentant i 
Afdelingsstyrelsen
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KALENDER

Kolding
To. 3. kl. 19 Per Bøndergaard
Fr. 4. kl. 14.30 Kvindernes dag: ”Jeg ved, hvilke 
planer jeg har lagt for jer”. Søstrehuset, Chr.feld
To. 17. Samtalemøde. Peter Olsen: ”Synder af 
natur”
To. 24. Temaaften. Lovsang. Vidnesbyrd
To. 31. Finn Sørensen: ”Bøn”

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 13. Gudstj. Michael A. Mørch
Sø. 27. Gudstj. Henrik P. Jensen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. Brændstrup. Kasper Breindahl. Norea 
SAT-7
Sø. 13. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 20. Brændstrup. Ejler Nørager. Årsmøde
Sø. 27. Brændstrup. Caleb Petersen

Løgumkloster
Fr. 4. Kasper Breindahl. Norea
Fr. 18. Ejler Nørager
On. 23. kl. 17.30 Fællesmøde. Stefan Schmidt
LMU

Nordøstfyn
Ti. 1. Møde med online bibelstudie hos Tine 
og Morten
Ti. 8. kl. 14-16 Eftermiddagsgruppen. Hos 
Svend Kristensen
Ti. 22. kl. 14-16 Eftermiddagsgruppen. Hos 
Svend Kristensen
25.-27. Fælleslejr på Solbakken

Odense
Ma. 7. Generalforsamling
Ma. 14. Peter Olsen: Tåreprofeten Jeremias
Ma. 28. Henrik Hadberg og Meinhard Hansen: 
Nådegaver – om de karismatiske gaver
LMU kl. 19.00
On. 2. Bibelstudie
On. 9. Alternativ aften
On. 16. Ole Sørensen: Portræt af Paulus, hans 
omvendelse og kald

On. 23. Steffen Juul Pedersen: Den fortabte søn
On. 30. Bibelstudie

Over Jerstal kl. 19.00
To. 3. Ejler Nørager
Fr. 4. Ejler Nørager
Lø. 5. kl. 10 Ejler Nørager
To. 17. Sang- og vidneaften
To. 24. Per Bøndergaard
To. 31. Social aften

Ribe
Ti. 1. Generalforsamling. Hos Gunhild og Jens 
Rosenberg
Ti. 15. Peter Olsen. Hos Randi og Verner Juhl

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 4. Kristoffer Roager, København
Ti. 8. Kredsmøde
To. 10. kl. 14.30 Ældremøde. Ester Koefod, 
Børkop
Fr. 25. Egon Christensen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 4. Steen E. Nielsen
Fr. 18. Peter Olsen

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 4. kl. 18 Dansk Bibel-Institut
Fr. 11. kl. 14.30 Seniormøde. Kjeld Burgdorf
Lø. 12. Kredsens familiedag på Sundeved 
Centret
To. 17. Svend Åge Jacobsen
To. 24. kl. 17.30 Ejler Nørager 
To. 31. Svend Aage Kronborg, Videbæk

Toftlund Frimenighed 
On. 2. kl. 19 dansk Bibel-Institut
Sø. 6. kl. 10 Gudstj. Ingvard Christensen
On. 16. kl. 19 Jacob Knudsen
On. 30. kl. 19 Bent Larsen

KALENDER

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

Agerskov
Fr. 4. Dansk Bibel-Institut
On. 9. kl. 14.30 Seniormøde. Heine Holmgaard
Lø. 12. Familieaften på friskolen
Sø. 20. kl. 14 Temadag: Nådegaver v/Sprint
LMU
Ti. 1. Anders Landkildehus
Ti. 8. Guldkornsaften  
Ti. 15. Mathias Nørager
Ti. 22. I svømmehallen med juniorerne
Ti. 29. Bibelstudie

Agerskov Valgmenighed
www.agerskovvalgmenighed.dk

Arnum

Ballum
Fr 4. Kredsmøde
Fr. 18. Ole Sørensen. Norea

Brændstrup
7.-10. Møderække. Jakob Rahbek
Ma. 14. Kredsmøde
Ma. 28. Svend Aage Kronborg
LMU
On. 2. Aktivitet
On. 16. Bibelstudie
On. 23. Enok Mogensen

Bylderup Bov
Ti. 1. kl. 14.30 Ældremøde. Ejler Nørager 
Fr. 4. Dansk Bibel-Institut
Fr. 11. kl. 18.30 Generalforsamling
Sø. 13. kl. 10.30 Gudstj. Steffen Juul Pedersen
Lø. 19. kl. 15.30 Bibeldage. Peter Olsen: ”Josef-
beretningen”
Sø. 20. kl. 10.30 Gudstj. Peter Olsen. Frokost. 
Bibelundervisning
Sø. 27. kl. 10.30 Gudstj. Tema: ”Fællesskab”

LMU
To. 3. Dansk Bibel-Institut
To. 10. Ole Sørensen
To. 17. Steffen Birkmose
To. 24. Aktivitetsaften
To. 31. Lars Birkmose

Fyns Frimenighed kl. 14.00

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 10. kl. 19 Ejler Nørager. Romerbrevet
To. 17. kl. 19 Ejler Nørager. Romerbrevet

Haderslev
On. 2. kl. 17-19 Jakob Rahbek
On. 9. Erik Sode Nielsen
On. 16. Samtalemøde. Henrik Nissen: En 
kristens kamp
To. 17. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Ole 
Sørensen
On. 30. Svend Aage Kronborg, Videbæk
LMU
Ma. 7. Aktivitet
Ma. 14. Bibelstudie
Fr. 18. kl. 19 Sportsaften på LME 
Ma. 21. Jørn Nørgaard
Ma. 28. IMU/Aktivitet

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 6. Caleb Petersen
Sø. 20. Familiegudstjeneste. Peter Leif M. 
Hansen 

Haderslev Syd
Ma. 7. kl. 18 Kulturmøde
Fr. 11. Generalforsamling
Fr. 25. Niels Kousgaard
On. 30. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder
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ANNONCER

Mandslejr

Giv agt! Alle mænd i Sønderjylland og 
på Fyn inviteres hermed til mandslejr på 
Solbakken.

Tid: 22.-24. april 
Sted: Solbakken, Sønderballe Hoved 60, 
6100 Haderslev
Pris: 250 kr. via MobilePay til “100425”  
Arrangør: LM Sønderjylland og Fyn
Tilmelding: f.b.jakobsen@hotmail.com 
inden 15. april 

Fredag: 
17.30: Lejren åbner
18.30: Aftensmad (som består af din egen  
 medbragte mad)
19.15: Velkomst og informationer
19.30: Bibeltime ved Claus Kristensen
21.00: Kaffe, spil, hygge, bordtennis mv.

Lørdag:
8.00: Flaghejsning og morgenmad
9.15: Bedemøde
9.30: Bibeltime ved Claus Kristensen
10.30: Formiddagskaffe
10.45: Bibeltime ved Claus Kristensen
12.00: Frokost – herefter tid til en morfar,  
 en  fodboldkamp, en gåtur eller  
 andet
15.15: Kaffe
15.45: Aktivitet
18.00: Helstegt pattegris
20.00: Sang og vidnesamling
21.30: Kaffe, spil, hygge bordtennis mv.

Søndag:
8.30: Flaghejsning og morgenmad
9.45: Bedemøde
10.00: Bibeltime ved Claus Kristensen
11.30: Frokost
12.30: Oprydning og nedpakning
14.00: Lejren slutter

Pinsecamping 2022

Fredag 3. juni:
15.00: Pladsen åbnes
18.00: Fællesgrill tændes
20.30: Velkomst og andagt v/Jørgen   
 Thorø Medbring selv kaffe og kage  
 til fælles tag selv-bord!

Lørdag 4. juni:
9.00: Rundstykker
16.00:  Familiemøde – taler Finn Sørensen
17.30:  Fællesgrill tændes
18.30: Mødes til det store ”Tag selv-bord”,
 hvor hver familie medbringer mad  
 til det antal personer, de er!

Søndag 5. juni:
10.30: Gudstjeneste v/Sønderjyllands   
 Frimenighed. Taler: Ejler Nørager  
 Andersen
14.00: Spil på plænen
17.00: Fællesgrill tændes
19.00: Sang og vidneaften. 
 Efterfølgende kan
 der købes grillpølser á 20 kr.

Mandag 6. juni:
9.00: Rundstykker. Tak for denne gang.
 Pladsen lukker kl. 15.00

Pris: Voksne: 220 kr.
 Børn: 110 kr.
 Familie pris: 650 kr.
 Inkl. Rundstykker de to morgener

I købmandsbutikken kan købes is og slik, 
samt rundstykker søndag morgen.

Leje af værelse/hytte med to senge pris 
pr. døgn 180 kr. Ønsker du/I at leje
værelse/hytte kontakt Karin Thorø:
hedehusvej@gmail.com 
mobil: 42240230

ANNONCER

Tønder
On. 2. Robert Refslund-Nørgaard
On. 16. Peter Olsen
On. 30. Bedemøde/Generalforsamling

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 6. Mathias Nørager
Sø. 20. Jesper Aagaard
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 1. Generalforsamling
Fr. 4. Kun for kvinder. Ellen Esmarch Petersen
Ti. 8. Enok Breum Mogensen
Fr. 11. Nadvermøde. Jens Landkildehus
Ti. 22. Ejler Nørager
On. 30. kl. 14.30 Seniormøde. Martin Bangsø, 
Uge
LMU
Ma. 7. Lovsangsaften
Ma. 14. Ejler Nørager
Ma. 21. Bibelstudie
Ma. 28. Tag en ven med

Kun for kvinder

LM i Aabenraa inviterer 
fredag 4. marts kl. 19.00 
til en aften, kun for kvin-
der. Samtaleterapeut Ellen 
Esmarch Petersen taler over 
emnet: ”Kommunikation 
mellem relationer”.
Uanset om vi kommunikerer 
med ægtefælle, børn, kol-
legaer, venner eller brugere 
på arbejde, er der grundlæggende forhold, 
som det er godt at være opmærksomme på. 
Vi kommunikerer fx med både ord og krops-
sprog; vi kan have forudfattede meninger, 
som bestemmer, om vi modtager det samme 
budskab, som er afsendt. De fem kærligheds-
sprog vil også kort blive præsenteret.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.

Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Tilmelding: lr@hotmail.com eller 
mobil/sms 5086 9802
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

Påskelejr på Solbakken

8.-11. april. Juniorlejr for 3.-6. klasse. Ledere 
Linda og Kjeld Roager 
11.-14. april.  Teenlejr for 7. klasse til fyldt 17 
år. Leder Silas Haahr Andersen 
Tilmelding til lejrene sker på Solbakkens 
hjemmeside: www.solbakken-lejr.dk

Dialogmøde om den fremtidige 
strategi for international missi-
onsarbejde

Tirsdag 17. maj bliver der afholdt et møde i 
Toftlund missionshus om den fremtidige stra-
tegi for vores internationale missionsarbejde.
Formålet med dette møde er at komme i 
dialog med baglandet, så der kan skabes 
ejerskab og forståelse for det vidtforgrenede 
missionsarbejde, vi er en del af i LM. Samtidig 
skal vi huske på, at al strategi i kristen sam-
menhæng er at søge Guds vilje og ledelse. 
Nærmere informationer og program følger i 
næste nummer.

Ellen Esmarch 
Petersen
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MARTS

Tak for 
• at Henrik Hadberg vil hjælpe med afdelingens opgaver. Bed  
 for ham og om, at den rette faste medarbejder må findes

Bed for
• ma. 7. Generalforsamling på LME
• on. 30. Repræsentantskabsmøde i Agerskov Missionshus
• alle vore prædikanter og ansatte
• vore børn, unge og deres ledere
• elever og lærere på vore skoler
• 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.

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
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FORBØN

I forbønnens tjeneste

Seniorlejr på Solbakken 2022

Igen i år er der seniorlejr på Solbakken fra 31. maj-3. juni.
Bibeltimer ved Børge Haahr Andersen, København.
Børge Haahr Andersen er uddannet cand. teol og har tidligere været 
sekretær for Kristeligt Forbund for Studerende og sognepræst i Em-
drup Kirke i København. I dag er han rektor ved Dansk Bibelinstitut. 
Lejren planlægges af et udvalg bestående af: 
Ruth og Anker Nørgaard & Lisbet Kaas & Lene og Knud Lund 

Spørgsmål herunder tilmelding kan ske til Knud Lund, 
knudmorsinglund@gmail. com  Mobil 31953709
Nærmere program følger i næste nummer af Nyt i Syd 

MINDEORD

† Gerda 
Nielsen

Gerda Nielsen døde 5. januar 2022. 
Hun blev 92 år. Hun var en omsorgs-
fuld mor for datteren Annette og en 
god mormor for sine to børnebørn. 
Gerda havde omsorg for mange og 
særlig for sine venner i LM i ”Betha-
nia” i Sønderborg.

Gerda var gift med Knud, som 
døde i 2007.

Gerda var meget dygtig til håndar-
bejde. Hun havde i mange år bro-
deriforretninger i både Sønderborg 
og Tønder. Mange kunder besøgte 
forretningerne for at handle eller for 
at få hjælp til deres arbejde.

I de sidste år af Gerdas liv var hen-
des syn meget dårligt, så hun hverken 
kunne strikke eller sy længere, i stedet 
lyttede hun til mange kristne bøger. 
Det blev til stor glæde og opmuntring 
for hende.

Gerda levede med Gud i hverda-
gen og lagde alting frem for ham.

Annette boede de sidste dage hos 
Gerda og hjalp med at pleje sin mor.

Gerda blev begravet 13. januar fra 
Broager kirke ved siden af Knud.

Vore tanker går til Annette og 
hendes børn.

Ære være Gerdas minde.
Inger Lassen og Hanne Tychsen

† Jes 
Hansen 
Jespersen

Jes Hansen Jespersen døde natten 
til 5. januar i en alder af 83 år. Tove 
og Jes har haft deres faste gang i 
LM-Aabenraa siden slutningen af 
1980´erne. Dengang boede de i 
Kliplev, hvor de kom i en husmenig-
hed og var også engageret i søn-
dagsskolearbejde. I begyndelsen af 
1990´erne flyttede de til Aabenraa by 
og blev en trofast del af kredsen. Jes 
blev kredsformand i begyndelsen af 
1990´erne og sad sidenhen en del år i 
bestyrelsen. Senere var han leder for 
seniormøderne og har altid taget del 
i kredsens arbejde på forskellig vis.

Gennem det meste af sit arbejdsliv 
var Jes tolder. Det blev ofte brugt til 
at fortælle ”røverhistorier” til de unge 
om diverse beslaglæggelser ved 
grænsen. Jes havde megen humor 
og brugte den. Han nød samspillet i 
samvær med unge og ældre. Titlen 
som tolder blev også med et glimt 
i øjet omsat i forhold til bibelens 
omtale af toldere og syndere. Jes’ 
vidnesbyrd var, at han var en frelst 
”tolder”, og at vi andre også måtte se 
frelsen og blive bevaret i den.

Jes efterlader sig sin kone, Tove, 
deres tre børn samt børnebørn.

Ære være Jes’ minde.
Martin Munk

H U S K !
Afdelingens generalforsamling

Mandag 7. marts kl. 19.00 på Løgumkloster Efterskole



Træ med børnehænder som blade lavet ved Kolding 
Bykirkes stiftelse 30. jan. 2022 (Foto: Kolding Bykirke/
Unsplash.com)
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