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Pinse er kirkens fødselsdag, siger nogle. 
Eller missionens fødselsdag. Eller prædi-
kenens fødselsdag.

Jeg har tilladt mig at sætte to forskel-
lige bibelvers sammen, men læser du 
hele 1. Kor. 12, vil du nok godkende min 
sammensætning.

Pinse er derfor også fødslen af de fem 
forkyndelsesnådegaver – apostel, profet, 
evangelist, hyrde og lærer. Apostel-
tjenesten er for øjenvidner til Jesus og er 
derfor en afsluttet opgave. Tilbage har vi 
de fire øvrige tale-nådegaver.

Tale-nådegaver
I mange år omtalte jeg mig selv som 
evangelist. Dette med at formidle evan-
geliet til mennesker, som ikke kender 
Jesus. Alle har vi en opgave til det, men 
nogle har fået en særlig udrustning til 
netop det. 

I dag tror jeg også, at hyrde-nådega-
ven er min opgave. Dette med at lede og 
vejlede meningheden, at hjælpe, støtte 
og trøste – også gennem forkyndelsen.

Så glæder jeg mig over, når lærer-nå-
degaven træder frem på prædikestolen. 
Denne solide og velgennemarbejdede 
undervisning, som sætter troslivet i gode 
trygge rammer. 

Men jeg længes efter den profetiske 
forkyndelse. Ikke alt det her karismatiske 
med drømme, billeder og syner. Men der 
hvor Guds ord prædikes, så man sidder 
tilbage med en erfaring af, ”at jeg er 
manden, Gud taler til”. Jeg synes en del 
af vores gamle lægprædikanter havde 
denne udrustning. 

Vil du være med til at bede Gud kalde 
profeter frem blandt os igen?

Glædelig pinse!
Henrik Hadberg, Munkebo

BIBELCAMPING
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Åndens gaver

På vej
Haderslev Næs Bibelcamping afholdes i 
år fra den 9.-30. juli.

Vi glæder os til at kunne byde velkom-
men under temaet ”På vej”. 

På vej i livet som kristen – i troen – i 
familien – i ægteskabet – i missionen. På 
vej mod himlen. 

Det er fantastisk at være sammen i 
et kristent fællesskab under Guds ords 
forkyndelse. 

Program for alle
Der vil blive afholdt bibelundervisning 
og forkyndelse, hvor Guds ord lyder til 
tro på Ham, som har givet os alt. I Ung 
Uge er der aktuelle emner og seminarer 
målrettet det, som unge i 2022 kan tumle 
med. Der vil være aktiviteter, som beriger 
fællesskabet, og der bliver mulighed for 
at gå i Power Genbrug. I uge 29 er der 
planlagt missionsaften torsdag den 21. 
juli. Lørdag den 23. juli er der fokus på, 
hvorfor det er relevant at komme i LM. 
Der vil være oplæg og paneldebat om-
kring pejlemærker fra LMs arbejde. Glæd 
dig til at deltage i gudstjenester, lovsang, 
vidnesbyrd og fællesspisning.

Bibelcamping er for alle, uanset om du 
er barn, ung, single, familie med små eller 
store børn. Den 1. maj kl. 18.00 åbner 
hjemmesiden for booking. 

Nye aktiviteter for børn
I 2021 begyndte vi en indsamling til for-
bedringer til faciliteter for børn og unge. 
Vi har i BC-udvalget arbejdet på, at disse 
bliver udført inden sommer med forvent-
ning om, at campisterne hjælper os i mål, 
hvis der skulle mangle lidt økonomi til 

disse tiltag. Der er siden sidste sommer 
etableret en ny og mere fast hoppepude, 
som er mere sikker i brug – især til de 
mindre børn. Vi forventer, at multibanen 
bliver færdiggjort i løbet af foråret. Der 
er en række andre mindre forbedringer, 
som vi udfører i takt med, at der er frivil-
lige resurser og økonomi til det. 

Hvis du vil støtte Bibelcamping med 
en gave, kan det gøres på mobilpay 
850085 eller konto nr. 5093 – 0001186493. 
Ønsker du skattefradrag for din gave, skal 
du opgive navn og cpr-nr. ved indbeta-
ling. 

 Følg med på Facebook og hjemmesi-
den www.bchaderslev.dk, som løbende 
opdateres. 

Velkommen på Haderslev Næs Bibel-
camping. 

På udvalgets vegne 
John Erik Jørgensen

”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre 
til at være profeter, andre til at være evangelister og 
andre til at være hyrder og lærere.” (Ef. 4,11)

”Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud 
til hver enkelt, som den selv vil.” (1. Kor. 12,11)
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VIDNESBYRD VIDNESBYRD

Der er mennesker i vores afdeling, der i 
mange år har levet et stille liv i troen på 
Gud og har brugt de evner og kræfter, 
som Han har givet dem. Et sådant men-
neske er Birgit Jørgensen, Aabenraa, 
der blev 80 år sidste år. Hun bor nu i en 
lejlighed på 4. sal med udsigt over by og 
fjord. Trappen tager hun flere gange om 
dagen, den er med til at holde hende i 
gang, siger hun. Nyt i Syd har bedt hende 
fortælle lidt fra hendes liv med Jesus.

Kredsen
Birgit og hendes mand, Kaj, har boet i 
Aabenraa siden de blev gift i 1962, hvor 
de begge blev engageret i det lokale 
LM-arbejde. I begyndelsen var det en lille 

kreds, der havde til huse i Missionshotel-
lets kælder med betonvægge, der blev 
beklædt med æggebakker. Siden flyttede 
kredsen til større lokaler, inden de i 1992 
fik indviet deres nuværende missionshus 
på Stegholt. LM i Aabenraa er vokset 
en del i de mellemliggende år, så nu er 
lokalerne også her blevet for små, og der 
arbejdes på et nyt missionshus i Rødekro. 

Børneklub
Birgit og Kaj fik tre børn, og mens 
børnene var små, var Birgit hjemmear-
bejdende. Det gav hende også tid og 
kræfter til arbejde i missionens tjeneste. 
Hun har i mange år bagt til LMs møder. 
Også børneklubben har haft – og har sta-
dig – god hjælp af Birgits kræfter. I dag er 
hun trofast medarbejder i børneklubben. 
Hun kommer tidligt og gør klar, kagen 
sættes på tallerkner, og når børnene 
kommer, hilser hun glad på dem alle. Hun 
kender dem og bliver mødt med et glad 
”Hej Birgit”. Under børnemødet sidder 
hun sammen med børnene, og alle nyder 
samværet. Hun får også mange snakke 
med forældrene, mens hun står og ryd-
der op efter børnemødet.

Solbakken
I mange år fyldte lejrstedet Solbakken 
meget hos Birgit. Programmer for som-
merlejrene blev delt ud i alle børneklub-
ber, og derudover blev der også annon-
ceret i mange lokale ugeblade. Birgit sad 
ved telefonen og tog imod tilmeldinger 
og koordinerede det hele. Det blev til 
gode snakke ind imellem. (Det var inden, 
den digitale mulighed var en realitet).

Bibelcamping
I mange år var Birgit og Kaj også koordi-
natorer for udlejning af campingvogne 
på Haderslev Næs Bibelcamping (BC). 
Det var et stort arbejde. Da der var flest, 
administrerede de 30 campingvogne 
i de tre uger, der var BC. Det var både 
vogne fra forhandlere og private. Udlej-
ningsoversigten var et kapitel for sig. Det 
var en kæmpe logistik. Der var forskel 
på antal dage og personer, og alt skulle 
være klappet og klart, når BC begyndte. 
De skulle gøres rene, fortelte sættes op, 
inventaret skulle være i orden, og var der 
spørgsmål til vognene, var det Kaj, der 
stod til rådighed. Men det var ikke kun 
arbejde. Det gav også megen velsignelse, 
glæde og nye bekendtskaber – både al-
mindelige campister og prædikanter, der 
gerne blev inviteret på kaffe og en snak.

Tidlig enke
Allerede som 58-årig mistede Birgit sin 
mand, Kaj. Det blev en svær tid for hen-
de. Nu skulle hun selv klare alle ting. Kaj 
hjalp alle, nu måtte Gud hjælpe hende. 
Jeg spørger Birgit om, hvad der bar/bæ-
rer hende igennem. ”Havde jeg ikke haft 
Jesus, så ved jeg heller ikke, hvordan det 
var gået,” svarer hun mig og fortsætter: 
”Jeg fandt trøst i verset fra Es. 41,10: Frygt 
ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for 
jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper 
dig, min sejrrige hånd holder dig fast. Hver 
eneste dag beder jeg Gud om hjælp. Jeg 
beder om hjælp til små og store ting – til 
mange konkrete ting i min hverdag, men 
også om, at Gud må sende nogen på 
min vej, som jeg kan være til hjælp og 
opmuntring for. Jeg har tillid til, at Gud 
styrer alt for mig.” Hendes søn, Per, gav 

Gud hjælper hver dag hende en dag et dejligt vers fra Bibelen: 
”Herren selv går foran dig, han vil være med 
dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke 
svigte dig.” (5. Mos. 31,8). Birgit slutter: 
”Det ord får jeg lov til at hvile i hver dag, 
og så beder jeg med Paul Gerhardt (SoS 
nr. 718): 
Nuvel, min Gud, så lægger jeg 
dagen og livet i dine hænder,
du har jo selv beredt min vej, 
du bedst min vandring kender; 
så tag mig i din stærke favn, 
jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det bliver mig til gavn 
og dig til pris og ære.”

Annelise Fredensborg

Birgit fortæller, hvordan hun hver dag 
beder Gud sende nogen på hendes vej, som 
hun kan være til hjælp og opmuntring for.
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KALD

Guds forvalter

Skabt til at virke
Vi mennesker er skabt 
til fællesskab med vor 
skaber og frelser. Det er 
det vigtigste for os. Men vi 
er også skabt til virke: Til 
at skabe, kultivere, pleje, 
hjælpe, designe, udvikle, 
opfinde, øve omsorg og 
gøre godt mod andre. Det 
er en sandhed, man ikke 
behøver være kristen for 
at erfare. Utallige men-
nesker oplever fylde og 
dyb mening i at bruge de 
evner og midler, der er 
dem betroet. Vi er skabt i 
Guds billede, og glæden 
ved at skabe, arbejde og 
gøre gavn er lagt ned i os 
af vor Skaber. 

Kun forvalter for en tid
Når jeg går en tur på mar-

kerne (eller kirkegården), 
bliver jeg mindet om, at 
jeg kun er forvalter her for 
en tid. Der har været men-
nesker før mig, som har 
dyrket jorden, kørt møget 
fra stalden ud på marken, 
samlet sten, kultiveret, 
sået og høstet – til gavn 
for landmanden selv og 
for samfundet omkring.

At være landmand 
betyder, at det ikke kun 
handler om at tjene 
penge. Det handler også 
om at holde hus med 
ressourcerne: Hvor meget 
kan jeg spare på forbru-
get af energi, gødning, 
plantebeskyttelsesmidler, 
arbejdskraft og alligevel 
opnå et godt udbytte? 
Det drejer sig om optime-
ring som i mange andre 

brancher. For mig er det 
meget meningsfyldt at 
bruge det talent, jeg har 
fået, og de maskiner og 
andre hjælpemidler, jeg 
har til rådighed, til at 
dyrke jorden, for således 
at få det bedst mulige ud 
af det givne vejr i vækst-
sæsonen. Jeg ser det som 
min opgave og mit kald at 
gøre det. Hele tiden med 
tanke på, at jeg en dag 
skal overdrage jorden til 
en anden.

Alt er til låns
Nogen har sagt, at ”vi 
har jorden til låns af vore 
børn”. Jorden skal være i 
mindst lige så god kultur 
og drift, som dengang jeg 
fik ansvaret for den. Ja, 
helst bedre.

I mine unge år be-
tød effektivitet og høje 
udbytter meget, men 
med tiden har jeg fået 
stor glæde ved at se vilde 
dyr og planter blomstre 
op, hvor der gøres plads 
til det. Derfor er der i dag  
en lille del af mine arealer, 
som ikke mere skal dyrkes 
på traditionel vis. Jeg er 
spændt på, hvordan det 
kommer til at se ud. 

Mine erfaringer med fx 
at grave et vandhul, hvor 
marken var vandlidende, 
er rigtig gode. Plante- og 
dyreliv erobrer lynhurtigt 
den slags muligheder. 

Både vi mennesker 
og naturen er underlagt 

KALD

Martin Jefsen fra Skærbæk er land-
mand. Han har gjort sig mange tanker 
om det kald, det er, at være Guds for-
valter på denne jord. Vi har spurgt ham, 
om han vil skrive lidt om disse tanker.

forkrænkelighed. Synde-
faldet har gjort uopret-
telig skade på både os 
og naturen. Verden i sin 
nuværende form går sin 
undergang i møde, men 
den skal genfødes, når 
Jesus kommer igen.

Betyder det, at vi ikke 
skal passe på naturen? 
Nej. Vi skal behandle dy-
rene godt, og vi skal passe 
på naturen, fordi det er 
Guds skaberværk. 

Bøn om hjælp og ledelse
Som i alle andre fag er 
det hverdagene, der er 
flest af med de rutiner 
og udfordringer, der skal 
løses.  Med problemer, 
som ikke kan parkeres i 
omklædningsrummet, 
men som let kommer til 
at ligge i baghovedet: For 
meget regn, tørke, et sygt 
dyr eller især de første år – 
en kassekredit på overar-
bejde.

Det har været naturligt 
for mig at bede til Gud for 
de ting. Også at bede om 
hjælp og ledelse i den del 
af livet. Det, som jeg ikke 
selv har magt over, kan jeg 
komme med til Ham. Det 
har været en stor hjælp og 
glæde at kunne gøre det. 
For Gud hører bøn.

Tak til Gud
Der er også store glæder i 
landmandslivet: Rolige og 
tillidsfulde dyr, afgrøder 
der lykkes, høsten som 
kom vel i hus, regnen 
der kom, da vi trængte til 
det, trofaste og pålidelige 
medarbejdere, solskins-
vejret som gjorde høsten 
let, et sygt dyr som blev 
raskt igen. Det har været 
en gave for mig at kunne 
takke Gud for de ting.

Jeg brugte de mulighe-
der, der var, men det var 
Gud, der gav regn, sol og 
vækst.

Det er Hans gaver 
alt sammen: Helbredet, 
pengene, det daglige 
brød, jorden, evnerne, min 
familie, ja selve livet. Det 
er Guds gode gaver, men 
alt sammen til låns. 

David skriver i Salme 
37,26 om den retfærdige: 
”Dagen lang låner han 
gavmildt ud.”

Det er et velsignet 
forhold at have til det, du 
ejer. Ikke at være bundet 
af det.

Sådan ville jeg gerne 
leve mit liv. Det forhold vil 
jeg gerne have til det, der 
er mig betroet.

Gud give os at leve 
sådan.

Martin Jefsen
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AFDELINGEN

Mandag den 7. marts afholdt LM Søn-
derjylland-Fyn sin årlige generalforsam-
ling. Den blev med succes afholdt på en 
hverdagsaften, da flere var mødt frem for 
at deltage, end der plejer.

Formandsberetning
Kurt Krüger holdt sin første beretning 
som formand. Her måtte han konstatere, 
at meget af afdelingens aktiviteter i de 
sidste år har været præget af corona-
restriktioner. Kurt fortalte bl.a., at Egon 
Jensen, Haderslev, i en del år har haft 
den opgave at fordele og formidle 
tilrejsende prædikanter til vores afdeling. 
Britta Schmidt, Vojens har nu overtaget 
den opgave. Så ring eller skriv til Britta, 
hvis I kender en person, I godt kunne 
tænke jer at få til at holde nogle møder. 
(brittamts@gmail.com). Desuden har 
afdelingen prøvekaldet to nye prædikan-
ter: Robert Refslund Nørgaard og Nicolaj 
Nicolajsen. Der var også en forbønshand-
ling for Jesper Aagaard, der er flyttet til 
afdelingen fra København. 

Valg
På generalforsamlingen blev følgende 
valgt:
a)  LMs Generalforsamling: Henrik P. 
 Jensen og Miriam Lange
 Suppleant: Bjarne Ellegaard
b)  LMs lærerråd: Hans Ejnar Winter
c)  Løgumkloster Efterskole:
 Suppleant: Rene Kragh Hansen
d) Valg til Sædding efterskole: Birthe 

Dysager
 Suppleant med indtrædelse i bestyrel-

sen: John Thomsen

e) Efterskolen Solgården: Jørgen Thorøe
 Suppleant med indtrædelse i bestyrel-

sen: Heidi Lorenzen
f)  LMH: Kurt Krüger
 Suppleant: Henrik Hadberg
g) Revisor for afdelingsregnskabet:
 Suppleant: Lene Iversen

LMs afdelings-generalforsamlingHjælp til mennesker i nød
Mange mennesker har i dag brug for en at 
snakke med, når livet er svært. Flere men-
nesker med en kristen livsindstilling stiller 
sig til rådighed for at hjælpe kriseramte 
mennesker. Gurli Lagoni er en af dem, 
der selv er frivillig rådgiver på abortlin-
jen. Hun har haft en snak med Marianne 
Jørgensen fra Agerskov, der er ansat 15 
timer om ugen som leder på Abortlinjens 
telefonrådgivning. Den har åben seks 
aftner om ugen og bemandes af frivillige. 
Marianne fortæller her om sit arbejde.

Ønsker at redde liv
Abortlinien hører under Retten til Liv 
(RTL), en forening som ønsker at redde 
liv. Formålet med Abortlinjen er at støtte 
den gravide, der er i tvivl eller måske 
føler sig presset/svigtet i forhold til at 
gennemføre graviditeten – samt kvinder, 
der er kede af det efter en abort. 

Vi ønsker i samtalen at møde kvinden, 
hvor hun er, respektere og anerkende 
hende med de udfordringer og holdnin-
ger, hun har.

Arbejdsopgaver
Som leder sætter jeg, i samarbejde med 
bestyrelsen for RTL, retningslinjer for 
arbejdet. 

Jeg skal sørge for, at rådgiverne har 

gode vilkår, er trygge ved at sidde ved 
telefonen og efterfølgende give supervi-
sion ved behov. 

Jeg har opfølgende samtaler med 
kvinden, hvis det ønskes, og kan formidle 
kontakt til fx præst, psykolog eller en 
frivillig i kvindens nærområde. 

Når en mulig rådgiver melder sig, gør 
jeg meget ud af samtalen inden opstart, 
da det er vigtigt, at det er den rette per-
son til opgaven.

Jeg finder forbedere, laver bedeka-
lender, vagtplan og arrangerer en årlig 
inspirationsdag for rådgiverne.

Jeg har også selv vagt på telefonlinjen 
og brevkassen.

Som rådgiver skal man kunne lytte, 
vise empati, stille afklarende spørgsmål 
og give en objektiv og relevant informa-
tion. Og så er det vigtigt, at vi respekterer 
kvindens valg. Mange rådgivere har en 
sundhedsfaglig uddannelse, hvor de ofte 
har erfaring med samtale og vejledning, 
men det er ikke et krav.

Der er 23 telefonrådgivere og en på 
brevkassen.

Et anonymt arbejde
Vi får normalt ikke tilbagemeldinger på 
vort arbejde, men der er mange kvinder, 
som giver udtryk for, at de har været glade 
for samtalen og siger tak, fordi vi er her.

Det sker enkelte gange, at en ringer 
eller skriver og fortæller, at hun har be-
sluttet at beholde barnet.

Jeg vil opfordre til, at I beder for abort-
linjen, rådgiverne og dem, der ringer ind. 
De har alle brug for megen forbøn.

 Marianne Jørgensen/GL

ABORTLINJEN

”Jeg er 33 år og uddannet jurist. Jeg er 
ansat som ph.d.-studerende på Aarhus 
Universitet, hvor jeg forsker i, hvordan 
grundloven beskytter religionsfriheden 
i Danmark. Jeg er gift med Judith, som 
er medejer af Gammelbro Camping, der 
ligger i Aarøsund, hvor vi også bor. Vi har 
tidligere boet i København, hvor jeg var 
prøvekaldet som prædikant. I mit virke 
som prædikant kan jeg godt lide at ar-
bejde med sammenhængen mellem GT 
og NT og det kald til omvendelse og tro, 
som Gud rækker os der.”

Vi ønsker Guds velsignelse over tjene-
sten.

Annelise Fredensborg

Præsentation af Jesper Aagaard
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Mødeplan for maj og juni
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
Fr. 6. maj. Flemming Jensen 
On. 11. maj kl. 14.30 Seniormøde. Svend Åge 
Jacobsen
Fr. 20. maj. Fokusmøde. Lars Birkmose – fæl-
lesspisning
Fr. 3. juni. Caleb Pedersen
Fr. 10. juni. Erik Haahr Andersen
On.15. juni kl. 14.30 Seniormøde. Udflugt
To. 23. juni. Sankthans 
LMU 
Ti. 3. maj. Gå og snak
Ti. 10. maj. Bibelstudie
Ti. 17. maj. Kristoffer Larsen. Fællesspisning
Ti. 24. maj. Nye konfirmander. Jakob Rahbek
Ti. 7. juni. Gåtur/hygge/grill i Dyrehaven 
Haderslev
Ti. 14. juni. Ejler Nørager
Ti. 21. juni. Kano – bål – pølser

Agerskov Valgmenighed
Sø. 15. maj kl. 10 Konfirmation. Jakob Rahbek
Sø. 29. maj kl. 14 Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 3. maj kl. 18 Johannes Jensen
Ti. 14. juni kl. 19 Møller Schmidt
To. 23. juni kl. 18 Sankthans hos Irma og John, 
Gånsager

Ballum
Fr. 6. maj. Niels Kousgaard
18.-20. maj kl. 15-17.30 Boblen v/Kristian 
Larsen
Fr. 3. juni. Mathias Nørager
Sø. 12. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager

Brændstrup
Ma. 2. maj. Kurt Krüger 
Ma. 16. maj. Henning Høgild 
Ma. 30. maj. Svend Åge Jacobsen 

Ma. 20. juni. Sang- og vidnemøde. Laila 
Poulsen
LMU
On. 4. maj. Aktivitet 
On. 11. maj. Bibelstudie 
On. 25. maj. Steffen Birkmose 
On. 1. juni. Aktivitet 
On. 8. juni. Besøg fra Løgumkloster 
On. 15. juni. Kristoffer Larsen 
On. 22. juni. Afslutning

Bylderup Bov
Sø. 1. maj kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Ti. 3. maj kl. 14.30 Ældremøde. Kjeld Burgdorf
Fr. 6. maj kl. 18.30 Lars Birkmose
Bededag, 13. maj kl. 10.30 Gudstj. Ib Jørgen-
sen
Fr. 20. maj. Wycliffe bibeloversættelse. Bodil 
og Peter Lanting
Sø. 22. maj. Gudstj. Ejnar Landkildehus
To. 26. maj kl. 10.30 Konfirmation. Martin 
Hunskjær Olsen
Fr. 3. juni. Poul Arne Nyborg
Sø. 5. juni kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager 
Andersen
Ti. 7. juni kl. 14.30 Ældremøde. Eskild 
Nørgaard
Sø. 12. juni kl. 10.30 Sanggudstj. med Gospel-
kids fra Agerskov
Fr. 17. juni kl. 18.30 Henrik Hadberg
To. 23. juni. Sankthans ved friskolen
Sø. 26. juni kl. 10.30 Gudstj. Henrik P. Jensen
LMU
To. 5. maj. Ejnar Landkildehus
To. 12. maj. Kanotur
To. 19. maj. Mathias Nørager
To. 26. maj. Blå tur
To. 2. juni. Steffen Juul Pedersen
To. 9. juni. Bål og bibel
To. 16. juni. Caleb Petersen
To. 23. juni. Afslutning

Fyns Frimenighed kl. 16.00
Sø. 15. maj. Ingvard Christensen
Sø. 29. maj. Johannes Jensen
Ma. 6. juni kl. 10.30 Henrik Hadberg, derefter 
udflugt
Sø. 19. juni. Robert Refslund-Nørgaard

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 5. maj. Peter Wind
To. 19. maj. Kristoffer Larsen
To. 2. juni. Steffen Juul Pedersen
To. 16. juni. Henrik P. Jensen
To. 23. juni. Sankthans

Haderslev
On. 4. maj. Peter Møller Schmidt
On. 11. maj. Enok B. Mogensen
To. 12. maj kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Henrik Hadberg
On. 25. maj. Henrik Hadberg
On. 1. juni. Samtalemøde. Skriften-bøn-
samtale
To. 9. juni kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Som-
merafslutning på Gammelbro. Kim Legarth
On. 15. juni. Caleb Petersen
To. 23. juni. Sankthans på Gammelbro. Ejler 
Nørager 
Fr. 24. juni kl. 19 Sommerafslutning hos Berit 
og Kim Jensen
LMU
Ma. 2. maj. Vidnesbyrd
Ma. 9. maj. Besøg fra LMH
Ma. 16. maj. Bibelstudie
Ma. 23. maj. Jacob Knudsen
Ma. 30. maj. Aktivitet
Ma. 13. juni. Bibelstudie
Ma. 20. juni. Vandcykler og hygge i Dampar-
ken

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 1. maj. Erik Haahr Andersen
Sø. 15. maj. Mathias Nørager
Sø. 29. maj. Steffen Juul Pedersen

Sø. 5. juni. Gudstj. på Haderslev Næs
Sø. 12. juni. Ingvard Christensen
Sø. 26. juni. Finn Sørensen

Haderslev Syd
Ma. 2. maj kl. 18-19.30 Kulturmøde i Klubhuset
Fr. 6. maj. Svend Otto Jensen
Lø. 21. maj. Udflugt
On. 25. maj kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
Fr. 3. juni. Martin Kjær Svendsen
Ma. 13. juni kl. 17-20 Kulturmøde. Udflugt
Fr. 17. juni. Finn Sørensen
On. 22. juni kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 
Klubhuset
To. 23. juni kl. 18.30 Sankthans. Emile Djonja. 
Hos Aase og Hans Peter Hansen

Kolding
To. 5. maj. Samtalemøde. Mathias Nørager. 
”Skabt som mand og kvinde”
12.-15. maj. Lejr på Solbakken. Søren Eriksen
To. 2. juni. Bent Larsen: ”Påtrængende bøn”
To. 9. juni. Samtalemøde. Henrik P. Jensen: 
”Lad ikke solen gå ned – frembring noget 
godt”
Fr. 24. juni kl. 17.30 Sommerafslutning

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 8. maj. Jesper Iversen
Sø. 22. maj. Nikolai Korsholm
Sø. 4. juni. Ejler Nørager
Sø. 19. juni. Jesper Iversen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 1. maj. Brændstrup
Sø. 8. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 15. maj. Brændstrup
Sø. 22. maj. Brændstrup. Henning Kamp
Sø. 29. maj. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 5. juni. Haderslev Næs
Sø. 12. juni. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 19. juni. Brændstrup. Martin Hunskjær 
Olsen
Sø. 26. juni. Brændstrup. Ejnar Landkildehus
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”Midt blandt mennesker og 
dog alene.”
Ensomhed er et stigende 
problem i vores samfund, 
og det på trods af, at vi ofte 
karakteriseres som et af de 
lykkeligste folk i verden. Men 
måske er ensomhed noget, vi 
fortier både for os selv og an-
dre, fordi det er tabubelagt, og vi får følelsen 
af at blive udstillet som svage mennesker.
Vi vil denne aften se på, hvad ensomhed 
betyder, hvordan vi kan arbejde med ensom-
heden, og hvordan Gud kan være en hjælp i 
ensomheden. 
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende traktement.
Sted: LM Abenraa, Stegholt 27, Aabenraa
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

Familiedag på 
Solbakken

Vi vil gerne invitere til børne- og juniorstæv-
ne på Solbakken 26. maj. 2022.

En dag for hele familien, ude i det fri.

Kl. 10-10.30 Ankomst
Kl. 10.30 Velkomst og den første samling.
 (Bibelfortælling ved Helle Agerbo)

• Picnickurven nydes 
  (der sælges is)
• Aktiviteter for alle kl. 13-14.
• Den medbraget kaffe nydes

Kl. 14.15 2. samling begynder
Kl. 15.15  Dagen slutter

Hilsen LM-Kids udvalget Sdr. Jylland- Fyns 
afdeling

Adr: Sønderballe Hoved 60, 6100 Haderslev                    

KALENDER ANNONCER

Løgumkloster
Fr. 6. maj kl. 17.30 Erik Haahr Andersen. Fæl-
lesspisning
On. 11. maj. Studiegruppeaften sammen med 
LMU. Ingvard Christensen
Fr. 20. maj. Martin Olesen
On. 1. juni. Kurt Krüger
Fr. 10. juni. Lars Jensen. Norea
Lø. 18. Sankthans hos Sussi og Kurt Krüger
LMU

Odense
Ma. 9. maj. Anette Sørensen: Livshistorier med 
fokus på troen
Ma. 16. maj. Rolf Weber Jørgensen: Bibelun-
dervisning. Kærlighed
Ma. 30. maj kl. 18.30 Anders fortæller om mis-
sion i Mellemøsten
Ma. 6. juni. LM Fyns Frimenighed inviterer til 
gudstjeneste og udflugt
On. 15. juni kl. 18.30 Lars Birkmose. LMU er 
værter
To. 23. juni. Sankthans hos Annette og Hans 
Ejnar Winther
LMU kl. 19.00
On. 4. maj. Alternativ aften
On. 11. maj. Kurt Krüger: Abraham forhandler 
med Gud
On. 18. maj. Fællesmøde med IMU og KFS. 
Johannes Jensen: Gudsrigets herlighed
On. 25. maj. BDM – tidligere volontører
On. 1. juni. Bibelstudie
Ma. 6. juni kl. 10.30 Gudstjeneste i LM Fyn 
Frimenighed
On. 8. juni. Alternativ aften
On. 15. juni. Lars Birkmose: Er jeg fri fra syn-
den?
On. 22. juni. Sommerafslutning
To. 23. juni. Sankthans

Over Jerstal kl. 19.00
To. 5. maj. Jens Rosenberg
To 19. maj. Dennis Schultz. “Open Doors”
To. 2. juni. “Grundlovsmøde”. Flemming 
Jensen

To. 16. juni. Sang- og vidneaften
To. 23. juni. Sankthans hos Gitte og Bo

Ribe
Ti. 17. maj. Kjeld Burgdorf. Hos Signe og Niels 
Peter Ehmsen
Ti. 14. jun. Ole Sørensen. Hos Marianne og 
Børge Schmidt
To. 23. jun. Sankthans hos Gunhild og Jens 
Rosenberg

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 6. maj. Svend Åge Jacobsen
To. 12. maj kl. 14.30 Ældremøde. Judith 
Hunskjær Olsen
Fr. 20. maj. Bjarne Lindgren Christensen, 
Ringkøbing
Fr. 3. juni. Heine Holmgård
To. 9. juni kl. 14.30 Ældremøde. Ole Sørensen
Fr. 17. juni. Ejler Nørager
To. 23. juni. Sankthans

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 6. maj. Per Bøndergaard
Fr. 20. maj. Heine Holmgaard
Fr. 10. juni. Udflugt
Fr. 17. juni. Julie og Emil Solgaard

Sønderborg
Fr. 6. maj kl. 18 Henrik Hadberg
To. 19. maj kl. 17.30 Per Bøndergaard
Fr. 20. maj kl. 14.30 Seniormøde. Peter Gli-
strup
Fr. 3. juni kl. 18 Missionsaften
To. 9. juni. Mathias Nørager 
Fr. 10. juni kl. 14.30 Seniorudflugt
To. 23. juni kl. 18 Sankthans hos Børge 
Nørgaard. Martin Jefsen

Toftlund Frimenighed 
On. 4. maj kl. 19 Jens Landkildehus
Sø. 8. maj kl. 10 Gudstj. Peter Wind
On. 18. maj kl. 19 Teddy Sjælland

Sø. 22. maj kl. 10 Gudstj. Kristoffer Larsen
On. 1. juni kl. 19 Peter Møller Schmidt
Sø. 12. juni kl. 10 Gudstj. Steffen Juul Pedersen
Fr. 17. juni kl. 14.30 Seniormøde. Kjeld Burg-
dorf
Fr. 17. juni kl. 18 Sankthans

Tønder
On. 11. maj. Ole Sørensen
On. 25. maj. Jens Jensen
On. 8. juni. Per Bøndergaard
On. 22. juni kl. 18.30 Sommerafslutning 

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 8. maj. Peter Thorsen
Sø. 22. maj. Erik Sode Nielsen
Sø. 19. juni. Per Bøndergaard
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 3. maj. Caleb Petersen
Ti. 17. maj. Peter Rask
Fr. 20. maj. Kun for kvinder. Inger Nørgaard, 
Hoptrup
On. 25. maj kl. 14.30 Seniormøde. Jens Land-
kildehus
Ti. 31. maj. Lovsangsaften ved Hiddi Højgaard
Ti. 14. juni. Henrik P. Jensen
On. 15. juni kl. 14.30 Seniorudflugt
To. 23. juni. Sankthans
LMU
Ma. 2. maj. Bibelstudie
Ma. 9. maj. Martin Kjær Svendsen
Ma. 16. maj. Diakoniaften
Ma. 23. maj. Rømø-tur
Ma. 30. maj. Bibelstudie
Ma. 13. juni. Strandtur + padleboard
Ma. 20. juni. Sommerafslutning

Kun for kvinder

LM i Aabenraa inviterer fredag 20. maj kl. 
19.00 til en aften, der kun er for kvinder. Læ-
rer Inger Nørgaard, Hoptrup taler over emnet: 

Inger Nørgaard
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MINDEORD

MAJ

Tak for 
• vore familier. Bed om velsignelse over vore hjem
• for fællesskabet i vore menigheder. Hjælp os til, at vi må have  
 omsorg for hinanden

Bed for
• ti. 17. Strategi-møde for international mission i Toftlund 
• to. 26. Børne- og juniorstævne på Solbakken
• 26.-29. Landsteltlejr for juniorer på Haderslev Næs
• 31. maj-3. juni Seniorlejr på Solbakken
• forberedelserne til sommerens møder og lejre
• arbejdet blandt grønlænderne

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

JUNI

Bed for
• Solbakken:

• 31. maj-3. juni Seniorlejr 
• 18.-19. Småbørnslejr
• 25.-28. Juniorlejr
• 29. juni-2. juli Fælleslejr

• 26. juni-9. juli Konfirmandkursus
• nye medlemmer til flere ubesatte udvalgsposter 
• forberedelser til bibelcamping både praktisk og åndeligt
• 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.
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SØG, 
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s y v
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv
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FORBØN

I forbønnens tjeneste† Ester Kjær

Ester Kjær døde den 22. januar i sit hjem 
i Spandet omgivet af sin familie efter 
lang tids sygdom. Begravelsen foregik i 
Spandet Kirke.

Hun blev født d. 30. december 1942 
og blev gift med Henry som 19-årig. 
Sammen fik de fem børn, der alle blev 
født på Henrys fødeejendom i Spandet. 
Gården blev igennem årene udvidet til 
et stort hønseri, som i dag videreføres af 
sønnen, Niels Erik.

Ester boede resten af sit liv i Spandet. 
De kom trofast til møder i LM i Spandet, 
Gånsager og Arnum. Ester var meget 

tjenstvillig og stillede gerne op med kage 
og kaffe. Hun var én af de stille, men på 
trods af det, var man ikke i tvivl om, at 
hun troede på Jesus og regnede med 
ham. Hun bar ikke nag og var god til at 
følge med i andres liv. Ester så sine med-
mennesker, både børn og voksne. Hun 
efterlader en stor familie, og der er nu en 
tom plads hos dem alle og især hjemme 
hos Henry, men også ved møderne i 
Arnum. 

Ære være Esters minde og på glædelig 
gensyn. 

Åse Svendsen, Gånsager

Seniordage

31. maj-3. juni afholdes seniordage på 
Solbakken. Se program i april-nummeret eller 
på https://soenderjylland.dlm.dk/program/
seniorlejr-paa-solbakken/

Pinsecamping

3.-6. juni afholdes pinsecamping på Hader-
slev Næs. Se program https://soenderjylland.
dlm.dk/program/pinsecamping/
Gudstjeneste søndag 5. juni kl. 10.30.

 

Bibelcamping på Haderslev Næs

9.-30. juli er der bibelcamping på Haderslev 
Næs, Steveltvej 70, Haderslev.
Har du en campingvogn, du kunne tænke dig 
at udleje på bibelcamping? Det er muligt at 
lægge den ind på Bibelcampings hjemme-
side, så de, der mangler en, kan finde dig der.
Det er også fint, hvis det kun er en enkelt uge, 
du ikke selv skal bruge den. Det kunne jo 
være, at der var andre, der kunne få glæde af 
den og opleve at være på bibelcamping. 
Læg din vogn ind under:  
www.bchaderslev.dk – under ”Booking ”.



Bibelcamping er for både børn og voksne.
(Foto side 2: Unsplash.com)
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