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Gud er pottemageren, og jeg er leret, det 
billede kan jeg godt acceptere, selvom 
ler ingen værdi har i sig selv. Og jeg vil 
gerne lade mig forme – så skulle alt jo 
være i orden.

Men er jeg så til at forme, og kommer 
der det rigtige resultat?

Værdiløst
En klump ler gravet op af jorden kan ikke 
indbringe noget ved salg på torvet.

”Sådan er I i min hånd”. Leret får 
først værdi ved at blive formet til noget 
brugbart, og det er Jesus – mesteren selv 
– der er ”formeren”.

Han vil minde om, at du og jeg må 
være det bløde ler i hans hånd, som han 
får lov til at forme til det, han ønsker.

Småsten ødelægger
Jeg er på drejeskiven, karret er næsten 
færdigt, og kan sættes til side og bruges. 
Men pludselig falder det sammen.

Mesteren er tålmodig, så han begyn-
der forfra og laver det om til noget, han 
kan bruge. Hvorfor faldt leret sammen?  
Fordi der var små skarpe sten, som øde-
lagde det hele, da det skulle finpudses. 

Næsten usynlige sten og urenheder, men 
med ødelæggende virkning.

Fejlen lå ikke i pottemagerens hånd, 
men i leret. Stenene ser måske ikke ud af 
noget, men de ødelægger leret.

Hvilke småsten i mit liv kan det mon 
være, der ødelægger mesterens værk? 
Jesus peger selv på det i mit liv: Hovmod, 
begær, bagtalelse, uærlighed. Småting 
siger djævelen, det er ikke noget at be-
kymre sig om. Men det ødelægger karret, 
siger pottemageren.

Gud begynder forfra
Pottemageren kaster ikke leret ud – dur 
ikke! Nej, han piller stenene ud, former 
det og begynder forfra. 

Det er evangeliet; et ord til dig og mig, 
som oplever, at livet med Jesus er blevet 
mislykket.

Budskabet fra drejeskiven må få vore 
øjne rettet mod Jesus. Han vil begynde 
med os igen og igen.

Pottemageren kom til kort pga. ler 
med ”sten” i. Han fjernede stenene og 
begyndte forfra.

Sådan en mester og frelser har vi.
Tage Steffensen, Agerskov

GENBRUG
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Mesteren former

”Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, 
Israels hus.” (Jer. 18,6)

I oktober 2015 åbnede LUMI Genbrug 
på Mosevej 68 i Kolding. Det blev butik 
nummer syv i Luthersk Mission (LM).

Vi fik en svær begyndelse. Vi havde en 
temmelig høj husleje, og der var 15 andre 
genbrugsbutikker i Kolding, vi skulle 
konkurrere med, så det tog lidt tid, før vi 
blev kendt i byen. Ved Guds hjælp og en 
god beliggenhed kom der efterhånden 
gang i handlen. De første ting, vi fik til 
salg i butikken, kom fra LUMI i Videbæk, 
men efterhånden som vi blev kendt, fik 
vi flere og flere ting, som folk afleverede i 
vores skur.

Vi begyndte med ca. 15 frivillige. I dag 
har vi ca. 25, som alle går til arbejdet med 
stor entusiasme, og der er ikke mangel på 
ting og sager til butikken; vi får så meget 
tøj, at vi kan sælge det pænest oversky-
dende tøj til Balkan Missionen.

Corona
Så kom Corona-krisen, hvor vi var tvun-
get til at holde lukket noget af tiden, men 
det medførte også noget godt. Dels fik vi 
huslejen forhandlet ned til det halve, og 
dels kunne vi forny hele butikken med 
nye stativer og bedre indretning. Det 
var rigtig dejligt – både for kunderne og 
medarbejderne, og da vi åbnede igen, 
steg vores omsætning.

I begyndelsen havde vi svært ved 
at få økonomien til at hænge sammen 
og måtte låne penge, men den gæld 
har vi betalt tilbage og har nu et pænt 
overskud, som bliver sendt videre til bl.a. 
Norea, Peru, Tanzania og Kvinder med 
håb. Vi forventer i år en omsætning på 
ca. 1 mio. kr.

Mangler medarbejdere
Der er bedt meget for LUMI i Kolding, og 
det mærker vi. Gud har åbnet døre, hvor 
vi havde svært ved at se fremad, så vi 
føler os rigt velsignet. Vores store udfor-
dring lige nu er, at vi mangler medarbej-
dere, så hvis der er en, der har tid og lyst 
til at hjælpe et par timer om ugen, vil det 
være en stor glæde og lettelse for os. Vi 
har et super sammenhold medarbejder-
ne imellem og hjælper gerne hinanden, 
når der er behov for det.

Gode samtaler
Mange kunder har stillet det spørgsmål: 
”Hvad står LUMI for?”, og det giver ofte 
mulighed for en dybere samtale om 
kristendom. Det er også sket flere gange, 
at der er kommet kunder i butikken, der 
har kendt til LM tidligere i deres liv, enten 
fordi de har været på LMH eller på en 
LM-efterskole, og som nu har et ønske 
om at arbejde hos os i en periode.

Der er mange måder at drive mission 
på. LUMI Genbrug er en af dem!

”For når den gode vilje er til stede, på-
skønnes den i forhold til, hvad man evner, 
ikke i forhold til, hvad man ikke evner.” 2. 
Kor. 8,12.

Henry Ebsen

LUMI Genbrug i Kolding
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nervøsiteten udeblev, og jeg har ikke 
været ramt af den en eneste gang. Det 
tager jeg som et svar på bøn. Jeg ved, 
der er mennesker, der beder for mig hver 
tirsdag og torsdag, hvor jeg er på skolen. 
Du er velkommen til at bede med.

En stolt skipper
Jeg har uddannet mig til skipper. En 
ting er at bestå de eksamener, der giver 
tilladelse til at sejle Bethel, noget andet 
er at praktisere teorien, så man trygt kan 
lægge fra og til kaj og ikke mindst, at 
andre er trygge ved, at jeg står på broen. 

Men udover at sejle skibet, er der 
også noget andet, jeg er stolt af, og det 
er måske svaret på, at den før omtalte 
nervøsitet udeblev. Jeg er stolt af at være 
missionær – at bekende mig som kristen 
– at sige, at jeg tror på Jesus! Og så er jeg 
glad for, at Gud har sat navn på hvem, jeg 
skal vidne for, sømændene! ISMs formål 
er ”evangeliet til søfolk og fiskere” og jeg 
er taknemmelig for, at Gud har zoomet 
ind på en gruppe mennesker, som er 
blevet min primære målgruppe! 

Velfærdsmedarbejder og 
sømandsmissionær Paul Høeg

	Du kan læse mere om Svendborg 
 Søfartsskole på svesoef.dk
	Man kan blive frivillig 
 på Bethel. Kontakt 
 ISM eller Paul Høeg på 
 ph@somandsmissionen.dk 
	Vil du strikke huer, halsedisser 
 og strømper til sømands-
 julegaver så kontakt ISM 
	Vil du støtte ISM så tjek 
 somandsmissionen.dk 
 og øremærk evt. din 
 gave ”goodiebag”

MISSION MISSION

Klokken er 7.45, og jeg sidder og små-
sludrer på lærerværelset på Svendborg 
Søfartsskole. Jeg får spurgt lærerne, 
om der er nogle elever, der hænger i 
håndbremsen – det er der ofte. Så er der 
arbejde til mig senere på dagen.

Klokken ringer, og alle rejser sig. Vi 
skal ud til morgenmønstring og flag-
hejsning. 100 elever har taget opstilling 
ved flagstangen. De krydses af, inden vi 
kommanderes i retstilling, mens flaget 
går til tops. Herefter kommanderes der: 
”Til morgenandagt, træd ind”.

Tror du selv på dét der?
På skolen holder jeg andagten. Det er 
ret vildt at stå med så mange tilhørere, 
der højst sandsynligt tænker: ”Seriøst 
mand, tror du selv på dét der”? At holde 
morgenandagt på Søfartsskolen kræver 
snilde, bliver man fordømmende eller 
anklagende, mister man lydhørheden øje-
blikkelig. Det skal være kort og præcist, 
en tanke, en sang, et bibelvers, et glimt 
fra søndagens prædiketekst. Jeg forsøger 
altid at sætte to vinkler på. Noget vi kan 
bruge i vore indbyrdes relationer, men 
i særdeleshed noget der kan bruges til 
en begyndende relation til Jesus. Jeg får 
lov at så et frø! Vi ved fra lignelsen om sæ-
demanden, at ikke alle frø spirer, og nogle 
frø får særdeles vanskelige vækstvilkår. 
Men hvis ingen sår, kommer ingen høst! 

Jeg oplever heldigvis ofte, at elever opsø-
ger mig for at stille spørgsmål eller høre 
mere. Men det afgørende for mig er, at 
frøet bliver sået – så må Gud klare resten.

En elev kom en dag efter andagten og 
sagde: ”Jeg tror sgu også på Jesus”! Det 
gav et kortvarigt lille gib i mig, men så 
glædede jeg mig over hans udmelding. 
”Heller ikke jeg fordømmer dig”, sagde 
Jesus engang! Skulle jeg så dømme ham 
ude, fordi han brugte et forkert ord? Da 
den samme gut senere var til sin første 
svejseprøve, lavede han et kors til mig. 
Det står nu på mit kontor og giver anled-
ning til mange gode samtaler!

Jeg deler adskillige Nye Testamenter 
(NT) ud. En ung fyr, der præsenterede 
sig som den største ateist, tog imod et 
NT. Dagen efter vendte han tilbage med 
ønsket om at få en rigtig Bibel! Skulle han 
læse Bibelen, skulle det være hele Bibelen! 

Velfærdsmedarbejderens hverdag 
er også fyldt med samtaler. Nogle skal 
skubbes lidt, andre vejledes. Der er også 
en stor flok, der har noget meget tungt 
i deres livsbagage. Så snakker vi om, at 
vi er nødt til at tage konsekvensen af de 
valg, vi har taget (eller andre har taget 
for os), selvom det er smertefuldt. Ofte er 
jeg mest lytter i de samtaler. Hvor er det 
skønt, jeg kan fortælle om én, man altid 
kan stole på, én man altid kan komme til, 
uanset hvor meget man har kvajet sig!

Bethel sejlads
Bethel er et sejlende sømandshjem. 
Skibet sejler på sommertogt 20 uger 
hver sommer. Det er bemandet med 
sømandsmissionærer og frivillige. Bethel 
er ca. en uge i hver havn. Her holder vi 
åbent skib, hvor vi viser det flotte skib 
frem, fortæller om sømandsmissionen og 
deler gerne et personligt vidnesbyrd om 
Jesus. Ofte får vi gode og dybe samtaler. 

I de senere år har vi sat fokus på byer 
med maritime uddannelser. De studeren-
de på de maritime skoler bliver inviteret 
på aftensejlads med grillhygge og svøm-
metur. Der bliver holdt en andagt og 
eleverne får en goodiebag med et NT og 
lidt andet godt fra Sømandsmissionen.  

Den seneste fornyelse på sommertog-
tet er et samarbejde med KFS’ Ledertræ-
ningscenter (LTC). Jeg har netop tilbragt 
en uge sammen med en LTC-gruppe i 
Frederikshavn. LTC’erne bor på Bethel, 
mens de besøger gymnasierne om da-
gen, og om aftenen er de med ved vores 
arrangementer for søfartselever. Det var 
en fantastisk oplevelse. De unge kan bare 
noget, vi gamle ikke kan! Jeg glæder mig 
til senere på året, hvor jeg skal have en 
ny LTC-gruppe med i Svendborg. 

En spændende rejse
Personligt har mit liv været en spænden-
de rejse. En omvej via Dar Es Salaam, som 
korttidsmissionær, har ført mig fra Efter-
skolen i Løgumkloster til Indenlandsk 
Sømandsmission (ISM). Jeg tænker glad 
tilbage på hundredvis af andagter, jeg har 
holdt på LME, men at få lov at holde an-
dagt på Søfartsskolen er enestående. Da 
jeg skulle holde min første andagt, troede 
jeg, at jeg ville blive enormt nervøs. Men 

Missionær 
for sømænd
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stander på Kristeligt Forbund for Stude-
rendes (KFS) Ledertræningscenter (LTC) 
i Ødsted mellem Vejle og Kolding, og 
det blev anledningen til at flytte. Der er 
tjenestebolig lige ved siden af skolen, så 
bopælen gav sig selv. Vi er blevet taget 
godt imod både lokalt i Ødsted og i LM i 
Kolding. Elisabet har gået hjemme indtil 
for nylig, hvor hun begyndte på deltid på 
Vejle Sygehus.

Mødet med LM
Jeg er vokset op i en kristen familie, hvor 
min far var sognepræst, og min mor  
hjemmegående. I gymnasietiden blev in-
teressen for teologien vakt, og da jeg var 
ved at være færdig på KG i Ringkøbing 
i år 2000, blev jeg opfordret til at rejse 
ud som volontør for LM. Det blev til to 
gode år i Peru og et godt møde med LM, 
hvor jeg har hørt til siden. På den måde 
var det også naturligt at blive præst i en 
af LM’s frimenigheder, og jeg finder mig 
rigtig godt tilpas i LM.

Jesus i centrum
Allerede i Peru begyndte jeg så småt som 
forkynder, og som teologistuderende 
blev jeg kaldet som prædikant i Østjyl-
lands Afdeling. Noget af det, som jeg 
er meget optaget af i forkyndelsen, er 
grundlaget – nemlig Bibelen som Guds 
troværdige Ord, der både giver os frelsen 
og vejleder os i livet. Eller sagt med or-
dene fra Titusbrevet 2,11-12, så er nåden 
både til frelse og til opdragelse.

Helt centralt for forkyndelse står Jesus! 

PRÆSENTATION ABORTLINJEN

Det har vel nærmest altid været betragtet 
som lidt eksotisk at rejse sydpå. Og nu er 
jeg blevet spurgt om at komme med en 
lille præsentation af mig og min familie 
og mit job, efter at vi tog turen sydover 
og blev en del af Sønderjylland-Fyns 
Afdeling. Vi knytter til i den nystartede 
LM-frimenighed, Kolding Bykirke, og jeg 
er kaldet som prædikant i afdelingen, 
hvilket er anledningen til dette skriv.

Nyt kald
Jeg hedder Peter Leif Mostrup Hansen 
og er gift med Elisabet. Vi har tre drenge, 
Benjamin, Thomas og Samuel på hhv. 14, 
12 og 9 år. Før turen sydpå havde vi 10 
skønne år i Randers, hvor jeg var præst 
i LM’s frimenighed, RandersKirken i en 
deltidsstilling suppleret af jobs i og uden 
for LM, herunder landsprædikant og pro-
jektmedarbejder i Discipel 24/7. Elisabet 
arbejdede alle årene som bioanalytiker, 
først i Aarhus og siden i Randers.

I 2020 fik jeg kaldet til at blive for-

En rejse sydpå

MISSIONPRÆDIKANT

NYT FRA LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

GRY

På Løgumkloster Efterskole står vi aldrig stille. 
Læs i dette nummer om vores seneste renoveringsprojekter 

og helt nye undervisningsfaciliteter.

FORNYELSE

Artiklen fortsætter side 11
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Peter Leif Mostrup Hansen med familie.
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PRÆDIKANTPRÆDIKANTDIGTE  MISSION

Fodbold-kendere husker nok Andreas 
Krauls udbrud fra EM-kampen mod 
Rusland i Parken tilbage i sommeren 
2021. Her var der kun to muligheder. 
Gå videre (hvilket krævede en sejr plus 
lidt hjælp fra Belgien mod Finland) 
eller ryge helt ud og tage hjem igen. 
Uafgjort var ikke en mulighed.

Præmissen er lidt den samme, når 
man driver en efterskole. Står vi stille, 
bliver vi overhalet indenom. Vi må 
følge med tiden og forny os, hvis vi 
fortsat skal kunne tiltrække elever. Det 
gælder både vores linjer og valgfags-
tilbud, vores pædagogik og under-
visningsformer. Men det gælder også 
vores bygninger og faciliteter. 

Nye rammer
Alene i løbet af det seneste kalender-
år har vi faktisk haft gang i mange ting 
på den front.

I januar blev vi færdige med vores 
spritnye fitnesscenter, hvor både loka-
ler og alt udstyr er nyt.

I løbet af sommeren er E-sportslo-
kalet blevet gennemrenoveret fra gulv 
til loft, så vi har nu plads til 18 elever 
på linjen. Og ydermere har vi etableret 
et helt nyt digitalt designværksted, der 
både kan fungere som videostudie og 
som legeplads for de teknisk kreative 
med Lego Mindstorms, 3D-printere og 
udstyr til Animation & Graphics.

Som det nyeste har vi gang i to 
projekter. Pedellerne er i skrivende 
stund ved at lægge sidste hånd på 
indretningen af et nyt sprogværksted, 
der kommer til at skabe rammer for en 

VI SKAL IKKE HJEM 
– VI SKAL VIDERE!

komplet nytænkning af undervisnin-
gen, særligt i sprogfagene. Samtidig 
er projektet for Erhverv og Teknologi-
holdet at bygge en stor bålhytte og et 
ekstra shelter, som både adventure-
linjen og øvrige friluftsglade elever vil 
komme til at nyde godt af.

Elevstævne
Samtidig med at vi fornyer os, er 
der dog noget, der stadig er ved det 
gamle. Det fik vi et godt indblik i, da vi 
i begyndelsen af oktober holdt elev-
stævne. Om det var sidste års elever, 
70-års jubilarerne eller alle dem ind 
imellem, så kunne de vidne om, at LME 
i alle årene har været et sted, hvor Bi-
belens budskab var i centrum, og hvor 
unge mennesker havde fået mulighed 
for at lære Jesus at kende.

I Mathæus Evangeliet kapitel 24 
siger Jesus det på denne måde: ”Him-
mel og jord skal forgå, men mine ord 
skal aldrig forgå”.

I sin prædiken til elevstævnet op-
fordrede Søren Skovgaard Sørensen 
de unge til fortsat at forny formidlin-
gen af evangeliet gennem sange og 
prædikener med en ny og tidssvarende 
sprogdragt. Men det er kun formid-
lingen, vi skal forny. Evangeliets kerne 
forandrer sig aldrig. Og det er nu helt 
rart, at der faktisk er noget, der står 
fast, i en tid hvor alting ellers forandrer 
sig i et hæsblæsende tempo.

Jørn Nørgaard, 
forstander

INTROTUR
I september var hele efterskolen 
afsted på en ryste-sammen-tur til 
Odense.

Turen frem og tilbage hjalp DSB 
med, og indkvarteringen foregik i et 
missionshus og en kirke i centrum af 
byen. Turen bød både på besøg i det 
spritnye museum i forbindelse med 
H.C. Andersens Hus og aftentur i byen 
med vægtere, der fortalte historier fra 
”gamle dage”, sang vægterviser og 
viste os rundt i Odenses gamle bydel.

Der blev også tid til en tur i Zoo og 
på Byens Ø med minigolf, Fodbold-
fabrikken, parkour-undervisning og 
et pivkoldt havnebad, og så var der 

selvfølgelig tid til at gå på opdagelse 
i byen på egen hånd, hvor mange fik 
undersøgt udvalget af butikker på 
gågaderne og ikke mindst streetfood 
markedet i Storms Pakhus.

Endelig havde vi en aften besøg 
af Sebastian Olesen, der tidligere var 
lærer på skolen, og nu er engageret 
fuld tid i missionsarbejde i Vollsmose. 
Det var en spændende aften, hvor 
Sebastian under overskriften ”Gud 
kan bruge alle” delte sine mange helt 
unikke oplevelser af møder med krimi-
nelle og marginaliserede mennesker i 
Vollsmose.
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KALENDER PRÆSENTATIONKALENDERKALENDERKALENDER

KRYDS I KALENDEREN

Jesus Praise:
• 25. november kl. 19.30
• 24. februar kl. 19.30
• Velkommen til lovsangsaften i hallen. Aftenen er særligt målrettet   

 LMU’ere, men alle er velkomne uanset alder.

Musical – Klokkeren fra Notre Dame:
• 19. januar kl. 19.00
• 20. januar kl. 19.00
• 21. januar kl. 13.00
• Kom og besøg os til en af de tre åbne forestillinger, når vi i år blænder   

 op for Klokkeren fra Notre Dame.

Fortsat fra side 6
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Han afslører Guds kærlighed og hellig-
hed for os og viser os vores værdi som 
Guds skabninger og vores fald væk fra 
Gud og retning mod fortabelsen. Han har 
båret vores synd og erklæret os skyldfrie 
ved troen på ham. Han har taget vores 
skam og givet os god samvittighed. Han 
lever hos os med sin Ånd og vejleder os i 
livet. Og engang vil han komme igen og 
genoprette alt til frelse for alle, som tror 
på ham.

Sagt på en anden måde, så er Jesus 
både vores frelser og Herre, når vi er 
kristne. Og jeg vælger ikke selv, om jeg 
vil tjene ham, der har købt mig med sit 
blod. Den tjeneste for Jesus kan se meget 
forskellig ud fra kristen til kristen, men vi 
er alle sammen en del af Guds menighed, 
der er sat til at være lys i mørket og salt 
mod råddenskaben.

Disse to punkter har altid fyldt meget 
for mig både personligt og i forkyndel-
sen: Guds frelse af nåde og nådens kald 
til at følge Jesus.

LTC
I det lys glæder jeg mig også meget over 
at være på LTC, der på mange måder er 
en bibelskole ligesom LMH og IMB, men 
samtidig har kombinationen af teori og 
praksis i højsædet. LTC’erne når hvert år 
ud med evangeliet til over 4000 gymna-
sieelever, hvoraf mange lytter og spørger 
interesseret. I løbet af et skoleår er ele-
verne afsted seks-syv uger, hvor de både 
står med en KFS-stand og holder religi-
onstimer på gymnasier i hele Danmark. 
Her er en kæmpe missionsmark, som det 
er dejligt – og hårdt – at nå ud til.

For at eleverne er godt rustet til at 
være i frontlinjen, gør vi alt, hvad vi kan, 
for at de kan modnes og vokse både 
åndeligt og menneskeligt. De lærer at 
vandre gennem livet med Gud, sig selv 
og deres næste. Det sker gennem under-
visning både i teoretiske og praktiske fag 
og gennem jævnlige vejledningssamtaler 
med os lærere. LTC har kun plads til 16 
elever, så udover at der opstår venskaber 
for livet, så er der masser af læring i at 
bo sammen med så tilpas få i en form 
for kollektiv. Og så tager vi desuden på 
to-tre udlandsrejser og møder studenter-
arbejdet dér, bl.a. i Grønland.

Tak for kaldet til også at forkynde her 
i afdelingen. Og tak for forbøn både for 
os prædikanter med familie og for KFS 
og LTC.

Peter Leif Mostrup Hansen

LTC’erne lærer at vandre gennem livet med 
Gud, sig selv og deres næste. 
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AFDELINGEN KALENDER

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

Agerskov
Lø. 5. kl. 19 Basar på friskolen
Fr. 11. Fokusmøde. Steffen Juul Pedersen
Fr. 18. Kasper Breindahl, Norea
LMU 
Ti. 1. Filmaften 
Ti. 15. Bibelstudie
Ti. 22. Guldkornsaften
Ti. 29. Steffens kasse

Agerskov Valgmenighed
Sø. 6. kl. 10.30 Jakob Rahbek (Allehelgen)
Sø. 20. kl. 11 Jakob Rahbek
Sø. 27. kl. 14 Jakob Rahbek. GospelKids synger

Arnum
Ti. 8. kl. 19 Kjeld Burgdorf 
Ti. 29. kl. 18 Adventsmøde. Erik Holmgaard

Ballum
Fr. 11. Kasper Breindahl, Norea
Fr. 18. Jens Rosenberg

Brændstrup
Ma. 7. Henrik Borch Jakobsen, Bylderup Bov
Fr. 25. Niels Kousgaard
LMU
On. 2. Prædikant
On. 9. Aktivitet
On. 16. Bibelstudie
On. 30. Prædikant

Bylderup Bov
Ti. 1. kl. 14.30 Ældremøde. Martin Jefsen
Fr. 4. kl. 18 Fokusmøde. Jørn Nørgaard
Sø. 6. kl. 10.30 Allehelgen. Peter Nissen
Lø. 12. kl. 15.30 Bibeldag. Dan Hessellund
Sø. 13. kl. 10.30 Gudstj. Dan Hessellund
Sø. 20. kl. 10.30 Lovsangsgudstj. Laila Poulsen
Fr. 25. kl. 19 Missionsaften. Rebekka Carlsen
Sø. 27. kl. 10.30 Gudstj. Ole Sørensen

Sø. 27. kl. 14.30 “Jul på torvet”. Kristian Larsen 
LMU
To. 3. Bibelstudie   
To. 10. Fælles LMU med Løgumkloster 
To. 17. John Thomsen 
To. 24. Hiddi Højgaard 

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 6. kl. 16 Lars Birkmose
Sø. 20. kl. 16 Finn Sørensen

Faaborg kl. 19.00

Gånsager/Spandet
To. 10. Lise og Frederik Berggren. Hos Majbritt 
og Arne Fredensborg
To. 24. Lars Rasmussen. BBS-Rumænien. Hos 
Kirsten og John Jensen

Haderslev
On. 9. International missionsaften. Lise og 
Frederik Berggren Schmidt
To. 10. kl. 14.30. Samvær. Finn B. Jørgensen
Fr. 18. kl. 19. Advent. Henning H. Pedersen
On. 23. Jacob Knudsen
LMU
Ma. 7. Quizaften
Ma. 14. Svend Åge Jacobsen
Ma. 21. Bibelstudie
Lø. 26. Fodboldhyggeaften
Ma. 28. Aktiviteter (hal). Nye LMU’ere inviteres

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 13. Martin Jefsen
Sø. 20. Finn Sørensen

Haderslev Syd
Fr. 4. Flemming Jensen
Ma.  7. kl. 18 Kulturmøde. Klubhuset
Fr. 18. Per Bøndergaard
On. 30. kl. 11-14 Kvinder møder kvinder. 

raa. Vi var så velsignede, at Inger Maries 
mand, John Christensen og hendes bror, 
Jens Erik Agerbo var drevne teknikere, 
og de har hjulpet os hele vejen. Siden er 
Johannes Nielsen, Toftlund også blevet 
en del af teknikken.

Formålet
Vores første tanker med Lovsangsjam var 
at skabe noget lovsang for de ”voksne 
unge”, og vi havde fra begyndelsen en 
nedre aldersgrænse på 25 år. Den alders-
grænse gik vi forholdsvis tidligt bort fra, 
da det viste sig, at alle aldersgrupper var 
interesserede i at deltage. Når vi nu har 
Lovsangsjam, er aldersspredningen fra 15 
til 80+. Det er skønt at se, hvordan musik 
og fællessang kan samle en så blandet 
forsamling, der bare vil synge om Jesus. 

Et afdelingsarrangement
Vi har i alle år holdt fast i, at det var et af-
delingsprojekt for LM Sønderjylland-Fyn. 
Så vi har kun turneret rundt i afdelingen, 
og vi kommer der, hvor folk har spurgt os 
om at komme.  

Styrken ved Lovsangsjam er, at det 
ikke er så opstillet og fint. Folk mærker, 
at vi skaber et fællesskab, hvor musik, 
teknik og deltagere arbejder sammen. 
Den gode fællessang sker kun der, hvor vi 
forenes i at synge sammen, og her bliver 
sunget til. Som musiker har man ofte 
oplevelsen af at blive blæst bagover. Vi 
glæder os også over, at LMU’erne er ble-
vet inspireret af vores koncept og laver 
LMU-Lovsangsjam. Vort ønske og vor bøn 
er, at Gud må blive æret.

Hiddi Højgaard
 

Lovsangsjam kan i år fejre 10-års jubi-
læum. Det gør de med et arrangement 
lørdag den 5. november kl. 19.00. Vi har 
lavet en aftale med EUC i Aabenraa om at 
låne deres aula med plads til 200 mand, 
så vi tror godt, vi kan sige, at alle er hjer-
telig velkomne.

Begyndte impulsivt
Lovsangsjam begyndte fuldstændig im-
pulsivt. Fem musikere var samlet i anden 
anledning, da de fik idéen om at lave 
et afdelingsarrangement med lovsang, 
og den 3. november 2012 afholdtes det 
første Lovsangsjam i Toftlund. (At jamme 
er det musiske udtryk for et sammenspil, 
der ikke er nøje planlagt, men hvor der er 
plads til improvisation).

Forinden havde vi annonceret på 
facebook og sendt invitationer ud i 
LM-kredse/frimenigheder. Aftenen blev 
en kæmpesucces. Ca. 40 mødte frem, 
og den overvældende positive respons 
gjorde, at spørgsmålet ikke var, om vi 
skulle samles igen, men blot hvornår.   

Musikerne er stadig de samme
De fem musikere var og er Henning 
Iversen, Skærbæk, Nanna Due Noer, 
Kolding, Tabita Knudsen Olesen, Ryslinge, 
Inger Marie Agerbo Christensen, Kolding 
og Hiddi (Hildibjartur) Højgaard, Aaben-

10-års jubilæum
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MINDEORD

NOVEMBER

Tak for 
• Guds hjælp hver dag – også i den urolige tid, vi lever i nu
• vore frivillige – også vore prædikanter

Bed for
• vore prædikanter, at de må få glæde og velsignelse i tjenesten
• ægteskaberne – og for hjem og børn
• Noreas udsendelser og medarbejdere
• vore missionærer, at de må blive bevaret i troen og kaldet til at  
 tjene Gud
• arbejdet blandt grønlænderne

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

BED,  sa 
skal der 
jer.

G
IV

E
SMAT T 

syv,syv

SØG, 
så skal  
finde.

MATT 
s y v ,
s y v

I 

BANK på, 
så skal der 
op for jer.
MATT syv,syv
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U
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FORBØN

I forbønnens tjeneste† Toni Hansen

Torsdag den 21. juli døde Anthonie (Toni) 
Hansen, få dage før hun ville have fyldt 
hundrede år.

Toni var født i Christiansfeld og kom 
som ung på bibelskole i Norge. Senere 
kom hun til Haderslev, hvor hun blev ud-
dannet sygeplejerske. Hun var fra første 
færd en del af LM. Hun spillede violin og 
blev en overgang leder af LM’s sangkor.

Toni blev gift med Christian Hansen, 
som blev præst i Odense og senere 
Nyborg og Thy. Efter endt arbejdsliv flyt-
tede de til Haderslev, hvor de begge blev 

en del af LM. Toni arbejdede en del år i 
søndagsskolen.

Toni og Christian fik tre børn, Krista og 
Carl Martin. En datter, Ruth, omkom som 
barn ved en færdselsulykke.

Toni var, så længe hun magtede det, 
trofast ved møder og bibelkreds.

Toni læste meget og var helt op i en 
høj alder utrolig velorienteret om, hvad 
der rørte sig i hele det kirkelige landskab.

Ære være Tonis minde.
Ingeborg Trans og Rosa Clausen

Ryslinge kl. 14.30
Ti. 8. kl. 19 hos IM Ringe 
Ti. 22. kl. 19 Finn Sørensen: ”Jesus alene ”

Skærbæk
Fr. 4. Bortsalg
Fr. 11. Kurt Krüger
To. 17. kl. 14.30 Ældremøde. H.J. Hedegård
Fr. 25. Årsfest. Ingvard Christensen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 11. Lars Birkmose 
Fr. 25. Henning Kamp 

Sønderborg
Fr. 4. kl. 18 Martin Svendsen
Fr. 11. kl. 14.30 Seniormøde. Erik H. Andersen
To. 17. kl. 17.30 Robert Refslund-Nørgaard
To. 24. Kjeld Burgdorf

Toftlund Frimenighed
Sø. 6. kl. 10 Henrik Hadberg

Odense
7.-11. Møderække. Morten Friis
Ma. 14. Ingvard Christensen. I Bibelens spor
On. 30. kl. 18.30 Christian Primdahl Medom
LMU kl. 19.00
On. 2. Bibelstudie
Uge 45 Møderække. Morten Friis ”Discipel 24/7”
On. 16. Fællesmøde med IMU og KFS hos IMU
On. 23. Indsamlingsaften 
On. 30. kl. 18.30 Christian Primdahl Medom

Over Jerstal kl. 19.00
To. 10. Jørn Nørgaard, med LME-kor
To. 17. Kasper Breindahl, Norea – SAT 7
To. 24. Sang/vidne- aften

Ribe
Ti. 8. Per Bøndergaard. Hos Inga og Svend 
Aage Morthorst

Kolding
To. 3. ”Emne og Visionsaften”
To. 10. kl. 19 Jakob Rahbek
To. 17. Jan H. Mortensen. “Tanker fra Ruths bog”

Kolding Bykirke kl. 10.00
Sø. 6. Henrik P. Jensen
Sø. 20. Michael Agerbo Mørch

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 6. Brændstrup. Kristoffer Larsen. Gospel Kids
Sø. 13. Brændstrup. Henrik P. Jensen
Sø. 20. Brændstrup. Per Weber
Sø. 27. Brændstrup. Ejler Nørager. Advent

Løgumkloster kl. 19.00
Fr. 4. Kjeld Burgdorf
9.-11. Dan Hessellund
Fr. 18. Vidne- og lovsangsaften. Nadver
On. 23. Fællesmøde LM/LMU. Studieaften
LMU

9.-11. kl. 19 Rolf Jørgensen
On. 16. kl. 19 Enok Breum Mogensen
Fr. 18. kl. 14.30 Seniormøde. Erik H. Andersen
On. 30. kl. 19 Mathias Nørager

Tønder – Adr.: Rens Museum, Rens
On. 9. Jacob Knudsen
On. 23. Kristoffer Larsen

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 13. Finn Sørensen
Sø. 27. Niels Kousgaard
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 1. Bent Larsen
Fr. 11. Lise og Frederik Berggren Smidt, Peru. 
Nadvermøde.
Ti. 15. Martin Jefsen
Ti. 29. Kristoffer Larsen
On. 30. kl. 14:30 Seniormøde. Erik Holmgaard
LMU
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