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For mange år siden, da der var måneders 
ventetid på at blive undersøgt for kræft, 
fik jeg konstateret en knude i brystet. 
Imidlertid havde vi en fantastisk læge, 
som fik fremskyndet operationen, så 
ventetiden kun blev to måneder. Der 
blev vendt mange tanker undervejs. Det 
meste af tiden fik jeg lov til at hvile i en 
ro, som kun Gud kan give, men enkelte 
gange udmaledes et truende forløb for 
mine øjne. 

Inden operationen blev der tænkt af-
skedstanker i forhold til mine nærmeste. 
Bekymringen for dem fyldte, men ordet 
”hans nåde er ny hver morgen, hans tro-
fasthed er stor” (Klagesangene 3,23) gav 
vished om, at der var en plads hos vores 
Far i Himmelen, hvis det var nu, han ville 
kalde mig hjem.

Operationen gik godt og den største 
taknemmelighed fyldte os, men bekym-
ringen for svaret, der ventede en uge 
senere, fyldte. 

Jeg fik foræret bogen ”Du er dyrebar 
i Herrens øjne” af Egild Grandhagen. 
Der blev versene fra Esajas 43,1-4 på en 
forunderlig måde et fundament, som 

ikke kunne rokkes, uanset, hvordan det 
skulle gå: 

”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg 
kalder dig ved navn, du er min. Går du 
gennem vand, er jeg med dig, gennem 
floder, skyller de ikke sammen over dig; 
går du gennem ild, bliver du ikke for-
brændt, flammen brænder dig ikke. For 
jeg er Herren din Gud, Israels hellige er 
din frelser … for du er dyrebar i mine 
øjne, højt agtet, jeg elsker dig.”                                                                                                                                   

Det var i dyb taknemmelighed, vi 
modtog et godt svar ugen efter.

Nu er det snart påske, og med ne-
denstående vers fra den dejlige salme 
”Hil dig, Frelser og Forsoner!” ønskes en 
glædelig påske.

– Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

N.F.S. Grundtvig

Merethe Schmidt,
Haderslev

DIY

NYT I SYD APRIL 2022

Du er dyrebar i Herrens øjne

”Hans nåde er ny hver morgen, hans trofasthed er 
stor” Klagesangene 3,23

Fire perleplade-ornamenter til påske

Palmesøndag – Palmeblade
Skærtorsdag – Vin og brød
Langfredag – Korsene på Golgata
Påskedag – Den åbne grav

Materialer: Runde perleplader, rørperler, snor til op-
hæng, strygejern og bagepapir 

Det er vigtigt at være opmærksom på at dreje per-
lepladen rigtigt, inden perlerne sættes.

Jeg stryger perlepladerne på begge sider, og i 
stedet for et strygebræt bruger jeg stenplade. Det gør, 
at perlepladerne kan stryges helt flade og mere glatte. 
Det er vigtigt at vende pladerne et par gange under 
strygning og derefter lægge dem under pres, til de er 
afkølet.

Glædelig Påske.
Gitte Christiansen

Påske

3
NYT I SYD APRIL 2022



4 5
NYT I SYD APRIL 2022 NYT I SYD APRIL 2022

PRÆDIKANT

Pejlemærker 
i livet

Nyt i Syd har spurgt Jacob Knudsen, 
om han vil fortælle lidt om sig selv, 
sin familie, sit arbejde og sit kald 
som prædikant i LM.

Familien
Jeg, Jacob, (33 år) og min kone Jane 
(32 år) arbejder begge på Gam-
melbro Camping i Årøsund. Sam-
men har vi to børn, Lukas (6 år) og 
Laura (4 år). Vi sætter begge pris på 
samvær med familie og venner, og 
så holder vi af at rejse. 

Kald til prædikant
Som 17-19-årig oplevede jeg i min 
LMU-tid, at jeg havde noget på hjer-
te, som jeg havde lyst til at dele med 
andre. Det lå mig ikke fjernt at holde 
en forlænget andagt. Mads Hessel-
lund, der dengang var ungdomskon-
sulent, spurgte, om jeg ville prøve at 
tage lidt rundt til LMU kredsene som 
forkynder, og på den måde begynd-
te mit prædikantliv. Efter et ophold 
på Luthersk Missions Højskole blev 
jeg ungdomskonsulent for LMU i 
vores afdeling, hvor jeg var ansat i to 
år. Jeg har været prædikant i snart 12 
år. Da jeg blev ansat på Gammelbro, 
aftalte Jane og jeg, at jeg kun præ-
diker i vinterhalvåret og at antallet 
af søndagsprædikener begrænses, 
da vore weekender om vinteren er i 
høj kurs. 

Prioriteter og pejlemærker
Når man, som jeg, er ung, har familie 
og et travlt arbejdsliv, kan det være 
svært at prioritere kræfter, evner, 
vilje og kald rigtigt. Der er ikke no-

get, der er perfekt i denne verden, men vi 
må tale med Herren og bede om at være 
på rette plads.

Man kan ikke sætte alt i skema, og 
hver tid har sine muligheder. Men jeg har 
alligevel nogle prioriteter og pejlemærker!

1. kald: Tag imod evangeliet! Et er  
 nødvendigt, siger Jesus!
2. kald: Menneskelivet! Pas dit   
 arbejde, sørg for din familie!
3. kald: Menigheden! Vi skal tage  
 os af hinanden.
4. kald: Mission!

Svigter vi evangeliet, dør troen i dit hjerte 
og i din familie!
Svigter vi familien, dør menigheden!
Svigter vi menigheden, dør missionen!
Men livet i menigheden, livet i familien 
og livet med Jesus er et stærkt vidnes-
byrd for den ikke troende! Og så driver vi 
mission!

Ser muligheder fremfor                          
begrænsninger
Arbejdet på Gammelbro Camping giver 
en meget travl hverdag, hvor arbejde og 
fritid let flyder sammen. Det var godt for 
os alle, da Jane stoppede som sygeplejer-
ske med skiftende vagter. Jane fortæller: 
”Jeg var glad for mit arbejde, men at det 
fungerede på hjemmefronten havde en 
højere prioritet. Samtidig voksede der 
stille og roligt også en interesse frem og 
en lyst til at være en del af virksomheden 
og være sammen om at drive den. Nu 
trives jeg bedre i min hverdag, og for 
børnene betyder det, at deres mor er 
mere hjemme. Børnene ”arbejder” også 
med og glæder sig over at kunne få lov til 
at hjælpe til. Selvom vi i perioder er på ar-
bejde i mange timer, er vi alligevel hjem-

PRÆDIKANT

me, og selvom der er mange forstyrrelser, 
er vi alligevel ikke langt fra hinanden. I 
sommerhalvåret planlægger vi således, at 
vi kan få en ugentlig fridag og et par for-
længede weekender, men hverdagen har 
jo også sine gyldne stunder. Det handler 
hele tiden om at være omstillingsparat 
og god til at gribe mulighederne, i stedet 
for at se på begrænsningerne.”

Påske
Uanset om man er på arbejde eller kan 
holde fri i påsken, så vidner den om en 
historisk begivenhed, som satte skel både 
i den synlige og usynlige verden. Synden 
blev sonet én gang for alle, døren til pa-
radis blev genåbnet, døden og djævelen 
blev overvundet, og Jesus LEVER! Han 
lever og bor i himlen og i den troendes 
hjerte, og vi lever i ham og skal en dag 
opstå, som han opstod. Heldigvis gælder 
den virkelighed fortsat, selvom man må-
ske ikke har så megen tid til fordybelse.     

Påsken er en travl tid for os, men hvis 
der er mulighed for det, kan vi godt finde 
på at se en påskefilm i fjernsynet, hvor 
man følger begivenhederne i Jerusalem 
på Jesu tid. Vi prøver at samles som 
familie til et påskemåltid, hvor vi også 
læser eller gengiver påskeberetningen 
for børnene, og der kan vi godt finde 
på at bruge elementer fra det jødiske 
påskemåltid. 

Tak
Jeg er taknemlig for den modtagelse og 
hjertevarme, jeg møder rundt omkring. 
Hvor Ordet er en rigdom for mennesker, 
er det en rigdom at få lov at forkynde 
det! Tak for det, slutter Jacob Knudsen.

Jacob og Jane Knudsen/AF

Jakob og Jane med 
børnene Laura og Lukas.
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MØDEFORM

Vi er på vej til møde i LM i Haderslev. Par-
keringspladsen i Storegade 75 er ved at 
være fyldt godt op. Da vi træder indenfor, 
kommer en dejlig duft af mad os i møde. 
Der er fællesspisning kl. 17, og kl. 18 
begynder selve mødet med tale og sang, 
som så alt sammen afsluttes kl. 19.

Mange børnefamilier
Der er mødt en del børnefamilier op, som 
lige nu står i kø for at få mad, bl.a. Maja 
og Lasse Nielsen med deres tre børn. Jeg 
spørger dem, hvad de synes om denne 
mødeform?

”Vi er som familie meget glade for 
denne mulighed. For os er det vigtigt, at 
børnene har deres gang i missionshuset, 
og at de oplever menighedsfællesskabet 
og glæden herved. Og så er det på et 
tidspunkt, hvor de er friske og kan være 

med. Der er mad, hygge, højt humør – og 
vi får hørt en prædiken. Det er fantastisk!”

Baggrunden
Jeg har spurgt Kim Jensen, som er 
formand, om han vil fortælle lidt om bag-
grunden for og mulighederne i denne 
mødeform.

”Der var flere årsager til, at ”Møde 
17-19” blev en virkelighed i LM kredsen 
i Haderslev. Hovedårsagen var den, at vi 
måtte konstatere, at langt de fleste bør-
nefamilier ikke kom til møderne onsdag 
aften som en samlet familie, men at foræl-
drene skiftedes til at komme uden børn. 

Selvom de fleste af børnefamilierne 
kommer søndag formiddag i frimenighe-
den, mente vi, at vi i kredsen skulle skabe 
mulighed for, at det var lettere at komme 
afsted som familie til nogle af kredsens 
møder. Vi mener, at det er vigtigt også at 
knytte børnene til LM kredsen, så de ikke 
bliver fremmede over for den, da det jo 
er der, de fortsætter i bl.a. børne-, junior- 
og ungdomsarbejdet, og i det hele taget 
møder en anden LM-tradition, som er 
væsentlig.  

Vi har fire ”Møde 17-19” om året, en i 
kvartalet. Når det nu er så stor en succes 
(90-100 deltagere), hvorfor så ikke have 
flere af de aftener, kan man spørge? Til 
det må vi sige, at der også er de øvrige 
medlemmer at tage hensyn til. En kreds 
består af alle aldersgrupper, og ingen 
gruppe er vigtigere end andre. Alle grup-
per er vigtige!”

En dejlig aften for alle, som varmt kan 
anbefales.     

Krista Schmidt

Møde for hele familien

MISSIONPRÆDIKANT

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

GRY

Både årets skitur og vores traditionelle musical blev endnu en gang 
påvirket af corona-epidemien. Læs her hvordan en af vores elever 

oplevede forløbet omkring musicalen.

MUSICAL OG SKITUR
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DIGTE

…, så det kan jeg sikkert godt. Mon 
ikke vi alle kender dette som et citat 
af Pippi. Det sjove er bare, at det har 
hun aldrig sagt. Men budskabet er 
nu godt nok – Pippi tør springe ud af 
komfortzonen, for hvordan skal man 
vide, om man kan finde ud af noget, 
hvis man aldrig prøver?

Sidste år måtte vi flytte musicalen 
udendørs på grund af restriktioner. I 
år blev udfordringen så at lave musi-
cal, mens halvdelen af skolens elever 
og ansatte var syge og isolerede med 
corona. Det havde vi aldrig prøvet 
før – men vi sprang ud i det, og det 
lykkedes over al forventning.

Efter en udskydelse lykkedes det 
også at sende 25 elever afsted på ski 
i Skt. Johan i Østrig. Her var der også 
elever, der måtte springe ud i noget, 
de ikke havde prøvet før. Men de fik 
alle lært at løbe på ski og havde en 
skøn tur.

Og det er lige nøjagtig noget af 
det, vi gerne vil som skole. Eleverne 
skal udfordres til at springe ud af 
komfortzonen. Derud, hvor vi oplever 
og lærer noget nyt, og finder ud af, 
at det var vi faktisk gode til. Men det 
er også derude, hvor vi nogle gange 
bliver usikre, og har brug for nogen at 
støtte os til. Og det er derude, hvor vi 
nogle gange må øve os i at kaste alle 
vores bekymringer på ham, der har 
omsorg for os (1. Pet 5,7). Det har vi til 
gengæld prøvet mange gange før, og 
både musical og skitur var eksempler 
på, at det kan han godt finde ud af at 
hjælpe os med!

Jørn Nørgaard, Forstander

DET HAR 
JEG ALDRIG 
PRØVET FØR

RUTSJEBANE I HØJT TEMPO! 
Det ringede, vi skulle alle ind i mø-
desalen straks. Når det sker, har 
vi altid en forventning om en lille, 
mellemstor eller stor ting, der er 
sket, der skal rettes op på, men det 
her, dét havde vi ikke forventet. Og 
det var heller ikke noget, vi selv var 
skyld i – derfor føltes det så uret-
færdigt. Musical var aflyst. Vi havde 
allerede forberedt os i lang tid, nu 
skulle vi i gang med musical-ugen, 
men det blev der så vendt helt op 
og ned på nu. Vores chok og skuf-
felse udtrykte sig ved frustration og 
tårer. Dén meddelelse havde vi ikke 
set komme. Otte elever var testet 

positiv med corona og et par lærere 
med samme diagnose – vores barn-
domsdrøm var knust. 

Men næsten lige så hurtigt som 
musical var aflyst, åbnedes der allige-
vel en ny dør – og jeg må indrømme, 
at jeg havde heller ikke helt opgivet. 
Vi fik mulighed for at lave en ”Pippi-
light”, som vi skulle spille for forældre, 
søskende og nærmeste venner. Det 
var en kæmpe glæde. Vi fik vores mu-
sical. Måske ikke den hele, eller helt 
som vi havde forventet, det blev også 
med tidspres og mange scener skåret 
fra, men vi fik den.

Det var vildt, at se det hele blive til 

virkelighed på så kort tid. Scene, kulis-
ser, lyd og lys, kostumer, sminke, kor, 
sang, musik og super flot skuespil, det 
lykkedes, vi fik en forestilling klar. Der-
for skal vi klappe os selv, instruktøren 
og alle de ansatte på skuldrene.

Det hele var en stor rutsjebanetur, 
og oveni var størstedelen af både os 
og lærerne hjemme pga. coruna i lø-
bet af de ti dage, vi fik musicalen op 
at stå. Så man kan, uden at lyve, sige, 
at vi gav den hele armen for at få det 
til at lykkes. Men det var det værd. Vi 
fik oplevelsen, og vi fik vores musical.

Natashia Paulsen
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KALENDER

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

KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER

ET KIG I KALENDEREN

30. april:  Nye Elevers Dag

26.-29. maj:   LME medvirker på Juniorlandsteltlejr på Haderslev Næs

Agerskov
Fr. 1. Svend Aage Kronborg, Videbæk
Fr. 8. Teddy Sjælland 
Ma. 18. kl. 15 På Friskolen: Påskemøde: v/ Ordet 
og Israel
On. 20. kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard Christensen
Fr. 22. Nordisk Mediemission
LMU 
Ti. 5. Vi laver sjove ting 
Ti. 19.  Hænders daw
Ti. 26.  Nicolaj Nicolajsen. Fælles med andre 
LMU-kredse

Agerskov Valgmenighed
Sø. 3. kl. 11 Jakob Rahbek
Skærto.14. kl. 10.30 Jakob Rahbek
Sø. 17. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 24. kl. 11 Jakob Rahbek

Arnum
Ti 5. Svend Åge Jacobsen. Grønvang 11

Ballum
Sø.3. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Fr. 8. Ejler Nørager
Fr. 22. Peter Møller Schmidt

Brændstrup
Ma. 11. Enok Mogensen
LMU
Ti. 5. Fælles med LMU i Agerskov
On. 20. Bibelstudie
Ti. 26. Lovsangsaften i Agerskov LMU

Bylderup Bov
Fr. 1. Ejler Nørager 
Ma. 4. kl. 18 Påskefokusmøde. Dorthe Schmidt
Ti. 5. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Haahr Andersen
Sø. 10. kl. 10.30 Gudstj. Peter Rask
Skærto. 14. kl. 18.30 Nadvergudstj.
Langfr. 15. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer Olsen

Sø. 17. kl. 10.30 Gudstj. Ingvard Christensen
Fr. 22. Enok Mogensen
LMU
To. 7. Debataften
To. 14. Nadvergudstj. Ejner Landkildehus. 
To. 21. Daniel Mathiesen
Ti. 26. Lovsangsaften i Agerskov
To. 28. Bil-orienteringsløb

Fyns Frimenighed kl. 16.00
Sø. 3. Jens Rosenberg
Skærto. 14. kl. 17.30 Ryslinge Missionshus
Sø. 17. kl. 10.30 Sammen med KF
Lø. 30. kl. 10 Dåbsgudstj. Flemming Jensen

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 7. kl. 19 Dobb. møde. Mathias Nørager
To. 21. Erik Sode Nielsen

Haderslev
Fr. 1. kl. 19 Kredsmøde
Ma. 4. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 8. kl. 19 Påskefest
To. 14. Skærto. Peter B. Juhl. Skriftlæsning mm.
To. 21. kl. 14.30 Samvær. Steen Nielsen
25.- 28. Møderække. Søren Pedersen
On. 27. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
Fr. 29. kl. 17-20 Sangaften v. musiksekretær 
Laila T. Poulsen. 
LMU
Ma. 4. Steffen Juul Pedersen
Ma. 18. Hyggeaften
Ti. 26. Lovsangsaften i Agerskov LMU

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 3. Svend Åge Jacobsen
Sø. 17. kl. 10 Påskegudstjeneste på Haderslev 
Næs. Ejler Nørager
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ANNONCERKALENDER

Haderslev Syd
Fr. 8. Henning Kamp. Hos Helle og Peter Bech
Fr. 22. Raymond Marquard

Kolding
To. 7. Samtalemøde. Peter Thorsen
To. 28. kl. 19 Jakob Rahbek: ”David – Guds 
salvede”

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 17.  Peter Leif M. Hansen
Sø. 24. Nikolai Korsholm

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 3. Ballum. Henrik Hadberg
Sø. 10. Brændstrup. Per Bøndergaard
To. 14. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 17. kl. 10. Påskegudstjeneste på Haderslev 
Næs. Ejler Nørager
Sø. 24. Brændstrup. Per Weber. Eftermiddag: 
Tema om Israel

Løgumkloster
1.-3. Menighedslejr. Christian Højgaard
8.- 9. Projekt Discipel 24/7. Rolf Jørgensen.
Fr. 22. Vidne- og lovsangsaften. Nadver
To. 28. Jørgen Hedager Nielsen. Fælles med IM. 
Konfirmandstuen
LMU

Nordøstfyn
Ti. 26. Møde med online bibelstudie hos 
Birgitte og Bjarne

Odense
On. 6. kl. 18.30 Jakob Ulriksen: Hvad med 
Johannes Åbenbaring?
Ma. 25. kl. 18.30 KFS sekretær Henriette 
Engberg Vinkel: Medvandring
LMU kl. 19.00
On. 6. Fællesmøde. Jakob Ulriksen: Hvad med 
Johannes Åbenbaring?
On. 20. Ejler Nørager. Skabt i Guds billede som 
mand og kvinde.
On. 27. Bibelstudie

Over Jerstal kl. 19.00
To. 7. Påskemøde. Ole Sørensen, Norea
To. 21. Enok Breum Mogensen

Ribe
Fr. 22. kl. 17.30 Fællesspisning. Musiksekr. Laila 
Poulsen. Hos Marianne og Børge Schmidt

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
To. 7. kl. 14.30 Ældremøde. Paul A. Martinusen
Fr. 8. Henrik P. Jensen
To. 14. Læsemøde med nadverfejring 
Fr. 29. Kristen Peter Olesen, Ejstrupholm

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 1. Erik Sode Nielsen
Fr. 22. Jens Landkildehus

Sottrup 

Sønderborg
Fr. 1. kl. 14.30 Seniormøde. Kjeld Burgdorf
Fr. 8. kl. 18 Kristoffer Larsen
Fr. 22. Kredsmøde
To. 28. Peter Rask

Toftlund Frimenighed 
Sø. 3 kl. 10 Finn Sørensen
Fr. 8. kl. 18 Fællesspisning og Offeraften 
Sø. 17. kl. 10 Påskegudstjeneste på 
Haderslev Næs. Ejler Nørager
Fr. 22. kl. 14.30 Seniormøde. Erik Sode Nielsen
On. 27. kl. 19 Martin Hunskjær Olsen

Tønder
On. 27. Peter Møller Schmidt

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 3. Henrik P. Jensen
To. 14. kl. 18 Lovsangs- og nadvergudstj.
Sø. 17.  Netprædiken
Sø. 24. Erik Haahr Andersen
LMU

Aabenraa kl. 19.00
1.-2. Bibelweekend. Lars Jensen
Ti. 5. Niels Kousgaard
Ti. 19. Morten Vartdal, Silkeborg
On. 27. kl. 14.30 Seniormøde. Ingvard og Laura 
Christensen
LMU
Ma. 4. Carsten Tygesen
Ma. 25. Sportsaften med Sønderborg LMU

Påskegudstjeneste

Mandslejr på Solbakken

22.-24. april. Se program i marts-nummeret.
Tilmelding senest 15. april til 
f.b.jakobsen@hotmail.com

Landsteltlejr

På juniorernes teltlejr på Haderslev Næs 
26.-29. maj får de bl.a. besøg af Vlado Lenz 
fra ”politijagten” på kanal 5 og Melvins mor, 
Carolyne. Nærmere oplysninger på www.lmbu.
dk/lm-between og på LM Betweens FB.

Vlado Lenz Carolyne

Dialogmøde om ny strategi for 
LM’s Internationale Mission
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APRIL

Tak for 
• at det ser ud til, at vi i år må afholde lejre

Bed for
• 8.-11. Juniorlejr på Solbakken
• 11.-14. Teenlejr på Solbakken 
• 22.-24. Mandslejr på Solbakken
• at vi må få nye medarbejdere: 
 Skoleleder i Bylderup Bov, medlem til lejrudvalg og en ansat   
 til afdelingen
• vore prædikanter – specielt for den nye prædikant Nicolai   
 Nicolaisen
• vore hjem og ægteskaber og for vore menigheder
• 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 i Mongoliet
• Maiken Hadberg. Khvod 

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

ANNONCER

Sommerlejre på Solbakken

Her er en oversigt over sommerens lejre på Solbakken:
18.-19. juni. Småbørnslejr.  
4-7 år ifølge med voksne. Ledere: Maja og Lasse Nielsen
25.-28. juni. Juniorlejrlejr. 
Kommende 4.-7. kl. Leder: Diana og Richard Petersen
29. juni-2. juli. Fælleslejr. 
Kommende 2.-7. kl. Ledere: Heidi og Jeppe Munk
3.-6. juli. Børnelejr. 
Kommende 1.-4. kl. Ledere Miriam og Joachim Dysager
31. juli-4. august. Teenlejr. Kommende 7. kl.-17 år. Leder: Lillian Vinther
13.-14. august. Småbørnslejr. 3-7 år. Leder: Sandra Schmidt
Program og tilmelding for lejrene findes på www.solbakken-lejr.dk

Tirsdag 31. maj
14:30-15:30 Ankomst
15:30 Kaffe og velkomst
16:00 Børge Haahr Andersen: bibeltime
 om Apostlenes Gerninger
 “Håbsbudskabet vil videre.”
18:00 Middag
19:30 Børge Haahr Andersen: causeri
Kaffe og andagt

Onsdag 1. juni
8:00 Flaghejsning og morgenmad
9:00 Morgenandagt, bedemøde og 
 morgenbevægelse
10:30 Børge Haahr Andersen: 
 2. bibeltime om Apostlenes 
 Gerninger: “Hvordan anvende  
 Apostlenes Gerninger?”
12:00 Frokost
14:00 Workshops
15:00 Kaffe
15:30 Børge Haahr Andersen: 3. bibeltime
 om Apostlenes Gerninger:
 “Udfordringer til bibelbrug og  
 kristen livsstil“
18:00 Middag
19:30 Sangaften med Annette og Lars  
 Christesen
Kaffe og andagt

Torsdag 2. juni
8:00 flaghejsning og morgenmad
9:00 morgenandagt, bedemøde og 
 morgenbevægelse
10:00 Børge Haahr Andersen:  
 bibelundervisning. 
 Emne: Frelse og fortabelse 1
 “Alvoren”

11:30 Frokost
Eftermiddag: udflugt
18:30 Festaften: festmiddag med 
 forskellige indslag

Fredag 3. juni
8:00 flaghejsning og morgenmad
9:00 morgenandagt, bedemøde og 
 morgenbevægelse
10:00 Børge Haahr Andersen 
 Emne: Frelse og fortabelse 2. “Håbet”
12:00 Frokost og afslutning

Praktiske oplysninger
Tilmelding senest 10. maj til Knud Lund, 
Agerskov tlf: 31 95 37 09 (sms)
eller mail: knudmorsinglund@gmail.com
Helst mailtilmelding
Tilmelding til alle dage eller enkelte dage.
Indkvartering på to-mands-værelser

Pris: 600 kr for alle dage, 200 kr for enkelte 
dage

Planlægningsgruppen
Lene og Knud Lund, Agerskov 
Ruth og Anker Nørgaard, Agerskov 
Lisbet Kaas, Brændstrup

Køkkenledere: Conni Juhl med flere

Lejrens adresse:
Solbakken, Sønderballehoved 60,6100 
Haderslev

Vi glæder os til samværet på Seniordage 2022 
på Solbakken
Velkommen

Program for seniordage på Solbakken
31. maj – 3. juni 2022



Tortilla med fyld var et hit ved ”Møde 17-19” i 
Haderslev LM
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