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skal opbygges, bevares og til stadighed 
vækkes i troen på Jesus. Jeg ønsker også 
at være med til at tænke nyt i forhold til 
evangelisation og muligheder, hvor det 
giver mening lokalt. 

Med min musikalske baggrund vil jeg 
også gerne være med til at lave gode 
lovsangsaftner og gudstjenester, hvor 
lovsang og forkyndelse kan gå op i en 
højere enhed. Jeg brænder for gode mø-
der og gudstjenester, hvor de forskellige 
dele hænger godt sammen.  

Arbejdsområder
Mine arbejdsområder bliver forkyndelse, 
undervisning og støtte i arbejdet til de 
forskellige kredse. Derudover bliver jeg 
koordinator og administrator af Hader-
slev Næs Bibelcamping. Lidt tid vil jeg 
også bruge på skriftlig formidling, da jeg 
gerne skriver artikler til Budskabet og 
andre steder. 

Jeg glæder mig til at besøge de for-
skellige kredse i al deres mangfoldighed, 
så hold jer endelig ikke tilbage med at 
invitere mig. 

Peter Nissen (pen@dlm.dk)

ANDAGT
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Lys og mørke er Guds ords røde tråd fra 
start til slut – fra 1. Mos. 1,3 til Johs. Åb. 
22,5.

Vi møder kontrasterne/modsætninger-
ne: Lys og mørke, liv og død, sandhed og 
løgn, Gud og Satan, tro og vantro, frelse 
og fortabelse, Himmel og Helvede. Mørket 
er bærer af dødens rige, mens lyset er 
livets og frelsens kilde og opretholder. 

Gud og Djævelen
Gud er skaber af lyset – Gud vil lyset. 
”Gud er lys, og der er intet mørke i ham” 
(1. Johs. 1,5) og ”Gud, den eneste, som 
har udødelighed og bor i et utilgænge-
ligt lys” (1. Tim. 6,16). 

Overfor dette står mørket med Djæ-
velen som løgnens far, og som hersker 
over mørkets rige (Ef. 6,12). På grund af 
Djævelens forførelse og deraf syndefal-
det er hele verden lagt i mørke. ”De, som 
bor i mørkets og mulmets land,” hedder 
det i profetiens ord før Jesu komme.

Gud greb ind
Gud måtte gribe ind mod den dunkel-
hed, der rådede over alle mennesker på 
grund af synden. Guds hellighed – kær-

lighed bød ham det. Derfor sendte han 
sin enbårne søn til verden. Julen – Jesu 
komme – er derfor lysets fest. Han er det 
lys, som oplyser verden. ”Jeg er verdens 
lys,” siger Jesus i Johs. 9,5.

Læs Johs. 3,19-21 og grund lidt over 
disse vers. Dine og mine gerninger afslø-
rer, om det sande lys har fået rum i vore 
hjerter. ”Gud kaldte jer ud af mørket til 
sit underfulde lys” (1. Pet. 2,9). Så lad os 
vandre/leve som lysets børn i lysets rige.

Lyset skinner i mørket
”Dette er jeres time, og mørket har 
magten,” sagde Jesus i Getsemane have. 
Selv fra Golgatas kors, med mørke og nat, 
stråler nådens lys til os syndige menne-
sker.

Lyset skinner i mørket! Det skinner 
også mod dit hjerte… Men griber du 
det? Griber du Jesus?

”Jeg er verdens lys,” siger Jesus, ”den 
som følger mig, skal aldrig vandre i mør-
ket, men have livets lys” (Johs. 8,12).

Det er Jesus, du og jeg må sætte vores 
lid til. Det er Jesus, der er evangeliets lys.

Bjarne Christensen, Arnum
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Lys og mørke

Ny afdelingsmissionær”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” 

(Johs. 1,5)

Peter og Bodil Nissen

Afdelingsstyrelsen har ansat Peter Nissen 
som ny afdelingsmissionær. Han vil her 
præsentere sig selv.

Føler sig knyttet til afdelingen
Jeg er 45 år og gift med Bodil. Vi bor for 
tiden i Bramming.

Jeg har en musikuddannelse fra 
universitetet, men er senere omskolet til 
præst, dels på DBI og dels i England, hvor 
jeg har boet i syv år frem til 2018.  

Jeg har boet i Odense i fem år, hvor 
jeg var aktiv i LM og var med i pionerar-
bejdet omkring mødepladserne på Fyn. 
Jeg er født i Tønder, og min familie har 
været en del af afdelingen i flere gene-
rationer, så selvom jeg ikke har boet i 
Sønderjylland længe, føler jeg mig knyt-
tet til egnen. 

Flere jobs
Jeg har indtil nu været ansat på deltid 
som præst i Bramming Frimenighed sup-
pleret med arbejde som rejsekonsulent i 
Felix Rejser og som danskunderviser for 
udlændinge. Desuden har jeg et deltids-
job på 20% som landssekretær i forenin-
gen KNUS (Kristent Netværk omkring 
Udfordret Seksualitet), som er et netværk 
for kristne med en ‘regnbueseksualitet’, 
der ønsker at leve efter Bibelens tanke-
gang. Stillingen består af rådgivning, 
undervisning af menigheder, skoler m.m. 
Jeg vil fortsætte i den stilling frem til 
udgangen af 2023. 

Visioner 
Jeg brænder for at prædike og undervise 
i Guds Ord, og jeg ønsker, at LM’erne 
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MISSION MISSION

Nyt i Syd har bedt Ruth Bach-Svendsen, 
der står på vores bedeliste, om at fortælle 
lidt om sig selv og den tjeneste, som hun 
og hendes mand har som missionærer i 
Tanzania.

Skolegang for piger
Vi er bosat i Arusha i det nordlige Tanza-
nia, hvor Soma Biblia har sit forlagskontor 
og Philip dermed sine arbejdsopgaver.  

Ved flytningen til Arusha for næsten 
fem år siden havde jeg et ønske om at 
blive involveret i kvindearbejdet, som 
jeg tidligere havde været en del af. Jeg 
blev tilknyttet den lutherske kirkes stift i 
området. Ud over kvinderne har kontoret, 
jeg er en del af, også ansvar for under-
visning og rådgivning af stiftets børne-, 
ungdoms- og mandegrupper. Det gør 
arbejdet meget varieret, selv om vi bru-
ger mest tid på oplæring af kvindegrup-
pernes ledere.

Undervisningen af børn og unge fyl-

der også meget. Det har LMU-projektet 
”Skolegang for piger”, som LMU’erne 
samlede ind til i 2020, været stærkt med-
virkende til. Det projekt har på mange 
måder forandret vores undervisning og 
fyldt vores hjerter med en helt særlig nød 
for at hjælpe de unge i teenageårene 
med alt fra kroppens forandring og sex 
til et personligt forhold til Gud. Projek-
tet har været en stor gave til kirken, og 
rigtig mange piger – og drenge med – er 
blevet oplyst og har fået hjælp.

Alene LM-missionærer
Vi bor langt fra øvrige LM-udsendinge. 
Det betyder dog ikke, at vi føler os alene. 
Vi har både et menneskeligt og ånde-
ligt fællesskab med lokale kollegaer i 
det daglige. Efter mange år begår vi os 
ganske godt på swahili, så den sproglige 
kløft tænker vi ikke meget på. 

Hver uge er vi med i en engelskspro-
get bibelkreds ud fra en international 
menighed i byen. Det sætter vi stor pris 
på, for vi oplever et dejligt åndeligt fæl-
lesskab med missionærer fra forskellige 
lande og lokale tanzaniere – en god blan-
ding af mennesker, som har omsorg for 
hinanden og følger hinanden i forbøn. 

Familien i Danmark
Som missionær står man altid i spæn-
dingsfeltet mellem kaldet til at forlade 
Danmark og kaldet til at være nær hos 
familien. Man bliver aldrig færdig med at 
overveje, hvor man placerer sig bedst i 
det spændingsfelt. Ønsket om at kunne 
besøge sine gamle forældre, være der for 
dem og ligeledes fysisk være sammen 

med sine børn, svigerbørn og barnebarn, 
er der hele tiden. Vi har som mål at være 
på ferie i Danmark to gange om året. De 
år, hvor vi har en kort orlov på seks uger, 
så er det det. Kan man ikke trives med at 
leve i det spændingsfelt, så er det van-
skeligt at være udsendt. Heldigvis giver 
internettet nu om dage gode muligheder 
for kommunikation verden over. Det 
benytter vi os af. Men selvfølgelig lever 
både vores familie og vi med savnet af 
ikke at kunne mødes til fødselsdage og 
højtider. Når der er vanskelige ting i deres 
eller vores liv, mærkes savnet ekstra stort. 
Det er en del af de afsavn, som kaldet 
medfører, men det betyder ikke, at Gud 
ikke er med os og hver dag giver os, hvad 
vi har behov for også da. 

At være udsendt
Det er en gave fra Gud, at vi har fået lov 
til at leve så mange år her i Tanzania. Det 
er næsten ikke til at forstå, at det indtil nu 
er blevet til omkring 20 år. Det er en helt 
særlig rigdom at leve så tæt på en anden 
kultur. Det sætter ens eget liv og kultur 
og tro i perspektiv at leve blandt folk, der 
bor under grundlæggende anderledes 

Vi lever i et spændingsfelt

vilkår og indretter sig meget forskelligt 
fra en selv. Vi har lært så utrolig meget 
om os selv, men også erfaret så meget 
nyt i livet med Gud og hans rige nåde.

Vi vil gerne takke jer, som minder Gud 
om os i jeres bønner. Stor TAK for forbøn 
det ene år efter det andet. Det har vi, 
arbejdet og vores kære, fortsat brug for.

Ruth Bach-Svendsen

Ruth Roager Bach-Svendsen, 
opvokset i Gånsager i Sønderjylland
Alder: 62 år
Tjeneste i LM: Juniorforlaget 1986-1987, 
Musiksekretær 1987-1991, Missionær i 
Tanzania 1992–2006 og fra 2017

Philip Bach-Svendsen, 
opvokset i Østerlars på Bornholm
Alder: 62 år
Tjeneste i LM: Missionær i Tanzania 
1992–2006, Pendlermissionær 2007-2010, 
Vestjyllands Afdeling + Soma Biblia 2011-
2015, Missionær og Forlagsleder i Soma 
Biblia, Tanzania fra 2016 

Familie i DK: Forældre og tre børn, tre 
svigerbørn og et barnebarn
 

Fakta:
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PRÆDIKANT

Tanker ved prædikanttjenestens ophør
”Alting har en tid,” siger Prædikeren. 
Sådan er det, og sådan må det være. 
Prædikeren siger også: Der er ”en tid til 
at tie, en tid til at tale.” (Præd. 3,7). Min 
tid til at tale varede ca. 44 år. Jeg fik i sin 
tid et kald fra Gud og mennesker til at 
gå ind i en forkyndertjeneste. Måske får 
man ikke et så klart ”kald” til at stoppe, 
men tanken kommer jo til en, hvornår 
skal det være slut? Den er modnedes 
langsomt i nogle år, og da jeg fylder 80 år 
her i sommer, fandt jeg, at det var en god 
anledning til at sige stop med den del af 
mit virke.

Toftlund
At det kom til at slutte med en prædiken 
i LM i Toftlund, var ikke noget bevidst 
valg fra min side, men en rigtig dejlig og 
god oplevelse, da det jo var der, jeg fik 
min opvækst, og det missionshus jeg er 

kommet i rigtig mange gange som barn, 
ung og voksen. Vores tre børn havde nok 
en hemmelig aftale med Annemie om, 
at de ville komme og deltage ved min 
sidste prædiken. Først dagen forinden 
skrev de til mig, at de ville dukke op. Jeg 
fik et chok og blev mundlam, og også 
meget rørt. Men jeg blev også utrolig 
glad for, at de hver især brugte flere timer 
på transport for at være med til deres fars 
afslutningsprædiken. Det blev for mig en 
fantastik glæde og opbakning.

Fremtiden
Nogle har spurgt mig, hvad vil du så 
få tiden til at gå med? Nu er det min 
erfaring, at tiden går helt af sig selv, det 
behøver ingen bekymre sig om. Tværti-
mod! Spørgsmålet er, hvad vi hver især 
bruger tiden til. Det ligger i sagens natur, 
at ting tager længere tid, når man når op 
i alderen. Der skal være lidt længere tid til 
pauser, og kortere tid imellem dem. Hus 
og have skal passes, uanset det ikke er 
min hobby. Men at cykle en tur i naturen 
elsker jeg, og vi vil også gerne begge 
læse en god bog. Jeg laver fortsat regn-
skab for et konsulentfirma, og så har jeg 
været i gang med noget slægtsforskning 
og forsøgt at skrive lidt ned, hvad jeg har 
oplevet gennem livet. Hvad det bliver 
til, ved jeg ikke, men at få tiden til at gå 
bliver næppe noget problem.

En rig tid er afsluttet, men en rig tid 
ligger også foran os. Jesus har lovet at 
gå med og være hos os alle dage indtil 
verdens ende. Og så venter vi på ham, 
der siger: ”Se, jeg gør alting nyt!”

Teddy Sjælland

Teddy og Annemie sammen med deres tre 
børn ved afslutningsprædikenen i Toftlund 
Missionshus.

PRÆDIKANT

Mit navn er Nicolaj 
Nicolajsen. Jeg er 25 år 
gammel og er født og 
opvokset på en gård 
mellem Over Jerstal og 
Bevtoft. Efter at være 
udvandret til Aarhus, 
er jeg tilbage i min 
fødeegn – Sønderjyl-
land. Jeg blev ansat på min gamle skole, 
Agerskov Kristne Friskole, hvor jeg nu 
har været ansat i fire år. I sommeren 2020 
begyndte jeg på den delvist digitale 
læreruddannelse i Haderslev, hvor jeg 
uddanner mig sideløbende med mit 
arbejde på AKF.

Igennem en årrække har jeg været 
leder på forskellige lejre, hvor jeg har 
afholdt bibeltimer for juniorer og teen-
agere, derfor overvejede jeg, om dette 
var en måde Gud kunne bruge mig på. 
Jeg valgte derfor at deltage i LMBU’s for-
kynderkursus i 2021, hvor undervisningen 
omhandlede: sund forkyndelse, hvem er 
tilhørerne, og hvordan man forbereder 
en bibeltro forkyndelse. 

Jeg brænder for at dele, hvor stor 
Guds nåde er for os syndere. Selvom vi 
ikke har fortjent frelsen, har Gud, ved sin 
søns blod, gjort os retfærdige, så vi kan 
bære frelsens kappe, der skjuler vore 
overtrædelser og nøgenhedens skam. 

Det er desuden vigtigt for mig, at for-
kyndelsen skal kunne være for alle.

Ung Uge
Jeg er desuden også blevet formand for 
Ung Uge på Haderslev Næs, der jo nær-
mer sig med raske skridt. 

Vi skal i år være sammen om emnet: 
”På Vej”, hvilket jeg personligt glæder 
mig til. Vi får besøg af dygtige forkyn-
dere, der blandt andet vil dykke ned i 
emner som kirkehistoriens vej, korsets vej 
og vandringen med Gud i vores hverdag.

Der er også mange andre ting på 
programmet til dette års Ung Uge, hvor 
vi ser frem til sjove arrangementer som: 
havetraktortræk, udebio, åben scene og 
power genbrug. 

Ung Uge er for alle unge og unge 
sjæle, der er klar på en uge, hvor Biblen 
er i centrum, men hvor der også er plads 
til fællesskab på tværs af alder og geo-
grafisk ophav. 

Ung Uge afholdes i uge 28 fra 9.-16. 
juli. Hvis du ikke har tilmeldt dig, skal 
det selvfølgelig ikke afholde dig fra at 
komme på besøg en dag eller to.

Nicolaj Nicolajsen

Ny prædikant

Nicolaj Nicolajsen

Ung Uge afholdes i uge 28 fra 9.-16. juli. 
Hvis du ikke har tilmeldt dig, skal det selv-
følgelig ikke afholde dig fra at komme på 
besøg en dag eller to.
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KALENDER ANNONCE

Mødeplan for juli og august
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov
LMU 

Agerskov Valgmenighed
Sø 7. aug. kl. 10.30 Jakob Rahbek 
Sø 21. aug. kl. 11 Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 9. aug. kl. 18 Thomas Aagaard Nielsen

Ballum
Fr. 1. juli. Ernst Jensen, Bække
Sø. 14. aug. kl. 14 Erik Haahr Andersen
Sø. 21. aug. kl. 10.30 Gudstj. Jens Landkilde-
hus

Brændstrup
Ma. 8. aug. Opstart. Fælles med LMU
Ma. 22. aug. Martin Svendsen
LMU
On. 17. aug. Bibelstudie
On. 24. aug. Taler
On. 31. aug. Aktivitet

Bylderup Bov
Ti. 2. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Johs. Jensen 
Fr 5. aug. kl. 18 Åbent hus hos I. & L. P. Petersen                                                    
Sø. 7. aug. kl. 10.30 Gudstj. Lars Rømer Olsen 
Fr. 12. aug. Eskil Nørgaard 
Sø. 21. aug. kl. 10.30 Gudstj.
Fr. 26. aug. Peter Møller Schmidt
Sø. 28. aug. kl. 10.30 Gudstj. Caleb Petersen
LMU

Fyns Frimenighed
Sø. 7. aug. kl.16
Sø. 21. aug. kl. 16 Henrik Hadberg

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet

Haderslev
On. 10. aug. Finn Sørensen
To. 18. aug. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. Knud 
Skov, Herning
Ma. 22. aug. kl. 18 Kulturmøde
24.-25. aug. Minimøderække. Ejler Nørager 
On. 31. aug. kl. 11 Kvinder møder kvinder
On. 31. aug. kl. 17-19 møde. Mads Jakob T. 
Jakobsen
LMU
Ma. 15. aug. Opstart ved Maria, Juhlsmindevej 
25
Ma. 22. aug. Bibelstudie
Ma. 29. aug. Generalforsamling

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 14. aug. Ejler Nørager
Sø. 28. aug. Ole Sørensen 

Haderslev Syd
Fr. 12. aug. Sangaften ved Britta og Gitte
Fr. 26. aug. Henrik P. Jensen

Kolding
To. 11. aug. kl. 18 Samtalemøde. Ole Solgaard 
To. 25. aug. Sang- og musikaften. Nanna Noer

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 14. aug. Jesper Iversen
Sø. 28. aug. Peter Leif M. Hansen

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 7. aug. Brændstrup. Morten Tychsen
Sø. 14. aug. Brændstrup. Finn Sørensen 
Sø. 21. aug. Ballum. Jens Landkildehus
Sø. 28. aug. Brændstrup. Ejler Nørager

Løgumkloster
LMU

Odense
Ma. 15. aug. Jakob Olesen

LMU kl. 19.00
On. 17. aug. Opstartsaften
On. 24. aug. Steffen Birkmose
On. 31 aug. Bibelstudie

Over Jerstal kl. 19.00
To. 25. aug. Poul Arne Nyborg

Ribe

Ryslinge kl. 14.30
Ti. 23. aug. kl. 19 Laila Paulsen 

Skærbæk
Fr. 12. aug. Per Bøndergård
To. 18. aug. kl. 14.30 Ældremøde. Bent Larsen
Fr. 26. aug. Helmer Olsen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 12. aug. Grillaften hos J. & S. Lagoni
Fr. 26. aug. Jens Rosenberg

Sønderborg
Fr. 1. jul. kl. 19 Gåtur
Fr. 5. aug. kl. 18 Vidne- og lovsangsaften
Fr. 12. aug. kl. 14.30 Seniormøde. Ole Sørensen
19.-21. aug. Kredslejr. Michael A. Mørch
To. 25. aug.  Martin Hunskjær Olsen

Toftlund Frimenighed 
Sø. 14. aug. kl. 10 Caleb Petersen
On. 24. aug. kl. 19 Erik Haahr Andersen

Tønder – Rens museum
On. 17. aug. kl. 18.30 Opstart efter ferien
On. 31. aug. Lars Birkmose

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 14. aug. Lovsangsgudstj. Laila Poulsen
Sø. 28. aug. Steffen Juul Pedersen
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 16. aug. Opstartsmøde efter ferien
Ti. 23. aug. Peter Rask. Malakias’ bog

On. 31. aug. kl. 14.30 Seniormøde. Magnus 
Søndergaard
LMU
Ma. 8. aug. Opstart
Ma. 15. aug. Kanotur
Ma. 22. aug. Steffen Juul Pedersen
Ma. 29. aug. Walk and Talk

Solbakken

Der er stadig plads på nogle af sommerens 
lejre på Solbakken. Gå ind på Solbakkens 
hjemmeside og få oplysninger om de enkelte 
lejre: https://solbakken-lejr.dk 

Bibelcamping (BC) 9.-30. juli

Velkommen til årets bibelcamping på Hader-
slev Næs. Velkommen til at deltage som cam-
pist eller til enkelte møder. Der er bibeltime 
hver formiddag kl. 10.30 og aftenmøde kl. 
19.30. Læs mere på hjemmesiden 
www.bchaderslev,dk
Adressen er: Steveltvej 70, 6100 Haderslev.
Tlf. 5355 2521 (uge 28-30) 
Mail: info@bchaderslev.dk
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MINDEORD

† Knud 
Højgård 
Jensen

Knud Højgård Jensen døde 8. april 
2022 på Bredsten Plejecenter ved Vejle.

Han og Dorthe flyttede til Vejle i 
marts 2019, men de hørte til i Arnum! 
Her havde de boet siden 1959 på Stens-
bækvej.

Knud arbejdede som chauffør – i de 
sidste mange år som buschauffør, og han 
var smilende og vellidt. Både Knud og 
Dorthe var meget trofaste i missionshu-
set. I de unge år holdt han søndagsskole, 
og Knud var også formand en overgang.

Jeg husker Knud for hans store 
interesse for fugle. Han udstoppede 
fugle og havde en stor samling af 
dem. I min tid i LMU var jeg med på 
“Fugletur” hvert år i pinsen. Vi mødtes 
meget tidligt om morgenen og gik tur 
i skoven med Knud som guide. Han 
stoppede ofte, og vi prøvede at lære de 
forskellige fuglestemmer fra hinanden. 
Bagefter var der rundstykker og kaffe.

Knud interesserede sig også for 
staten Israel, og alt det der skete der 
i forhold til de bibelske profetier. Han 
studerede sin Bibel. 

Knud er hjemme hos Jesus og for-
står nu fuldt ud profetierne og oplever 
en fuglesang, som ikke kan opleves 
her. Han døde lige da hans datter, Gurli, 
sang ordene: “da evige klippe jeg kom-
mer til dig.”

Åse Svendsen

† Anne 
Marie 
Lund

Anne Marie Lund blev 87 år. Hun døde 
efter et par måneders sygdom, i sit hjem i 
Toftlund, den 20. marts.

Anne blev født i Højrup ved Gram, som 
nummer tre i en søskendeflok på fire. Som 
ung tog hun til Sønderborg og havde en 
rigtig god tid der, som hun ofte fortalte 
om. Hun fik gode venner, som hun holdt 
kontakten med til det sidste. Hun blev sy-
gehjælper på sygehuset, et arbejde hun var 
meget glad for. Som ung var hun også på 
LMH og bibeholdt kontakten til flere herfra 
gennem hele livet. 

Desværre sluttede Annes arbejdstid me-
get tidligt. Hun blev ramt af sygdom, som 
fulgte hende resten af livet. Hun havde 
gode tider, men sygdommen fyldte en del.

Anne var en omsorgsfuld kvinde. Det fik 
mange at mærke. Hun gav gerne en hånd 
til nogle, som havde det svært og var en 
flittig besøgsven, når hun kunne.

Den nære familie fulgte hun også inte-
resseret med i. Og man kunne være sikker 
på, at man var med i hendes forbøn.

Anne kom trofast i LM, både da hun 
boede i Sønderborg og i Toftlund. Hun 
var også meget glad for at komme med til 
gudstjenesterne.

Annes ønske om, hvad der skulle stå på 
hendes gravsten; “Herren er mit lys og min 
Frelser”, var også noget der prægede Anne.

Æret være Annes minde.   
Gunnar og Britta Schmidt, Gabøl

JULI

Tak for 
• alle frivillige medarbejdere. Bed om velsignelse over deres arbejde

Bed for
• Solbakken:
      29. juni-2. juli Fælleslejr 2.-7. kl.
      3.-6. Børnelejr 1.-4. kl.
      31. juli-4. aug. Teenlejr 7. kl.-17 år    
• 26. juni-9. juli Konfirmandkursus 
• 9.-30. Bibelcamping (BC) på Haderslev Næs
• 11.-15. Tværkulturel lejr på LME
• dem, der bringer Guds ord på BC og lejre
• arbejdet blandt grønlænderne

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

AUGUST

Tak for
• de mange, der har hørt Guds ord denne sommer. Bed om, at det  
 må gøre sin gerning i hjerterne.
 
Bed for
• Solbakken:
      31. juli-4. aug. Teenlejr 7. kl.-17 år
      13.-14. småbørnslejr 3-7 år ifølge med en voksen 
• lærere og elever på vore friskoler, LME og LMH
• den nye forstander på LMH
• det tværkulturelle arbejde
   .
Missionærer og volontør – Cambodja
• Monica og Simon Kronborg med Alfred og Manola. Siem Reap
• Volontør Julia Staugaard Jørgensen. Phnom Penh

Missionærer– Peru
• Julie og Emil Solgaard med Lukas og Mirjam. Cuzco

Missionær i Mongoliet  
• Maiken Hadberg. Khovd 
 

BED,  sa 
skal der 
jer.
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SØG, 
så skal  
finde.
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BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv
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I forbønnens tjeneste



Ruth og Philip Bach-Svendsen foran deres hus i 
Arusha i TZ
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