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Bibelverset ovenfor er et vers, jeg er ble-
vet så glad for. Det er så godt at vide, at 
som Jesus var i tiden, da han var her på 
jorden, hvor han gik i døden for vore syn-
der, sådan er han også i dag den samme.

Jesus er den, der er med os hver dag. 
Vi kan være trygge og vide, at hvad vi 
end foretager os, så er han med. Han er 
den samme hver dag.

Jesus giver tryghed
I vores hjem har vi følt, at Jesus har vist 
os omsorg og givet os tryghed. Vi har 
gang på gang følt, at han har hjulpet og 
ledt os. Det gælder i det daglige men 
også i perioder med sygdom og flytnin-
ger. Vi føler, han har været der. 

Vi må gang på gang søge til Guds 
ord, og det giver os tryghed. Vi spørger, 
hvordan var Jesus i går? Da var han nøj-
agtig sådan, som Guds ord siger. Ikke et 
eneste ord om Jesus eller af Jesus faldt til 
jorden i går. Alt, hvad der står skrevet om 
ham, var sandt. Således er det også i dag. 
Jesus har ikke forandret sig.

Tænker vi fremover mod evigheden, 
skal vi erfare, at som Jesus var, da han gik 
på jorden, sådan skal han være til evige 
tider.

Jesus er vor frelser
Det er så vigtigt for os, at Jesus er med 
os, at vi har ham som vores frelser. Vi må 
tage Jesus med i alt, hvad vi foretager os, 
da kan vi være trygge, for han er med. 
Jesus Kristus er den samme i går og i dag 
og til evig tid.

Når vi har ham med, kan vi glæde os 
over verset fra Rom 8,1: ”Så er der da nu 
ingen fordømmelse for dem, som er i 
Kristus Jesus.”

Det er muligt, at andre fordømmer os, 
men er vi i Jesus, er der en, som ikke gør 
det.  

Jesus frikender os.
Laurids Fredensborg, 

før Brændstrup, nu Bjerringbro

FRIVILLIG

NYT I SYD  SEPTEMBER 2022

Jesus er med os alle dage

”Jesus Kristus er den samme i går og i dag 
og til evig tid.” (Hebr. 13,8)

Frivilligt arbejde var i fokus hos flere 
medier i slutningen af foråret. En af 
årsagerne til dette var, at flere musikfe-
stivaler rundt omkring i landet oplevede 
stor mangel på frivillige, og der var risiko 
for, at sommerens festivaler blev kortere 
eller på anden måde måtte ændre det 
normale program. I vores egen forening 
har vi også ofte ledige ”stillinger”, og vi 
kender til at måtte ændre i eller justere 
planlagte aktiviteter. Men det er fanta-
stisk, hvad frivillige kan udrette. Luthersk 
Mission (LM) med alle vores facetter er et 
godt eksempel.

Afhængige af frivillige
LM i Danmark var aldrig blevet til det, vi 
er i dag, og kunne ikke opretholdes, hvis 
ikke der fandtes frivillige. Der har altid 
været brug for unge, voksne og ældre 
med alle mulige forskellige kompeten-
cer, visioner og baggrunde for at ”holde 
butikken kørende” årti efter årti. 

Og selvom der er kommet flere løn-
nede kræfter til, bliver vi frivillige aldrig 
overflødige eller undværlige. Heldigvis. 
Der er nemlig fantastiske ting forbundet 
med frivilligt arbejde. 

Ægte rigdom
At deltage i LMs arbejde kan bidrage 
med meningsfuldhed i vores liv – vi bli-
ver en del af et stort fællesskab, hvis for-
mål er livsvigtigt. Vi bliver også en del af 
mindre fællesskaber (bestyrelser, udvalg, 
bands, lejre m.m.), hvor vi kan hjælpe og 
opmuntre hinanden. Mine oplevelser fra 
disse fællesskaber er, at jeg bliver knyttet 
tættere til Gud. Når jeg bruger tid på no-

get andet end mig selv, og når arbejdet 
har Gud som centrum, så forandrer eller 
fastholder det mig. Frivilligt arbejde kan 
dermed være både trosstyrkende og 
trosbevarende. Det er ægte rigdom.

Jo flere vi er til at bære …
Der kan selvfølgelig også være udfordrin-
ger forbundet med frivilligt arbejde. Det 
er vigtigt, at vi er opmærksomme på os 
selv og de mennesker, der er omkring os, 
så udfordringer kan blive italesat og ikke 
ødelægge glæden ved arbejdet. 

Og husk: Jo flere vi er til at bære, jo 
mindre vægt er der på og til den enkelte.

Kasper Nielsen,
Afdelingsstyrelsesmedlem

Frivillighed

Jo flere vi er til at bære, jo mindre vægt er 
der på og til den enkelte. (Foto: Unsplash)
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FLYGTNINGE FLYGTNINGE

I de seneste måneder er mange ukrainere 
flygtet fra familie og hjemlige forhold, 
fordi der er krig i deres fædreland. Flere 
er flygtet til Danmark. Nogle af dem har 
haft deres midlertidige hjem hos kristne 
familier her i Sønderjylland. Nyt i Syd har 
spurgt Ulla Nørgaard fra Brændstrup, 
om hun vil fortælle lidt om hendes og 
hendes mands oplevelser med pludselig 
at åbne deres hjem for et par af disse 
flygtninge.

Kan vi det?
”Kan I åbne jeres hjem for to ukrainere?”, 
sådan lød det i første omgang, ”– for en 
mor og hendes søn”.

Kan ”vi” det? – Arne og jeg og vores 
hund, Linke? Jeg var målløs – faktisk helt 
PAF. Jeg ved godt, at vi har en del plads, 
at vi har haft rumænere til at overnatte 
og nogle fra KFS (Kristeligt Forbund for 
Studerende) o.l. , men da var der jo bare  
tale om ganske få nætter. NU vil der være 

tale om UBESTEMT TID. Værelserne skulle 
gøres klar. Det var noget af en opgave, 
for efter at børnene er ”fløjet fra reden”, 
har masser af ting fundet deres plads der, 
og samtidig havde vi kun ganske få dage 
til projektets start. Et andet stort problem 
meldte sig hurtigt: Sproget. Hvordan 
skulle vi kunne kommunikere? Jeg kan 
kun lidt gebrokkent engelsk. Kan vi ha´ 
mennesker SÅ TÆT 24/7. Kan vi – og de 
– holde til det? Hvad, hvis de er trauma-
tiserede og har brug for at være sig selv? 
Jeg har faktisk selv brug for alenetid 
og gåture over markerne med hunden. 
Kunne jeg have fremmede mennesker i 
MIT køkken?

Der var masser af spørgsmål og over-
vejelser.

Lagde alt i Jesu hænder
”Du må komme til Jesus med ALT, hvad 
du har”, lyder det i en sangstrofe. Kan 
man ønske sig mere? Fremtiden blev lagt 
i Guds hænder. Hans omsorg og støtte 
er helt fantastisk. Det blev så tydeligt, at 
Gud stod bag, og at vi måtte lægge alt 
frem for ham i bøn.

Da de to værelser stod klar, blev vi 
spurgt, om vi også i løbet af få timer kun-
ne finde plads til en dame med hendes 
lille hund. UPS! Selvfølgelig kunne vi det. 
Da jeg skulle gøre klar til hende, fandt jeg 
mit kors, som jeg havde fået i dåbsgave. 
Det havde været væk siden 2017 og jeg 
havde ledt og bedt til Gud om at finde 
det. Det blev til en stor TAK. Samtidig 
kom et syn frem til mig i skyerne: Først 
Jesus på korset/DØD for mig, derefter 
den tomme grav/OPSTOD for mig. Og så-

dan var der flere ting, der talte så stærkt 
til mig om frelseren Jesus midt i det kaos, 
der fyldte mit sind og mine tanker.

Guds ord blev sået
Søndag den 20. marts kom de. Britta og 
Jens Rasmussen var en utrolig god og 
stor støtte for os gennem hele forløbet. 
Mange mennesker bad for ukrainerne og 
os. De bad om, at de måtte møde Jesus 
og komme til tro på ham. Her i hjemmet 
blev bordbøn, fadervor, spil og sang ved 
klaveret en del af hverdagen. Vi havde 
bibelkreds flere gange, mens de boede 
hos os (som det selvfølgelig var frivilligt, 
om de ville deltage i). De var med en en-
kelt gang hos Gerda og Niels Arne Skov, 
hvor de fik ”Hjertebogen” med forskellige 
skriftsteder og en udgave af Hans Erik 
Nissens andagtsbog: ”Ét er nødvendigt”. 
Begge dele på ukrainsk. Den unge mand 
deltog i ungdomsmøderne, og hver gang 
kom han strålende glad ”hjem”.

Ukrainerne fik også lov til at opleve en 

Et åbent hjem

konfirmation – i Fole Kirke og bagefter til 
fest på Brændstrup Kristne Friskole.

Vore børn og deres familier var også 
fantastiske til at huske os i forbøn og til at 
åbne deres hjem for os alle. 

Vi kommunikerede på dansk, russisk, 
engelsk og – som det nemmeste – trans-
late-oversættelser på mobiltelefonen. 
Fantastisk, hvad der kan lade sig gøre i 
vore dage.

Taknemmelige minder
Den 9. maj drog ukrainerne videre til 
Ålborg, og hjemmet fandt sit normale 
leje igen. Vi er Gud taknemmelige – Hans 
ord fik lov at lyde, og det ord, der er sået, 
vender ikke tomt tilbage.

Vi har utallige minder om anderledes 
dage, hvor smil og latter kunne fylde og 
blive delt ud. Og her til sidst vil jeg sige 
TAK, fordi jeg fik muligheden for at dele 
disse ord med jer.

Ulla NørgaardKunne jeg have fremmede mennesker i MIT 
køkken?

Ulla og Arne sammen med de ukrainske flygtninge.
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forkynde, så hvordan finder man så en, 
der gerne vil tale? Vi begyndte med at 
invitere Louise Høgild Pedersen, teolo-
gistuderende på DBI/Fjellhaug og nu 
også lærer samme sted, fordi hun havde 
et oplæg om emnet på LM’s rådsmøde i 
2019. Siden har vi haft en KFS-sekretær, 
LM KIDS konsulent, LM musikkonsulent 
og en lokal LM’er. Det er også oplagt at 
spørge en missionær.

Opmuntring og konstruktiv feedback
Hvis vi ønsker flere kvinder, der forkyn-
der, handler det om bøn og om at have 
øjne og øre åbne, ligesom når vi søger 
mandlige prædikanter. Men muligheden 
skal også italesættes. Og når en kvinde 
har forkyndt, skal vi møde hende med 
opmuntring og konstruktive tilbagemel-
dinger.

Lars Dysager
Odense LM og Landsstyrelsesmedlem

FORKYNDELSE ABORTLINJEN

Jeg kan dele det hele med Gud
I maj-nummeret af Nyt i Syd var der et 
interview med lederen for abortlinjens 
telefonrådgivning, Marianne Jørgensen. I 
dette nummer vil Dina Miltersen fortælle 
om sit arbejde som frivillig på denne 
telefonlinje. Dina fortæller:

God lytter
Jeg har været rådgiver siden 2019 og gik 
ind i arbejdet, fordi jeg fik en opfordring. 
Jeg kunne godt se, at den opgave kunne 
passe til mig. Jeg har ’store ører’ og lytter 
mere, end jeg taler. Så har jeg også, fra 
min faglige baggrund som sygeplejerske, 
erfaring med at tale med mennesker i 
mange forskellige livssituationer – også 
de vanskelige situationer.

Mange forskellige samtaler
Når jeg har vagt, logger jeg på telefon-
netværk og pc i god tid. Så informerer 
jeg mine to faste forbedere om, at jeg har 
vagt og spørger om forbøn. Og så sidder 
jeg klar ved telefonen på vores kontor – 
helst helt alene. 

Jeg har haft meget forskellige samta-
ler. Både korte samtaler med dem, som 

har brug for fakta om abortgrænser/
lovgivning, og hvad de skal gøre kon-
kret, hvis de ønsker en abort, men også 
lange samtaler med m/k, som overvejer 
abort af forskellige grunde. Jeg har også 
haft samtaler med nogen, som har fået 
foretaget en abort og nu kæmper med 
konsekvenserne.

Skal skabe et fortroligt rum
Jeg synes som udgangspunkt, det er en 
glæde, når det menneske, jeg taler med, 
oplever at blive hørt, forstået og rummet 
med det, som vedkommende oplever 
som vanskeligt lige nu. Oftest giver dem, 
jeg taler med, udtryk for netop det; og så 
har jeg jo gjort, hvad jeg skulle. 

Det opleves som en spændende og 
god udfordring at agere professionelt, 
så jeg sørger for at ’gå eller stå ved siden 
af’ den, der skal træffe svære beslutnin-
ger. Jeg skal ikke ’skubbe’ i en bestemt 
retning. Jeg skal skabe et fortroligt rum, 
så den, jeg taler med, selv kan reflektere 
og tænke sig om – skabe et rum, hvor der 
er mulighed for, og hvor der er plads til 
at tale om alle de følelser, som findes i 
sind og tanke hos den, jeg taler med. Og 
det er jo udfordrende at få det til at lyk-
kes. 

Jeg spekulerer i dagene efter min vagt 
meget over, hvordan det mon er gået 
med det menneske, jeg har talt med. 
Nogle af dem er kommet på min bedeli-
ste. Det er jo det fuldstændig fantastiske 
gode, jeg har som kristen, at jeg kan dele 
det hele med Gud; og han kender jo dem, 
jeg har talt med og har omsorg for dem!

Dina Miltersen, Aabenraa

I LM har vi igennem generationer haft en 
kultur, hvor kvinder i meget ringe grad 
har forkyndt. Jeg tror, at vi derved er gået 
glip af Guds velsignelse. Vi har et tjene-
stedelingssyn, hvor embedet eller funk-
tionen som hyrde og lærer udelukkende  
varetages af mænd. Alle andre tjenester 
er ikke kønsbestemte. Men oftest har den 
traditionelle forkyndelse fra en talerstol 
været sidestillet med funktionen lærer og 
hyrde og dermed forbeholdt mænd. Det 
er et for simpelt syn på forkyndelse.

På grund af et ønske om og et erkendt 
behov for at flere kvinder bruger talenå-
degaverne (forkynder) i LM, har der de 
seneste årtier været flere drøftelser om 
emnet, og der er også udgivet vejlednin-
ger, som kan findes på dlm.dk. 

Kvindelige talere i Odense
I Odense LM forsøger at få flere kvinder 
til at forkynde.

Siden 2019 har vi forsøgt at have 
mindst en kvinde til at forkynde hvert 
halve år. Fem forskellige kvinder har talt. 
I programmet har vi ikke brugt ordet 
forkynder, men det mere neutrale ord: 
taler. Det har overvejende været emne/
tema-forkyndelser fx: 

• Elsk din næste som dig selv
• Anerkendelse i bibelsk perspektiv
• Medvandring
• Livshistorie med fokus på troen
• I efteråret skal en kvinde tale om  

 Ruts Bog. 
Vi har ikke stillet bestemte krav til 

form eller fremførelse.
I LM har vi desværre endnu ikke en 

liste med kvinder, som er kaldet til at 

Kvinder som forkyndere

Jeg har ’store ører’ og lytter mere, end jeg 
taler. (Foto: Unsplash/Lala Azizli)

Henriette Engberg Vinkel, KFS sekretær 
taler om medvandring.
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PRÆDIKANT

Tanzania. Her boede og arbejdede vi i 
knap seks år og kom retur til Danmark 
i 2016. Siden 2017 har jeg arbejdet som 
leder på et værested for socialt udsatte i 
Aabenraa og siden 2020 også i Tønder.

Kristent værested
Gennem mit arbejde møder jeg mange 
mennesker, som på forskellig vis kæmper 
med at få livet til at hænge sammen, til 
at give mening. Her er mange, som på 
forskellig vis er søgende efter noget, der 
er større end dem selv, noget stabilt de 
kan støtte sig til. Værestedet drives af Blå 
Kors, hvor de kristne værdier er noget, vi 
aktivt bruger i mødet med mennesker. 
Et redskab i mødet er derfor, at der er 
en nådig og kærlig Gud, som ønsker at 
møde den enkelte i vedkommendes liv. 
Dette viser vi via diakonien. 

I praksis drives værestederne af Blå 
Kors, men i et samarbejde med kommu-
nerne. De mennesker, der bruger ste-
derne, er aktive og tørlagte misbrugere, 
mennesker der kæmper med deres psyke 
og ensomhed. Vi faciliterer med sam-
vær, kaffe på kanden samt mad, ligesom 
vi støtter i forhold til det offentlige og 

andre instanser, der møder os i vores 
samfund. Der er plads til alle, også alle re-
ligioner, men vi er tydelige i, at stederne 
selv faciliterer for kristendommen. Denne 
åbenhed for alles tro skaber mange gode 
snakke, og vi oplever, at flere på forskellig 
vis modtager og ønsker at leve deres liv 
med Jesus som deres frelser og støtte.

Brug for forbøn
Jeg glædes over de steder, jeg allerede 
har fået lov at komme som forkynder og 
ser frem til at komme ud til flere kredse 
og mødepladser. Samtidig har jeg også 
mødevirksomhed i Blå Kors regi og er 
derfor begrænset i, hvor mange møder 
jeg er i stand til at tage hvert år.

I min forkyndelse vil livet i efterføl-
gelse af Kristi nåde være centralt. Men-
neskets værdi: At vi er skabt af Gud og i 
hans billede vil være en af de grundlæg-
gende undertoner i min forkyndelse. 
Jeg vil nok mest betegne mig selv som 
evangelist. Som forkynder har jeg særligt 
behov for forbøn, at jeg forkynder ordet 
ret, byggende på Bibelen og ikke på 
mine egne tanker og ord.

Robert Refslund-Nørgaard

PRÆDIKANT

Kald til at Kald til at 
tjene Gudtjene Gud

LM-Sønderjylland-Fyns afdeling har kal-
det Robert Refslund-Nørgaard som præ-
dikant på prøve. I den anledning har Nyt 
i Syd spurgt Robert, om han vil fortælle 
lidt om sig selv, sit kald og sin hverdag.

Afhængig af Gud
Hvis vores nu tidligere afdelingsformand 
Martin Jefsen havde kontaktet mig med 
en opgave, havde jeg takket nej. Men 
Martin ringede ikke med en opgave, han 
ringede med et kald fra afdelingsstyrel-
sen, et kald til at tjene Gud via forkyndel-
se i vores afdeling. Det skaber ydmyghed 
og afhængighed. Ydmyghed, at Gud kan 
bruge mig og afhængighed, at Gud vil 
bruge mig. 

Et af mine absolutte yndlingssteder i 
bibelen er 2. kor 5,14-15: ”Thi Kristi kær-
lighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at 
når én er død for alle, er de alle døde. Og 
han døde for alle, for at de, der lever, ikke 
længere skal leve for sig selv, men for 

ham, der døde og opstod for dem.” Jeg 
får lov til at tjene, ikke for egen vindings 
skyld, men fordi Kristus allerede har gjort 
alt for mig. Ikke for at jeg skal betale no-
get tilbage til ham for frelsen, men alene 
fordi han har frelst mig. At tage imod 
kaldet som prøvekaldet forkynder i LM 
handler derfor om, at jeg ved Guds nåde 
får lov at bringe noget af Kristi kærlighed 
videre, også ind i vore missionshuse. 

Tidligere missionær
Privat er jeg 46 år, gift med Lisbeth, 
som er lærer på Den kristne Friskole i 
Bylderup-Bov, og vi har tre børn i alderen 
14-19 år. Vi kommer i LM-Aabenraa, hvor 
jeg i mine unge år fik lov at være lokal 
LMU-formand og sidenhen også kreds-
formand en del år. Dengang kunne man 
være LMU’er, indtil man var mere end 
30 år. Jeg er uddannet landmand og har 
arbejdet i og omkring landbruget, indtil 
Gud gennem LM kaldte os til at tjene i Fotos©Blå Kors, Danmark
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KALENDER KALENDER

Mødeplan for september og oktober
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Agerskov 
Fr. 9. sep. kl. 19.00 Høstfest. Martin Jefsen. På 
friskolen
23.-25. sep. Kredsweekend. Ejler Nørager
5.-8. okt. Missionsuge. Birger Reuss Schmidt
Fr. 28. okt. Møller Schmidt
LMU 
Ti. 6. sep. Besøg af KNUS
Ti. 13. sep. Niels Kousgaard
Ti. 20. sep. Gå og Snak
Ti. 27. sep. Spille aften
Ti. 4. okt. Lars Birkmose
Ti. 11. okt. Steffen Birkmose
Ti. 25. okt. Fælles med Juniorklubben

Agerskov Valgmenighed
Sø. 4. sep. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 18. sep. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 9. okt. 11 Jakob Rahbek
Sø. 23. okt. kl. 16 Jakob Rahbek

Arnum
Ti. 6. sep. kl. 19 Rudolf Larsen, Agerskov
Ti. 4. okt. kl. 18 Vi spiser sammen. Niels 
Kousgaard

Ballum
Fr. 2. sep. Lars Birkmose
Sø.18. sep. kl.10.30 Gudstj. Jens Peter Rejkjær
Fr. 23. sep. Høstfest. Finn Sørensen
Lø. 1 okt. kl. 14.30 Samfundsdag i Skærbæk 
missionshus. Søren Skovgård Sørensen
Sø. 16. okt. kl. 10.30 Søndagssamling
25.-26. okt. Ejler Nørager. I Skærbæk missi-
onshus
27.-28. okt. Ejler Nørager

Brændstrup
10.-11. sep. Kreds-weekend. Egon Kattner 
Fr. 16. sep. Høstfest. Kristian Detlevsen 

Ma. 26. sep. Helge Paulsen 
Ma. 10. okt. Martin Hunskjær Olsen 
Lø. 29. okt. Martin Haahr Olsen
LMU
On. 14. sep. Bibelstudie 
On. 21. sep. Bibelstudie 
On. 28. sep. Aktivitet 
On. 5. okt. Bibelstudie 
On. 12. okt. Taler 
On. 26. okt. Bibelstudie

Bylderup Bov
Sø. 4. sep. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Ti. 6. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Jens Jensen
Fr. 9. kl. 18.30 Niels Kousgaard
16.-18. sep. Menighedslejr på Solbakken. Rolf 
Jørgensen, Ålborg
Sø. 25. sep. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Sø. 2. okt. kl. 14 Høstfest. Kurt Krüger
Ti. 4. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Ingvard Chri-
stensen 
Fr. 7. okt. kl. 19 En aften for kvinder
Sø. 9. okt. kl. 13.30 Missionsdag fælles for 
Sønderjylland/Fyn
Fr. 14. okt. Mathias Nørager
Sø. 23. okt. kl. 10.30 Ungdomsgudstj. Ejnar 
Landkildehus
Fr. 28. okt. kl. 18.30 Henrik Hadberg
Sø. 30. okt. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
LMU

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 4. sep. kl.16 Ejler Nørager
Sø. 18. sep. kl.16 Steffen Birkmose
Sø. 2. okt. kl.16 Jens Landkildehus
On. 12. okt. Lovsangsaften med LMU
Sø. 16. okt. kl.16 Henrik Hadberg
Sø. 30. okt. kl.16 Henrik Hadberg

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 8. sep. kl. 19 Dobbeltmøde. Ejler Nørager. 
Romerbrevet
To. 15. sep. kl. 19 Dobbeltmøde. Ejler Nørager. 
Romerbrevet
To. 13. okt. Henrik P. Jensen 
To. 27. okt. Jens Landkildehus 

Haderslev
On. 7. sep. Steffen Juul Pedersen
On. 14. sep. Samtalemøde. Skriften-bøn-
samtale
To. 15. sep. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Erik 
Sode Nielsen
Ma. 19. sep. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset. 
Stafetløb og andagt
On. 28. sep. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”. 
Klubhuset
26.-30. sep. Møderække. Peter Olsen
On. 5. okt. Høstfest. Bent Larsen
Ma. 10. okt. kl. 18 Kulturmøde i Klubhuset. 
Efterårskrea og andagt
To. 13. okt. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. 
Hans Chr. Schmidt
19.-20. okt. Ejler Nørager (On. kl. 17)
On. 26. okt. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”. 
Klubhuset
28.-30. okt. Samfundslejr på Solbakken. Kjell 
Dahlene, Norge
LMU
Ma. 5. sep. Krolf. Brombærvej 16
Ma. 12. sep. Debataften. Kristne dilemmaer
Ma. 19. sep. Peter Edlef Nissen
Ma. 3. okt. Spilleaften
Ma. 10. okt. Bibelstudie
Ma. 17. okt. Filmaften
Ma. 24. okt. Finn Sørensen
Ma. 31. okt. Bibelstudie

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 11. sep. Høst- og familiegudstj. Jesper 
Aagaard
Sø. 25. sep. Finn Sørensen
26.-30. sep. kl. 19.30 Møderække. Peter Olsen
Sø. 9. okt. Kristoffer Larsen

Sø. 23. okt. Mathias Nørager
28.-30. okt. Menighedslejr på Solbakken. Kjell 
Dahlene 

Haderslev Syd
Fr. 9. sep. Enok Breum Mogensen
Fr. 23. sep. Lars Chr. Birkmose
Fr. 7. okt. Martin Jefsen
Fr. 28. okt. Henrik Hadberg

Kolding
To. 1. sep. Caleb Petersen
To. 8. sep. kl. 19 Jakob Rahbek
To. 22. sep. Samtalemøde. Kristoffer Larsen
To. 29. sep. Mikael A. Laursen, KLF
8.-9. okt. Bibelweekend. Daniel Burgdorf
To. 27. okt. Samtalemøde. Martin Hunskjær 
Olsen

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 11. sep.
Sø. 25. sep.
Sø. 9. okt.
Sø.  23 okt.

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 4. sep. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 11. sep. Brændstrup. Ejler Nørager. Høstfest
Sø. 18. sep. Ballum. Jens Peter Rejkjær
Sø. 25. sep. Brændstrup. Anders Landkildehus. 
DBI
Sø. 2. okt. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 9. okt. Brændstrup. Enok Mogensen
Sø. 23. okt. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 30. okt. Brændstrup. Steffen Birkmose. 
Ungdomsgudstj.

Løgumkloster kl. 19.00
Fr. 2. sep. Flemming Jensen
Fr. 9. sep. Finn Sørensen
Fr. 23. sep. Musiksekretær Laila Paulsen
Fr. 30. sep. Poul Arne Nyborg
Fr. 7. okt. Hiddi Højgaard. Sang og musik. 
Nadver
On. 12. okt. Fællesmøde. Peter Møller Schmidt
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net: ”i mødet med med-
mennesker”
Refleksioner over den betyd-
ning mødet med medmen-
nesket, i arbejdslivet og i 
privatlivet, har haft på andre, 
mig selv og livet.
Pris: 50 kr. inkl. afsluttende 
traktement
Sted: LM Aabenraa, Stegholt 
27
Tilmelding til Lisbeth Refslund-Nørgaard: 
lr@hotmail.dk eller SMS: 5086 9802. 
Velkommen til også at tage en veninde, nabo 
eller kollega med

  

KALENDER ANNONCE

Fr. 28. okt. Ole Sørensen
LMU

Odense
9.-11. sep. Weekendlejr. Hakon Christensen
Ma. 19. sep. Jens Peter Rejkjær
On. 5. okt. kl. 18.30 Erik Haahr Andersen: ”Er 
mine penge mine?”
On. 12. okt. Lovsangsaften. LM Fyn arrange-
ment
Ma. 17. okt. Bibeltime årgang 700. Individuel 
bibellæsning som bøn
Ma. 31. okt. kl. 18.30 Møde
LMU kl. 19.00

Over Jerstal kl. 19.00
Lø. 3. sep. Udflugt
8.-10. sep. Møderække. Dan Hessellund. (Lø 
kl. 10) 
To. 22. sep. Jens Peter Rejkjær
To. 29. sep. Laila Poulsen, Musiksekretær
To. 6. okt. Bodil og Peter Lanting, Wycliffe
To. 13. okt. John Thomsen, Agerskov. Arr. med 
unge fra Sønderjylland
To. 27. okt. Fællesspisning/Socialaften

Ribe
Ti. 27. sep. Helge Paulsen. Hos Marianne og 
Christian Wølkers

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 9. sep. Bent Larsen
To. 15. sep. kl. 14.30 Ældremøde. Heine 
Holmgård
Fr. 16. sep. Høstfest. Caleb Petersen
Fr. 30. sep. Helge Paulsen
Lø. 1. okt. kl. 14.30 Fælles med Ballum. Søren 
Skovgård Sørensen
To. 13. okt. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Jefsen
Fr. 14. okt. Sangaften. Linda Roager
25.- 26. okt. Ejler Nørgaard
27.- 28. okt. i Ballum. Ejler Nørager

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 9. sep. Martin Hunskjær Olsen 
Fr. 23. sep. Mathias Nørager
Fr. 7. okt. Henrik P. Jensen 
Fr. 28. okt. Niels Jørgen Holm Larsen

Sønderborg
Fr. 2. sep. kl. 18 Høstfest. Peter Rask
Fr. 9. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Jens 
Landkildehus
To. 15. sep. kl. 17.30 Familiemøde. Jakob 
Rahbek
To. 22. sep. Erik Haahr Andersen
Lø. 24. sep. kl. 11.30 Jubilæumsfest. Peter 
Fredensborg
To. 29. sep. Helge Paulsen
Fr. 7. okt. kl. 18 Caleb Petersen, Norea
11.-13. okt. Møderække. Kurt Hjemdal (on. og 
to. også kl. 10)
Fr. 14. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Kurt Hjemdal
To. 27. okt. Jørn Nørgaard

Toftlund Frimenighed 
Sø. 4. sep. kl. 10. Martin Svendsen 
On. 14. sep. kl. 19 Per Bøndergaard
Fr. 16. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Ejler Nørager
On. 21. sep. kl. 19 Høstfest. Jens Peter Rejkær
On. 28. sep. kl. 19 Helge Paulsen
Sø. 2. okt. kl. 10 Lars Birkmose
7.-9. okt. Samfundslejr. Haakon Christensen
On. 26. okt. kl. 19 Henning Kamp

Tønder – Adr.: Rens Museum, Rens
On. 14. sep. Ingvard Christensen
On. 28. sep. Martin Jefsen
On. 12. okt. Steffen Juul Pedersen
On. 26. okt. Peter Thorsen

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 11.  sep. Ole Sørensen  
Sø. 25. sep. Johannes Jensen
Sø. 16. okt. Ejler Nørager
Sø. 30. okt. Enok Breum Jakobsen
LMU

Aabenraa kl. 19.00
2.-4. sep.  Kredsweekend på Solbakken. Peter 
Olsen
Ti. 6. sep. Jørn Nørgaard
Ti. 20. sep. Jens Peter Rejkjær
On. 28. sep. kl. 14.30 Seniormøde. Søren 
Eriksen
Ti. 4. okt. Per Bøndergaard
Fr. 7. okt. Kun for kvinder. Marianne Jakobsen 
Ti. 18. okt. Peter Edlef Nissen
On. 26. okt. kl. 14.30 Seniormøde. Johannes 
Jensen
LMU
Ma. 5. sep. Tag en ven @
Ma. 12. sep. Jørn Nørgaard
Ma. 19. sep. Bibelstudie
25.-30.  sep. Kollektiv
Ma. 26. sep. Den store bagedyst
Ma. 3. okt. Jakob Rahbek
Ma. 10. okt. Bibelstudie

Løgumkloster Efterskole
 
Efterskolernes Dag (Åbent hus) 25. sep. kl. 
13-17. Kom og få en rundvisning og en snak 
om efterskolen og bliv lidt klogere på, hvad 
det er, vi kan tilbyde.
Adresse: Tønder Landevej 6 6240 Løgumklo-
ster
Elevstævne lørdag 1. okt. kl. 10.30-22. 
Vi inviterer igen til elevstævne for tidligere 
elever på efterskolen. Det bliver en festlig dag 
med gudstjeneste, god mad, tid til at genop-
friske gamle minder og festsamling i hallen 
om aftenen.
Hold øje med hjemmesiden (lme.dk) og Face-
book, hvor der snart åbnes for tilmelding.

Kun for kvinder

Fredag 7. okt. kl. 19.00 taler efterskolelærer 
Marianne Jakobsen, Stubbekøbing over em-

Marianne 
Jakobsen

Ældre årgange af ”Luthersk 
Missionsblad”

For at kunne få et arkivsæt komplet af 
”Luthersk Missionsblad” (som det hed, 
inden det fik betegnelsen ”Nyt i Syd”) 
mangler vi følgende årgange: 1909-
1913 og 1916-1930 og 1947-1948. 
Mon der er nogen, (eller der kender 
nogen!) der har disse gamle årgange 
stående og vil overlade dem til LMs 
arkiv, vil vi modtage dem med tak. 
Gerne indbundne – men også gerne 
uindbundne. 
Ring evt. til Annelise Fredensborg 
3121 2941.

Efterårslejr på Solbakken 

15.-19 okt. teenlejr (7. kl.-17 år)
20.-22. okt. juniorlejr (3.-6. kl.) 
Yderligere oplysninger og tilmelding på 
www.solbakken-lejr.dk
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MINDEORD

† Johannes Aksel Jensen

Den 15. juni døde Johannes Aksel Jensen 
87 år gammel. Død – ja, men spræl-
levende sammen med Jesus i de him-
melske boliger. Derfor var det mere en 
savnets dag end en sorgens dag, da han 
blev båret til graven på Pårup Kirkegård i 
Odense.

Johannes var født i Haderslev, men 
flyttede som ung sammen med sin hu-
stru Edith til Odense. Her var de med til 
at grundlægge LM-kredsen – først med 
stuemøder, senere i lejede lokaler og 
siden i egne lokaler. I 1980-81 renoverede 
man de første egne mødelokaler i et tid-

SEPTEMBER

Tak for 
• alle ansatte – også Peter Nissen. Bed om velsignelse over 
 tjenesten
• alle nye elever på LME

Bed for
• at vi alle må samles igen efter ferien – også dem, der har mødt  
 kaldet denne sommer
• vore familier
• elever og lærere på vore kristne friskoler, efterskoler og 
 højskole
• arbejdet blandt grønlænderne 

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

OKTOBER

Bed for
• Ti. 11. Repræsentantskabsmøde, Brændstrup
• Efterårslejre på Solbakken:
  15.-19. teenlejr (7. kl.-17 år)
  20.-22. juniorlejr (3.-6. kl.)
• at Gud må fylde og bruge vore prædikanter
• alle de frivillige medarbejdere, at de må have glæde i arbejdet
• det tværkulturelle arbejde
   .
Missionærer og volontør – Cambodja
• Monica og Simon Kronborg med Alfred og Manola. Bed om, at  
 de må få en god indgang i DK igen
• Volontør Julia Staugaard Jørgensen. Phnom Penh 
• Volontør Sarah Storm Petersen. Phnom Penh

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

Missionær – Mongoliet
• Maiken Hadberg. Khvod
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I forbønnens tjeneste

ligere maskinsnedkeri. Stort arbejde. Her 
stod Johannes bl.a. for al VVS-arbejdet i 
forbindelse med opbygning af toiletter, 
køkken og varme – med god hjælp fra 
sine to sønner Bjarne og Henrik.

Altid har vi kendt Johannes som 
trofast, pålidelig, arbejdsom, hjælpsom, 
en troens kæmpe, én der ville evangeliets 
udbredelse – og som en herlig person 
med stor lune og mange smil! Det er for-
ståeligt, at Edith står tilbage med et stort 
savn af sin elskede Johannes.

Arne Valbjørn Skov

Missionsdag 

Dagens program
kl. 13.30: taler generalsekretær Søren Skov-
gaard Sørensen
– og Asylkoret synger

Kaffepause

kl. 15.15-17: Flemming Hansen fortæller om 
nomadearbejdet i Tanzania, som LM har væ-
ret engageret i i 25 år, og det nye Retræte- og 
Missionscenter i (den tidligere danske skole) 
Iringa.

Asylkoret fra Kærshovedgaard synger og 
fortæller.

Christina Munch, volontør i Siem Reap i 
Cambodja fra 2021-22 giver glimt fra arbejdet 
i Church of Siem Reap og fra hendes forskel-
lige undervisningsopgaver.

Evangelist Erik Nielsen er sammen med 
børnene fra kl. 15.15.
 

Velkommen til missionsdag 9. okt. kl. 
13.30-17.00 – for alle aldre i Bylderup Bov 
Missionshus, Bylderup Bov Bygade 33, 6372 
Bylderup-Bov.



Robert Refslund-Nørgaard er prøvekaldet prædikant i 
Sønderjylland-Fyn (Foto©Blå Kors, Danmark)
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