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For nylig holdt jeg en andagt for børnene 
i menigheden – om manden, der ikke 
havde nogen venner – overhovedet! Det 
var om Zakæus!

Det er ikke en særlig flatterende 
beskrivelse af Zakæus. Han havde gjort 
det temmelig skidt for sig selv. Zakæus 
indsamlede skatter – mere end han 
skulle – og de ekstra penge beholdt han 
selv og blev rig! Han stjal folks penge! 
Ingen kunne lide ham!

Et møde med Jesus forandrer
Vi kender godt beretningen om Zakæus, 
der får et møde med Jesus, og det foran-
drer ham og giver ham et helt nyt liv. En 
dag rygtedes det, at Jesus kom til byen, 
og alle ville se Jesus – også Zakæus, men 
hans ringe højde gjorde, at han intet 
kunne se. Zakæus ydmygede sig selv og 
kravlede op i et morbærfigentræ. Der 
gik ikke længe, så nåede Jesus hen til 
træet. Han standsede og så op. Jesus så 
Zakæus, og Zakæus så Jesus! ”Zakæus,” 
sagde Jesus, ”må jeg komme og besøge 
dig?” Zakæus var lige ved at falde ned 
fra træet. Ville Jesus komme og besøge 

ham? Vidste Jesus ikke, hvem han var, og 
hvad han lavede? Jo, Jesus vidste ALT om 
Zakæus – om tyveri og alting! Zakæus 
kravlede ned fra træet og fulgtes hjem 
med Jesus. Zakæus bekendte sine synder 
og alt det, han havde gjort forkert, og 
Jesus sagde: ”Min ven – i dag har Gud 
frelst dig!” Det blev en glædens dag for 
Zakæus!

Jesus ser på hjertet
Jesus ser anderledes på os, end men-
nesker gør. Han ser hjertets nød, og han 
handler på tværs af folks meninger og 
ydre omstændigheder. Han kommer 
de mennesker i møde, som af et ærligt 
hjerte søger ham!

Jesus er den store læge – ja mere end 
en læge. Jesus kom for at læge syndens 
sår og følger. Jesus kom for at frelse 
dem, som ingen anden kunne frelse eller 
hjælpe!

Tænk, Jesus kom til verden for at frelse 
os. Han ønsker også at forandre os og 
give os et nyt liv!

Marie Louise Jørgensen, Agerskov
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Gennemskuet – og dog elsket!

”For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og 
frelse det fortabte.” (Luk. 19,10)

Adventstiden er en fantastisk tid. En tid 
hvor vi, på en helt særlig måde, gerne vil 
have stort fokus på det, at Jesus kom til 
jord, og også at vi må være i forventning 
til, at han kommer igen. 

Men ja, jeg ved godt, at der er så 
meget, der gerne vil overdøve og tage 
opmærksomheden væk fra det og til 
noget helt andet. Men det vil vi ikke give 
spalteplads her. 

I LM kids vil vi gerne give et lille bidrag 
og hjælp til, at det vigtigste får plads i 
december med 3 nye ting. 

1. Et juleblad: 
Det er et blad for børnefamilier med en 
side til hver dag, hvor der er en familie-
andagt, en opgave, noget kreativt og 
hver søndag har man mulighed for at 

deltage i en konkurrence og vinde flotte 
præmier. Bladet begynder med en side til 
første søndag i advent, herefter er der en 
side til hver dag i december frem til og 
med den 24. 

25 forskellige mennesker har skrevet 
en andagt, og fortæller desuden om et 
sjovt eller hyggeligt juleminde. Bladet 
kan let og enkelt købes for kun 20 kr. i 
LMBU’s webshop. Brug gerne bladet til 
uddeling. 

2.
I år er der også nye juleprogrammer 
på www.gumle.tv . Der er lavet 4 nye 
adventsepisoder, hvor Gumle i år besø-
ger sin nye ven Turner, der sammen med 
Janne (Bak-Pedersen), holder til ude i en 
hyggelig skovhytte. Der er en ny episode 
til hver af de 4 adventssøndage. Omdrej-
ningspunktet er englenes ord og sang til 
hyrderne julenat. 

3.
Sidst, men ikke mindst, bliver der også 
udgivet en ny julesang i forbindelse med 
julekalenderen. Den har fået flot melodi 
og musik af Andreas Birkmose. Sangen vil 
fra omkring første søndag i advent kunne 
høres på www.gumle.tv eller direkte på 
YouTube. 

Vi håber på den måde, at både julebladet 
og julekalenderen på Gumle TV kan blive 
til glæde, gavn og velsignelse i hjem og 
menighed, børneklub og i kirker. Tak 
til alle, der vil være med til at gøre det 
kendt. 

Kristian Larsen, Kids-konsulent

Jul med Gumle og Turner
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RUNDT OM PRÆDIKANTEN

Gud og familien i centrum

Nyt i Syd har spurgt Jette og Per Bønder-
gaard, Brændstrup, om de vil fortælle lidt 
om deres familie og juletraditioner men 
også om deres kald og tjeneste i Guds 
rige.

Jette og Per har fire børn, hvoraf de tre 
er flyttet hjemmefra. Jette arbejder som 
sekretær på Brændstrup Kristne Friskole. 
Per arbejder som landbrugsrådgiver i 
Andelskassen. Per fortæller:

Julen bringer lys
Vi er begge ret vilde med lys – stearinlys 
og lyskæder både ude og inde. Også i 
2022 kommer lyskæderne op. 

Lyset er et kæmpe vidnesbyrd i en 
mørk tid. Her er kontrasten mellem lys 
og mørke en af de allerbedste måder at 
forklare, hvem Jesus er. For der, hvor der 
er lys, kan der ikke være mørke – der, 
hvor Jesus er, kan Djævelen ikke være.  
Lyset hjælper mig, når jeg i november 
begynder på at forberede et advents-
møde, og det skaber forventning til den 
kommende højtid i hjerte og sind.

Vore juletraditioner er nok som i 
mange andre danske hjem, men på ét 
punkt er vi måske lidt anderledes, for den 
23. december spiser vi nemlig hjemmela-
vet pizza. 

Julen begynder for os et par aftener 
før i Sønderjyllands Frimenighed. Her 
øver bandet, vi pynter juletræet og 

samles til sidst i et hjem til æbleskiver og 
gløgg. 

Juleaftensgudstjenesten begynder kl. 
10.30. Det giver god tid til at ønske glæ-
delig jul og drikke en kop kaffe i menig-
heden bagefter. 

Kald til prædikant
Jeg begyndte som LM kids forkynder 
midt i 90’erne. De første år var det ju-
nioraftner og enkelte familieaftner, men 
efterhånden holdt jeg også nogle almin-
delige møder, og derfor valgte afdelings-
styrelsen at kalde mig som prædikant. 
Centrum i min forkyndelse er, at Jesus har 
gjort alt. Frelsen er ikke afhængig af no-
get i mig selv. Det hele afhænger af Jesus 
og hans død og opstandelse. Jeg siger af 
og til: ”Vi rækkes frelsen ufortjent, pga. 
ubetinget kærlighed”. Guds ubetingede 
kærlighed er et under og virkelig svær 
at fatte. Men at det er UFORTJENT, synes 
jeg, er ubegribelig. Tænk, hvad vi foræres 
uden betaling, uden arbejdsopgaver, 
uden rimelighed. 

Jeg er altid glad for at arbejde med en 
tekst, men jeg er ekstra glad, når både 
børn og voksne giver udtryk for, at de 
fik noget ud af mødet. Det er dejligt, når 
familier får en fælles oplevelse med Guds 
ord. Det tror og håber jeg kan give gode 
snakke og lyst til at lade Jesus fylde i 
hjemmene.

RUNDT OM PRÆDIKANTEN

Forlovelsessamtaler
Jette og jeg har været vejlederpar i LM’s 
forlovelsessamtaler i ca. 20 år, og vi har 
efterhånden talt med en del par. Vi har 
nydt arbejdet af flere årsager: 

1. Vi er i et kristent arbejde sammen. 
2. Vi har fået lov at hjælpe nogle unge 

mennesker med et stort projekt i deres 
liv. Hjælpe dem til at få snakket om ting, 
de ikke vidste, de skulle snakke om og 
give dem nogle redskaber til det liv, de 
nu har valgt at leve sammen.

3. Vi har selv fået et helt naturligt 
fokus på, at der skal arbejdes med ægte-
skabet, og jo mere du arbejder med det, 
jo bedre bliver det.

I forbindelse med dette arbejde stod 
vi og manglede noget at give de unge 
par med videre. Jette opfordrede mig til 
at skrive en lille bog om emnet, så det 
blev til en samtalebog for ægtepar. Den 
tager udgangspunkt i nogle af de vers 
og emner, de forlovede par er igennem, 
når de er til samtale hos os. Samtidig er 
den også forsøgt skrevet til os, der har 
været gift i en del år, fordi vi har lige så 
meget brug for at tale sammen om vores 
ægteskab. Bogen hedder: ”Når I har sagt 
ja”, og er udgivet på Lohses forlag.

Arbejdet i Guds rige
Forkyndelsen skal selvfølgelig være i 
fokus, men hvis ingen sidder i besty-
relser eller udvalg, så blev der jo ikke 
planlagt møder, lejre o.l. Både Jette og 
jeg har gennem årene siddet i forskellige 
bestyrelser og udvalg, fordi vi mener, det 
arbejde er vigtigt at tage del i. Det kristne 
fællesskab skal gerne være både et ånde-
ligt og et socialt fællesskab, som derved 
hjælper til at fastholde os i troen.

Vi bakker hinanden op i vore tjenester 
og føler, at Gud har givet os kræfter til de 
opgaver, vi har haft. Men samtidig har vi 
forsøgt at prioritere vores familie, da den 
er det første og største kald. Familien skal 
der afsættes tid til – både i hverdage og 
ferier.

Adventshilsen
I Luk. 2,14 hører vi, at englene sang: ”Ære 
være Gud i det højeste og på jorden! Fred 
til mennesker med Guds velbehag!” 

Gud rækker sin fred til dem med hans 
velbehag – os der tror på ham. Guds fred 
er at hvile i, at alting afhænger af ham, 
uanset hvilken livssituation vi er i. 

Per Bøndergaard



6 7
NYT I SYD DECEMBER 2022 NYT I SYD DECEMBER 2022

JUL

I julemåneden kan både store og små hygge sig med forskellige 
små aktiviteter. Her er en lille kryds og tværs, som måske kan 

løses med en lille skål juleknas ved siden af. 

Hvad er kodeordet?

GOD FORNØJELSE

Foto: Unsplash.com / Løsningen findes side 14

Julekryds
JUL
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Julen har 
englelyd...

Englen formgives ved at følge modeltegningen. Start med hovedet, dernæst kroppen 
og til sidst vingerne. For at samle englen vikles tråden en omgang rundt ved halsen og 
for hver del, du har formgivet. Afsluttes ved at vikle et par gange og sno de to ender 
sammen og nappes af med bidetangen.

Ikke to engle bliver ens – det er charmen! Når jeg formgiver løfter jeg den ved alle 
bøjninger væk fra modeltegningen for at kunne bøje og sno tråden. Gør hvad du 
finder nemmest.

Idé lav en større engel, i frihånd eller ved at kopiere modeltegningen op.

Glædelig krea-jul
Gitte Christiansen

Tråd-engle. Søde 
små engle lavet af 
vindseltråd. 

Materialer: 
  Vindseltråd – kan 

købes i mange 
farver og særligt 
nu, rigtig mange 
steder.
	Bidetang
	Tråd til ophæng
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Dansk Balkan Mission har gennem 
adskillige år uddelt julepakker til mange 

børn, der har deltaget i børnemøder og lejre. 
Børnene hører til i de fattige roma-landsbyer 
omkring Câmpulung, hvor DBM har bygget 
multihuse og inviterer til møder, gudstjene-

ster, lejre og andre arrangementer. 
Børnenes hjem har modtaget meget 
nødhjælp gennem DBMs medar-

bejdere, især under ned-
lukningen i corona-

tiden. 

Hos mange består hjemmet af 
et eller to uisolerede rum, opvarmet 
af et åbent ildsted eller komfur. Når 

vinteren sætter ind med regn og kulde og 
ofte med sne, føles fattigdommen endnu 

stærkere. Derfor ser børnene virkelig 
frem til julen, om der skulle blive 

råd til lidt ekstra – eller måske 
en julepakke fra de 

kristne ledere?

Fem af vore sønderjyske venner rejser i 
december en uge til Rumænien for at være 

med til at pakke og uddele julepakkerne. 
Så indbydes der til julefest i multihusene. Her 

er der mulighed for at pege på det egentlige ved 
julen, den største gave, at Gud sendte sin søn til 

verden, for at vi ikke skal være alene i mørket, 
men må møde Ham, der er verdens lys.

Til sidst uddeles pakkerne, og man 
har været med til at tænde lys i 

børnenes øjne og glæde 
deres forældre.

Kirken i Pucioasa, vor samarbejds-
partner, er allerede begyndt at forberede 

årets julepakker.  Der er indkøbt kalendere, 
og der er lagt konserves til side fra den sidste 

transport fra Danmark. 
Der er også et nyt børnehæfte på vej her-

fra: ”Jesus – Guds frelse”, og senere vil der 
blive købt nogle dagligvarer samt lidt 

kiks og slik til børnene, så pak-
kerne kan blive til glæde 

for hele familien.

Julegaver til roma-børnJulegaver til roma-børn

Af Gerda Skov
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AFDELINGEN KALENDER

Mødeplan for december og januar 2023
Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl. 19.30

Julen og årsskiftet nærmer sig. Det er 
en tid, hvor det er oplagt at se tilbage 
og spejde fremad. I verden er der sket 
meget dette år. Vi er blevet mindet om, 
hvor sårbar vores såkaldte civilisation er. 
Desværre handler vi mennesker ikke altid 
til gavn for os selv og andre, tværtimod! 
Selvom krigen i Ukraine synes menings-
løs, må vi regne med, at Gud ser og ved, 
hvad der sker. Han er stadig historiens 
Gud, der holder verden i sin hånd, og vi, 
der har fået skænket troen på ham, og til-
med fået bønnens gave, må bede om, at 
der igen kommer fred. Det er vi kaldet til!

Kaldsbevidsthed
Hvordan styrker vi kaldsbevidstheden i 
LM – både til opgaver lokalt og interna-
tionalt? 

Er et kald i Guds rige noget stort? 
Både ja og nej! Ja, fordi vi får lov at tage 
del i arbejdet i Guds rige! Nej, fordi det 
at modtage et kald, i bund og grund er 
at blive mindet om en opgave, der skal 
udføres. Vi kan blive mindet om det på 
mange måder. Nogle gange arbejder 
Gud i sindet i mange år, hvor det så 
ender med at alt lægger sig til rette, så 
man får lov at udføre det, man længe har 
følt var ens kald. Sådan er det bare ikke 
altid. Ofte bliver man ”bare” mindet om 
en opgave ved et spørgsmål om hjælp. 
Ganske simpelt og udramatisk. Er du 
og jeg villige, når vi får sådan et kald? 
Også når det kald ”bare” er en opgave i 
den lokale kreds eller menighed? Vi kan 
være begrænset af vores evner, og det er 
godt og sundt at være bevidste om det, 
alligevel vil jeg tillade mig at minde om, 

at villighed er en væsentlig forudsætning 
for at kunne. I Bibelen kan vi læse om, 
hvordan Gud igen og igen kaldte men-
nesker, der ikke så sig selv værdige og 
evnerige nok til at gå ind i den opgave, 
Gud havde til dem, men de fik lov at gå 
på Guds løfter. 

Kald til forbøn
Jesus sagde: ”Høsten er stor, men arbej-
derne er få. Bed derfor høstens herre om at 
sende arbejdere ud til sin høst” (Luk. 10,2). 

Kaldet gælder også til at gå ind i for-
bønnens tjeneste. Vi er ikke ”kun” kaldet 
til at bringe vores kære frem for Gud. Vi 
er også kaldet til at bede for de udsendte 
missionærer, dem der står i det lokale 
arbejde og til at bede Gud kalde flere til 
en tjeneste i sit rige. 

Det er spændende at være borger i 
Guds rige! Hvilke opgaver lægger Gud til 
rette for os hver især at gå ind i det kom-
mende år? En ting er sikkert: Løftet om 
hans nærvær i tjenesten står han ved!

O Gud, hvor er det sælsomt stort,
at du vil se din gerning gjort
ved mennesker af støvet! (SOS 679)

Kurt Krüger, afdelingsformand

Nytårstanker

Agerskov
Fr. 2. dec. kl. 17.30 Adventsmøde. 
Nicolaj Nicolajsen
Fr. 9. dec. Lovsangsaften. Børneindslag: 
Jakob Bak
To. 29. dec. kl. 19 på friskolen. Julefest. 
Egon Christensen
LMU 
Ti. 6. dec. John Thomsen
Ti. 13. dec. Jacob Knudsen
Ti. 20. dec. Juleafslutning

Agerskov Valgmenighed
Sø. 11. dec. kl. 14 Jakob Rahbek
Lø. 24. dec. kl. 14.30 Jakob Rahbek 
Ma. 26. dec. kl. 14 Jakob Rahbek
Lø. 31. dec. kl. 23.30 Jakob Rahbek 
Januar: agerskovvalgmenighed.dk 

Arnum
Fr. 16. dec. kl. 19 Spejderjulefest i hallen. 
Peter Thorsen
On. 28. dec. kl. 19 Julemøde – Vores egen 
aften
Ti. 24. jan. kl. 18 Jens-Erik Hansen, Vejen                                                   

Ballum
Fr. 2. dec. Adventsfest. Robert Refslund-
Nørgård
Sø. 11. dec. kl. 10.30 Gudstj. Ejler Nørager
Ti. 27. dec. kl. 19 Julefest. Rudolf Larsen, 
Agerskov
Ma. 30. jan. Heine Holmgaard. 
Menighedshuset
Ti. 31. jan. Bjarne Hvidbjerg. 
Menighedshuset 

Brændstrup
Ma. 5. dec. Steffen Juul Pedersen
Ma. 19. dec. Ingvard Christensen
On. 28. dec. Julefest. Peter Nissen 

Ma. 9. jan. Bedeuge
Ma. 23. jan. Robert Refslund-Nørgaard
LMU
On. 14. dec. Juleafslutning

Bylderup Bov
To. 1. dec. kl. 18.30 Adventsmøde. Bent Larsen
Sø. 4. dec. Recitation v. Klaus Højgaard 
Laursen. De 9 læsninger
Ti. 6. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Poul Arne 
Nyborg
Sø. 11. dec. kl. 14 Julefest.  Betweenkonsulent 
Dorthe Schmidt
Sø. 18. dec. kl. 10.30 Gudstj. Henrik Hadberg
Lø. 24. dec. kl. 15 Gudstj. Martin Hunskjær 
Olsen
Sø. 25. dec. kl. 10.30 Gudstj.
Ti. 3. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Erik Haahr 
Andersen 
Sø. 8. jan. Gudstj. Christian Backer Mogensen
9.-13. jan. Alliance-bedeuge  
Sø. 22. jan. Gudstj. Ejler Nørager
Fr. 27. jan. kl. 18 Fokusmøde
Sø. 29. jan. Gudstj. Ingvard Christensen          
 
LMU
To. 1. dec. kl. 18.30 Adventsmøde 
To. 8. dec. Juleklip/hygge  
To. 15. dec. Juleafslutning   

Fyns Frimenighed kl. 14.00
Sø. 4. dec. kl. 16 Kurt Krüger
Sø. 18. dec. kl. 16 Musikgudstj. Laila Paulsen 
Lø. 24. dec. kl. 11 Gudstj.
To. 29. dec. kl.18 Henrik Hadberg

Faaborg kl. 19.00
Ma. 5. dec. Afskedsfest
Ma. 16. jan. Henrik Hadberg. Jeremias 7
Ma. 30. jan. Henrik Hadberg. Jeremias 8

Kaldet gælder også forbønnens tjeneste.  
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Gånsager/Spandet
To. 1. dec. kl. 18.30 Adventsmøde. Lars 
Birkmose. Hos Majbritt og Arne Fredensborg
Sø. 18. dec. kl. 10 Julefest. Gånsager 
Forsamlingshus

Haderslev
Ma. 5. dec. kl. 18 Kulturmøde. Klubhuset
On. 7. dec. Robert Refslund-Nørgaard
To. 8. dec. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Jens 
Erik Rasmussen
On. 14. dec. kl. 11-14 ”Kvinder møder kvinder”. 
Klubhuset
Lø. 17. dec. kl. 19 Julefest. Kjeld Burgdorf. 
Sang v. Klub halv-fem
On. 4. jan. Jens Landkildehus 
8.-13. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 16. jan. kl. 18 Kulturmøde. Klubhuset
To. 19. jan. kl. 14.30 Eftermiddagssamvær. Erik 
Holmgaard
On. 25. jan. kl. 11 Kvinder møder kvinder
On. 25. jan. Jens Rosenberg 
LMU
Ma. 5. dec. Juletale
Ma. 12. dec. Bibelstudie
Ma. 19. dec. Julehygge
Ma. 2. jan. Hygge og opstart hos Anders
Ma. 9. jan. Alliance-bedeuge
Ma. 16. jan. Filmaften
Ma. 23. jan. Bibelstudie
Ma. 30. jan. Spilleaften

Haderslev Frimenighed kl. 10.00
Sø. 4. dec. Jacob Knudsen
Sø. 11. dec. Per Bøndergaard
Lø. 17. dec. Julefest
Lø. 24. dec. Svend Åge Jacobsen
Sø. 15. jan. Lars Malmgård Jensen
Sø. 29. jan. Jacob Knudsen

Haderslev Syd
Fr. 2. dec. kl. 19 Adventsfest. Erik Haahr 
Andersen
Fr. 9.  dec. Julemiddag
8.-13. jan. Alliance-bedeuge

Fr. 27. jan. Mads Jakob Jakobsen 

Kolding
To. 1. dec. Martin Jefsen: ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet”
Sø. 11. dec. Juleafslutning. Jørn Nørgaard
To. 5. jan. Ejler Nørager
To. 26. jan. kl. 18 Kredsmøde

Kolding Bykirke kl. 10.00

LM Sønderjylland Frimenighed kl. 10.30
Sø. 4. dec. Brændstrup. Henning Thomsen
Sø. 11. dec. Ballum. Ejler Nørager
Sø. 18. dec. Brændstrup. Peter Rask
Lø. 24. dec. Brændstrup. Ejler Nørager
Ma. 26. dec. Brændstrup. Ernst Højgaard
Sø. 8. jan. Brændstrup. Ejler Nørager
Sø. 15. jan. Brændstrup. Forbøns- og vidne-
samling. Ejler Nørager
Sø. 22. jan. Brændstrup. Per Bøndergaard
Sø. 29. jan. Brændstrup. Ejler Nørager  

Løgumkloster kl. 19.00
Fr. 2. dec. Adventsmøde sammen med IM. 
Enok Mogensen
Fr. 9. dec. Lars Birkmose. Julesalmer
Sø. 18. dec. kl. 14. Julefest. Birgitte Hornbæk, 
Taps
LMU

Odense
Ti. 13. dec. Julefest på Kratholmskolen
Ma. 19. dec. Enok Mogensen: Vores 
utålmodighed – Guds langmodighed
Ma. 2. jan. Nytårsmøde
9.-13. jan. Alliance-bedeuge
20.-21. jan. Bibelweekend LM-Fyn. Peter 
Nissen
LMU kl. 19.00
On. 7. dec. kl. 19 Bibelstudie
On. 14. dec. kl. 19 Jens Peter Rejkjær: ”Den 
barmhjertige samaritaner” 
Ma. 19. dec. kl. 19 Juleafslutning med LM

Over Jerstal kl. 19.00
To. 8.  dec. Adventsmøde. Ingvard 
Christensen
Fr. 16. dec. Julefest. Jon Kjærsgård, Herning
11.-13. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 15. jan. Vedsted Kirke
To. 26. jan. Jacob Knudsen
    
Ribe
Fr. 2. dec. kl. 17.30 Risengrødsspisning og 
adventsmøde. Flemming Jensen. Hos Gunhild 
og Jens Rosenberg
10.-13 jan. Alliance-bedeuge
Ti. 17. jan. Jesper Aagaard. Hos Marianne og 
Børge Schmidt

Ryslinge kl. 14.30

Skærbæk
Fr. 9. dec.  Poul Arne Nyborg
To. 15. dec. kl. 14.30 Ældremøde. Henry Holm
On. 28. dec. Julefest. Jens Rosenberg
9.-13. jan. Alliance-bedeuge
To. 19. jan. kl. 14.30 Ældremøde. Jens 
Landkildehus
Fr. 27. jan. Martin Hunskjær Olsen

Sommersted – i Kirkehuset
Fr. 3. dec. kl. 19 Advent- og Julestemning. 
Egon Christensen
Fr. 20. jan. Erik Haahr Andersen

Sønderborg
Fr. 2. dec. kl. 18. Julefrokost. Per Bøndergaard
On. 7. dec. kl. 17.30 Julefest. Kristian Larsen
Fr. 9. dec. kl. 12 Seniorjulefrokost. Flemming 
Jensen
To. 15. dec. Jesper Aagaard
Fr. 6. jan. kl. 18 Nytårskur, vidne-/ og 
lovsangsaften
8.-12. jan. Alliance-bedeuge
Fr. 13. jan. kl. 14.30 Seniormøde. Jacob 
Knudsen
To. 19. jan. Peter Thorsen 

Toftlund Frimenighed
Sø. 4. dec. kl. 10 Gudstj. Finn Sørensen
Fr. 9. dec. kl. 18 Julefrokost/julefest
Lø. 24. dec. kl. 14 Gudstj.
9.-13. jan. Alliance-bedeuge
Sø. 22. jan. kl. 10 Gudstj. Niels Kousgaard
On. 25 jan. kl.19 Kurt Krüger

Tønder – Adr.: Rens Museum, Rens
On. 7. dec. kl. 18.30 Juleafslutning. Enok 
Breum Mogensen
Ti. 10. jan. Alliance-bedeuge 
On. 11. jan. kl. 19 i Burkal Kirke 
On. 25. jan. Ejler Nørager

Vadehavskirken kl. 10
Sø. 4. dec. kl. 10 Gudstj. Ingvard Christensen
Sø. 11. dec. kl.10 Gudstj. Jens Landkildehus
On. 28. dec. kl. 15 Julefest. Jørn Nørgaard
Sø. 8. jan. kl.10 Gudstj. Møller Schmidt
Sø. 22. jan. kl. 10 Gudstj. Henrik P. Jensen
LMU

Aabenraa kl. 19.00
Ti. 13. dec. Peter Rask. Malakias’ Bog
Lø. 17. dec. Julefest. Dorthe Schmidt. På EUC 
Syd, Stegholt 35
8.-15.jan. Alliance-bedeuge
Ti. 24. Jakob Rahbek
LMU
Ma. 9. jan. kl. 19 ...
Ma. 16. jan. kl. 19 Bibelstudie 
Ma. 23. jan. kl. 19 Kristoffer Larsen 
Ma. 30. jan. kl. 19 ...

74 52 66 44
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MINDEORD

DECEMBER

Tak  
• at vi uden begrænsninger må samles til møder og gudstjenester
• at Jesus kom til jord for at frelse os 

Bed 
• om, at vi må tage tid til bøn og bibellæsning
• at julen må fejres med Jesus som midtpunkt
• om flere medarbejdere i LUMI Genbrug i Kolding
• om missionærer til nybruds- og familiearbejde i Peru
• for vore forkyndere – også blandt børn og unge
• for arbejdet med udskiftning af tag på Solbakken

Missionærer og volontører – Cambodja
• Anju og Mika Bak-Skovenborg i Battambang: Bed for deres opstart
• Volontørerne Julia Staugaard Jørgensen og Sarah Storm Petersen,  
 der arbejder i Daughters of Cambodia, underviser missionærbørn i  
 dansk og børn i slumkvarterer i engelsk

Missionærer– Peru
• Julie og Emil Solgaard, Lukas, Mirjam og Rakel i Cuzco. Bed Gud  
 lægge opgaver til rette 

JANUAR

Tak
• at vi også i år må regne med Guds kærlighed og omsorg

Bed 
• for Alliance-bedeugen fra 8.-15. januar. At vi må kunne samles i  
 enighed i bøn til Jesus 
• om vækkelse og åndelig fornyelse blandt os
• for det nye elevhold på LMH – og dem, der fortsætter 
• prædikantdagen 24. januar – at den må styrke og opmuntre
• for LME, lærere og elever

Missionær – Mongoliet         
• Maiken Hadbergs nye opgaver, hvor hun skal opmuntre og hjælpe  
 lokales initiativer på vej

Missionær – Tanzania
• Jacob Frost, Iringa: Rådgivning og evangelisation hos nomade-
 stammer 

BED,  sa 
skal der 
jer.

G
IV

E
SMAT T 

syv,syv

SØG, 
så skal  
finde.

MATT 
s y v ,
s y v

I 

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

L
U

K
K

E
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FORBØN

I forbønnens tjeneste† Rudolf Lassen

Den 27. september 2022 døde Rudolf 
(Rudi) Lassen 95 år gammel. Han var gift 
med Inger, og sammen fik de to børn, 
John og Bodil.

Selv om Inger og Rudi blev gift i en 
sen alder, oplevede de 52 gode år sam-
men.

Rudi var uddannet elektriker, men 
arbejdede i mange år som kustode på 
Sønderborg Slot, hvor han var en dygtig 
historiker og brugte sin gode fortæl-
leevne. Han vidste også meget om det 

gamle Sønderborg og fortalte gerne om 
det. Rudi var lun af natur, og vi blev ofte 
mødt med en sjov bemærkning.

Inger og Rudi deltog trofast i møderne 
i Bethania, bibelkredse og seniormøder, 
så længe kræfterne slog til.

Rudi havde det svært i de sidste år, 
da han mistede det meste af sit syn, og 
derfor ikke kunne læse bøger, som var 
hans store interesse.

Ære være Rudi Lassens minde.
Hanne og Johannes Tychsen

Musical på 
Løgumkloster Efterskole

Oplev den spændende musical om den 
pukkelryggede klokker, Quasimodo, der sid-
der indespærret i Notre Dame katedralens 
klokketårn. Se, hvordan han trodser sin onde 
herre, Frello, der har forbudt ham at forlade 
tårnet, og hvad han nu bliver hvirvlet ind i af 
spænding og dramatik.

• Torsdag 19. januar kl. 19.00
• Fredag 20. januar kl. 19.00
• Lørdag 21. januar kl. 13.00

Velkommen til enhver.

Løgumkloster Efterskole 
Tønder Landevej 6 
6240 løgumkloster 

Kodeord til julekryds: JULEAFTEN  



Jette og Per Bøndergaard i deres hjem
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