LM-SYD
Haderslev
Program august – december 2017

Her finder du kristen tro og fællesskab!
• Er du nysgerrig eller søgende?
• Tror du på Gud?
DU ER VELKOMMEN!

MØDER
Møderne er for hele familien, og alle er velkomne. Der er sang, vidnesbyrd, hygge, samt
taler med udgangspunkt i Bibelen. Alle samlinger slutter med gratis kaffebord.
Fredag 18. august kl. 19.30 | Taler: Henrik Jensen, LM’s landsformand
 Eva og Arne, Godthåbsvej 46, Haderslev
Fredag 1. september kl. 19.30 | Taler: Mathias Nørager | Bedemøde kl. 19.00
 KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev
Fredag 15. september kl. 19.30 | Taler: Brian Bjørn Nielsen, missionær i Tanzania
Mødet er fælles med Sommersted LM
 Hos Helle og Peter, Skovbøllingvej 26, Haderslev
Fredag 29. september kl. 19.30 | Filmaften v/ Filip
 Hos Rita og Niller, Skovbrynet 26, Haderslev
Fredag 13. oktober kl. 19.30 | Taler: Svend Aage Jacobsen | Bedemøde kl. 19.00
 KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev
Fredag 27. oktober kl. 19.30 | Taler: Emile Djonga | Bedemøde kl. 19.00
 KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev
Fredag 10. november kl. 19.30 | Halmøde i Løgumkloster
Mulighed for fælles kørsel fra Haderslev - kontakt Niels Kr. Jønsson, tlf. 2889 6865.
 LME, Tønder Landevej 6, Løgumkloster
Fredag 24. november kl. 19.30 | Taler: Jesper Iversen
 Aase og Hans Peter, Povlsgaardvej 21, Haderslev
Fredag 8. december kl. 19.00 | Adventsfest | Taler: Finn Sørensen
Med ris ala mande, sange, tale, kaffe og bortlodning af juledekorationer m.m.
 KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev

Kunst, kreativitet og kristendom
I efteråret 2017 arrangerer vi fire kursusaftner. Gennem kunst og kreative aktiviteter
vil vi arbejde med nogle af de store temaer i livet. Vi vil lære basale teknikker, bruge
vore egne erfaringer og samtidig udforske, hvad den kristne tro har at sige om
temaet. Det bliver aftener, hvor hoved, hjerte og hænder spiller sammen.
Helle Noer, kreativ konsulent i Indre Mission, underviser kompetent og inspirerende i
aktiviteter og brug af materialer. For alle. Kom og tag en ven med. Program følger.

Bibelstudie
Bibelstudiegruppen mødes kl. 19.30 én onsdag hver måned. Alle er velkomne!
Onsdag 9. august
Onsdag 6. september
Onsdag 4. oktober
Onsdag 1. november
Onsdag 13. december

Hos Ingeborg og Bent, Hans Tausensvej 6, Haderslev
Hos Majbrit Andersen, P.N. Lagonis Vej 20, Vojens
Hos Eva og Arne, Godthåbsvej 46, Haderslev
Hos Rita og Niller, Skovbrynet 26, Haderslev
Hos Helle og Peter, Skovbøllingvej 26, Haderslev

kulturmødet
Kulturmødet finder sted kl. 17.45-20.00 én mandag hver måned. Det er for hele familien.
Mandag 14. august		
Mandag 4. september 		
Mandag 2. oktober

Mandag 6. november		
Mandag 4. december

På Kulturmødet ønsker vi, at tillidsforhold og venskab skal vokse frem på tværs af
forskellige kulturer. Der er altid fællesspisning og forskellige emner og aktiviteter.
Alle er meget velkomne, uanset nationalitet, kulturel eller religiøs baggrund.
Kulturmødet arrangeres i fællesskab med Haderslev LM
 Vi mødes i KFUM’s Klubhus, Kløvermarken 1, Haderslev

Vore kontaktmissionærer
Annelise og Axel 			
Signe og Brian
Rye Clausen, 				
Bjørn Nielsen
Cambodia				med børnene 				
					Silas og Alma,
					Tanzania
• Vær med til at bede for missionærerne og det arbejde, de står i.
• Du kan give en gave til Luthersk Mission (LM) på landsplan:
Gironummer til indbetaling af gaver til LM: +01< + 5427754<
I meddelelsesfeltet oplyses, at det er en gave til missionsarbejdet.
Du kan få skattefradrag for gaver til LM. Læs mere: www.dlm.dk/stoet-lm
• Du kan støtte LM-syds arbejde ved at overføre penge til vores konto
2450 - 0716541754. Du kan få skattefradrag for gaven: www.dlm.dk/stoet-lm

LM-SYD er en del af Luthersk Mission. Vi arbejder på samme grundlag som
Den danske Folkekirke, der er evangelisk-luthersk. Man kan også sige, at vi
står for den “klassiske” kristendom, der udfolder sig i et godt fællesskab.
En vigtig del af livet som kristen er fællesskabet med andre kristne,
et fortroligt fællesskab af mennesker, som altid hjælper hinanden.
Vi mødes regelmæssigt for at holde møde. Møderne kan udfolde sig på
mange måder. Vi synger altid nogle sange/salmer for at lovprise Gud.
Derudover kommer der som regel en prædikant og forkynder Guds ord/Bibelen for os. På den måde bliver vi opbygget i den kristne tro. Andre gange
ser vi film, lærer nye sange, holder bede- og lovsangsmøde, hører et foredrag, tager på en udflugt, eller noget helt andet.
Som afslutning på en dejlig mødeaften har vi altid kaffebord, hvor man kan
få en god snak over kaffen og få besvaret evt. spørgsmål, som måtte være
opstået i løbet af aftnen. Ligesom der kan dannes og opbygges nye relationer.
Møderne er åbne for enhver, ingen tilmelding, intet medlemskab eller andre
forudsætninger er nødvendige.

LM-SYD
Haderslev

www.lm-syd.dk
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