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”Jeg tilgiver deres skyld 
og husker ikke længere 

på deres synd”
(Jer 31,34)

Tekst: 
Christian S. Maymann 

HØJSKOLELÆRER

Udsagnet stammer fra Jeremias’ bog. Jeremias blev sendt til Israel før eksilet i 586 f.kr, og store dele af 
hans budskab havde dommens fortegn. Folket havde vendt sig mod Gud; Guds reaktion var klar: ”[Gud] 
husker deres skyld og straffer deres synd”. (14,10). 

Hvad vil det siges at huske? Ofte bruger vi det om 
at huske en begivenhed. Hvis jeg husker min vens 
fødselsdag, så sender jeg ham en hilsen. Hvis jeg 
husker, hvad jeg havde planlagt at skulle spise, 
handler jeg ind efter det. Jeg husker cafeaftalen 
med min ven, og så tropper jeg op og hygger mig 
sammen med ham. At huske og at handle hænger 
tæt sammen.

Denne nære sammenhæng mellem at handle og 
huske løber som en tråd igennem Guds ord. Helt 
tilbage i Første Mosebog hører vi om, at Gud vil 
huske på sine løfter; I det tilfælde bliver det at 
huske en positiv ting. 

I Jeremias’ bog bliver Guds hukommelse af fol-
kets synd en katastrofe. Gud husker deres synd, 
og straffer dem ved at sende dem i eksil. 

Men så kommer det præcis modsatte ord fra Gud 
gennem Jeremias: ”Jeg husker ikke længere på 

deres synd”. Det betyder ikke alene, at han glem-
mer synden. Det betyder, at han sletter den ud, 
og relationen mellem Guds folk og Gud er bundet 
i, at synden ikke længere findes. Gud glemmer 
vores synd. 

Når Gud kan glemme vores synd, er det, fordi der 
var én dag, hvor han huskede den. Langfredag 
hang Jesus på korset for os – og det er udtryk for, 
at Gud huskede vores skyld og straffede vores 
synd. Gud samlede al synd i et punkt på Golgata. 

Konsekvensen af, at Gud huskede synden, da han 
så Jesus er, at han glemmer den, når han ser dem, 
der tror på Jesus. Så handler han med dig som en, 
der aldrig har syndet, aldrig har sagt et galt ord, 
aldrig har vendt sig bort fra Gud. Fordi Gud huske-
de synden langfredag, glemmer han den, når du 
tilhører Jesus.

højskolen kort ...
Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutnin-
gen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var 
en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker 
på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og 
en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og 
vores historie.
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På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders op-
hold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der 
starter om efteråret. Hvert kursus indeholder under-
visning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag 
og en række valgfag. Fællesfagene består af grund-
læggende indføring i den kristne troslære, centrale 
bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige 
emner.
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Me Too-bølgen nåede Danmark i efteråret. Sofie Linde åbnede for Pandoras æske den 27. august, og 
siden væltede skeletterne ud af skabene ikke mindst i den politiske verden. Dette er ikke stedet for en 
større analyse af Me Too-fænomenet, som efter min mening rummer både positive og negative ele-
menter. Men så meget er klart, at der er brudt et tabu i vores kultur om, at en hel del mænd har misbrugt 
deres magt til verbale og fysiske overskridelser af grænser overfor kvinder. Der er tale om en afsløring 
af manglende respekt og grænseoverskridende adfærd, som har været rystende, også når vi ser bort fra 
de tvivlsomme sager.

Bekræftelse
Den offentlige kritik af overskridelsen af grænser-
ne mellem kønnene taler op imod en seksuelt fri-
gjort kultur, der har været hyldet i flere årtier her 
til lands. Mange kristne har igennem årene følt 
sig snerpede, når de udviste tilbageholdenhed i 
forhold til en mere frivol kontakt mellem kønne-
ne, - og har også måttet høre for det.
Me Too er ikke en bekræftelse af en kristen sek-
sualetik, men bevægelsen understøtter retten til 
at fastholde sine grænser overfor det andet køn. 
Især kvinders ret til at  gøre det overfor mænd. 
Retten til at sige fra uden at blive dømt ude som 
puritansk og sippet er blevet slået fast med 
syvtommersøm. Det synes jeg, at vi skal tage til 
os og glæde os over. Og det skal give frimodighed 
til at vedkende sig sine grænser for kontakten 
med det andet køn. 
Indirekte har Me Too-bølgen også været en op-
muntring ved, at der indtil nu har været så få 
tilfælde af mænds grænseoverskridende adfærd 
over for kvinder i de kristne miljøer. Dette kan 
selvfølgelig også skyldes, at overgreb kan være 
tabubelagt i kristne miljøer. Brodne kar findes, 

men det har heldigvis tilsyneladende ikke været 
en tendens.

Udfordring
Bekræftelsen betyder dog ikke, at Me Too ikke 
også rummer en udfordring til kristne miljøer. 
Selvom den kristne seksualetik har vist sig som 
et rimeligt stærkt værn mod fysiske og verbale 
seksuelle overgreb, så rummer Me Too også en 
udfordring til alle former for respektløs optræden 
af mænd overfor kvinder ud fra en social magtpo-
sition i fællesskabet. En magtposition, som ikke 
altid er italesat, men ofte ”hænger i gardinerne.”
En fundamental respekt fra mænd overfor kvin-
der bør være den indlysende og helt naturlige 
følge af, at som mennesker er vi alle er skabt lige 
i Guds billede, og alle er frelst lige i troen på Jesus 
Kristus.
I syndefaldets verden er det dog desværre ikke 
altid en selvfølge, at mænds fysiske og sociale 
magt ikke bliver misbrugt. Det er Me Too bevæ-
gelsen et klart udtryk for. I den kristne menighed 
bør vi være opmærksomme på denne risiko - vi 
er jo ikke fremme på den nye jord endnu! For os, 

Me Too  
– bekræftelse og udfordring

Leder

Tekst: Henrik Nymann Eriksen | FORSTANDER

der mener, at Bibelen taler om en tjenestedeling 
mellem kønnene, er denne opmærksomhed på 
den grundlæggende respekt ikke mindre vigtig.

Jeg vil nævne tre områder, hvor kristne mænd bør 
være opmærksomme på ikke at udvise mangel 
på respekt for kvinder. Andre kunne sikkert også 
nævnes.

1. Sprog og humor. Nogle mænd finder fornø-
jelse ved at fortælle vittigheder om kvinder, 
som ofte fremstiller dem på en nedladende 
måde. Jeg siger ikke, at vi ikke kan lave sjov 
med hinanden kønnene imellem. Men ofte er 
det ikke så sjovt, som den mandlige fortæller 
selv synes, fordi ordene understøtter en gene-
rel mangel på respekt. Deraf de indimellem 
noget anstrengte smil.

2. Deltagelse i den seriøse samtale. I nogle mil-
jøer forventes kvinder ikke at deltage i den 
seriøse samtale om vigtige spørgsmål. Det 
kan handle om samfunds- og menighedsfor-
hold eller trosspørgsmål. Det er selvfølgelig 

frivilligt, hvad man både som mand og kvin-
de vil være med til at samtale om, men en 
kultur, hvor kvinderne forventes ikke at have 
nogen mening om vigtige spørgsmål i kirken 
og verden, og hvor de dermed i praksis ikke 
inddrages, er mangel på respekt. Respekt er at 
invitere kvinderne med i samtalen, så kan hver 
enkelt selv bestemme, om de vil være med.

3. Brug af evner og kompetencer. Mange kvin-
der har store evner og kompetencer, som de 
bruger i deres daglige arbejde inden for fx un-
dervisning, omsorg og ledelse, men som kun 
sjældent bringes i spil i menighederne. Mænd 
i de kristne forsamlinger viser kvinder respekt 
ved ikke at overse deres kompetencer, men 
ved derimod at værdsætte dem og bringe dem 
i spil i fællesskabet.

Det burde være en selvfølge, men i syndefaldets 
verden, hvor retten ofte følger magten, skal vi 
lade Me Too bevægelsen minde os om, at også 
i de kristne forsamlinger skal mænd udvise re-
spekt for kvinder - altid!
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Corona på LMH
Lørdag den 5. december kom Corona til LMH. En 
elev var ved et uheld - og uden på nogen måde 
at have handlet uforsvarligt - blevet smittet. Det 
betød, at alle elever skulle hjemsendes, isoleres 
og testes to gange. Ikke alle havde mulighed for 
at komme hjem, så 11 var i karantæne på deres 
værelse på LMH. Det betød servering på en bakke 
foran døren tre gange om dagen. En meget mær-
kelig situation. Vi kom godt igennem, og som en 
gave fra Gud blev ingen af eleverne testet positiv. 
Derfor kom eleverne tilbage til skolen allerede fra 
fredag den 11. december.

Afsked med E20
Den hurtige tilbagevenden fra karantænen betød, 
at vi fik et fint afslutningsforløb med E20.  De for-
skellige fag blev gennemført, også selvom et par 
lærere skulle testes og isoleres af andre grunde, 
før vi nåede helt frem til juleferien.
De sidste dage på efterårsholdet var rigtig gode 
med underholdende tilbageblik, mange gode 
vidnesbyrd, vores egen gudstjeneste i foredrags-
salen og ikke mindst køkkenets gode mad. 

Tak til E20 for fem gode måneder sammen med 
jer. Der var bump på vejen blandt andet i form af 
en aflyst stortur til Tyrkiet, men I var rigtig gode 
både i fællesskabet og undervisningen. Vi ønsker 
Guds fred og velsignelse med jer videre frem.

Nedlukning
Samme dag som E20 forlod skolen, blev LMH 
sammen med de øvrige højskoler og resten af 
Danmark lukket ned. Vi fik dog tilladelse til, at 
Blå Kors på en dispensation kunne afholde jule- 
og nytårslejr for børn fra misbrugshjem på sko-
len, som de plejer. Nedlukningen blev forlænget, 
og i skrivende stund ved jeg ikke, hvornår der bli-
ver lukket op igen.

Det betyder, at vi passerede den 5. januar uden 
ankomst af de 78 nye elever, som vi ellers hav-
de forventet. Vi håber ikke, at nedlukningen va-
rer for længe, men samtidig ønsker vi at udvise 
samfundssind og tage vores del af ansvaret for, at 
vi som folk kommer så hurtigt og godt igennem 
pandemien som muligt.

Tekst: Henrik Nymann Eriksen | FORSTANDER

Glimt fra skolen

Bibeldage i digital miniudgave
Vi har tidligere orienteret om, at Bibeldage 2021 
ikke bliver gennemført fysisk på LMH. Men det 
betyder ikke, at der ikke sker noget. Vi laver nem-
lig en digital miniudgave af Bibeldage 2021, som 
man kan deltage i fra torsdag den 11. marts til 
lørdag den 13. marts. Hver aften begynder vi kl 
20.00. Bibelundervisningen bliver en gennem-
gang af Joels bog ved bibelskolelærer Christian 
Maymann. Der bliver også fællessang hver for sig 
med vores musiklærere Ulrik Buch og Christian 
Sorth Mogensen.

Tak for støtte
LMH har mange venner og bliver støttet på man-
ge måder ikke mindst i form af forbøn og god om-
tale. Men nogle støtter også skolen økonomisk.  
Det sker på to måder. Den ene er støtte til LMHs 
elevfond, som hvert år hjælper elever, der er mere 

eller mindre presset på økonomien, til at betale 
for deres ophold. I 2020 har ca. 1000 personer 
givet 630.000 kr til LMHs elevfond. Tak for den-
ne vigtige øremærkede hjælp til vores elever. For 
nogle har det været afgørende for, at de økonomi-
ske ender kunne nå sammen til at gennemføre et 
bibelskoleophold.

En anden måde at støtte økonomisk er at give en 
gave til skolen, som indgår i vores drift. Tak også 
for denne støtte til LMH. I 2020 har 151 personer  
givet i alt 76.000 kr. 

Vi er taknemmelig for venner, som står bag sko-
len og for de forskellige udtryk, det har givet i 
2020. Særlig tak til alle jer, som fortsat beder for 
LMH. Det gør en forskel, og vi har brug for det.
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”Det går mig til marv og ben, mine fjender håner 
mig og spørger mig dagen lang: Hvor er din Gud?” 
(v.11). I hårde tider kan vi opleve, at vi mentalt og 
åndeligt mister fodfæstet. Vi hvirvles rundt i vo-
res egne tanker og følelser, og Gud kan føles me-
get langt borte. Der er ikke tale om et oprør mod 
Gud, men mere om en oplevelse af tab af Guds 
nærhed, som vi ikke selv kan gøre noget ved. 

I Salmerne sættes der ord på denne åndelige virk-
ning af de hårde tider, som rykker krisen helt ind i 
hjertet, i tankerne og følelserne. Men også her er 
salmisternes ærlighed en hjælp i genkendelsen - 
andre har prøvet det samme! Men de viser også 
en vej ud af den åndelige krise: ”Vent på Gud! For 
jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud” 
(v.6+12). Der er et spor at følge, når Gud føles 
langt bort i de hårde tider, og salmerne giver os 
hjælp og ord til at følge det spor.

Råbe til Gud 
En vigtig del af det spor, Salmerne viser os i hårde 
tider, er at råbe til Gud. Råbe i vores hjælpeløshed. 
Råbet kan komme til udtryk på mange forskellige 
måder, og Salmernes bog er et sandt arsenal af 
udtryk, vi kan bruge, som det passer bedst i vores 
situation. 

Nogle gange er råbet et råb om hjælp: ”Fra det 
dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb, 
lad dine ører lytte til min tryglen” (Sal 130,1). I 
afmagt og måske endda desperation hjælper Sal-
mernes bog os til at vende os mod Gud. Vi gør det 
ikke altid af os selv , og vi kan have svært ved at 
finde ord til det. Men Salmerne hjælper os, og vi 
må gå ind i de ord, som andre har talt før os, og 
gøre dem til vores egne. 

Andre gange handler råbet om Guds tilsynela-
dende passivitet i situationen. Hvorfor får pan-
demien lov til at trække ud? Kunne Gud ikke bare 
stoppe det nu? Salmerne kender til frustrationen 
over Guds passivitet og giver os også der ord at 
være og vandre i: ”Vågn op, hvorfor sover du, Her-
re? Stå op, forstød os ikke for evigt!” (Sal 44,24). 
Selvom ordvalget kan synes dristigt, er de givet 
os til hjælp i hårde tider. 

Råbet kan også være mere afdæmpet som et ud-
tryk for en længsel, om at mørket snart må aflø-
ses af lys, og at Gud indtil da vil lede os igennem: 
”Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig” 
(Sal 43,3). Salmerne giver dermed også ord til 
bønnen om at stå igennem den mørke tid kombi-
neret med en erkendelse af, at Guds selv må give 
os det indre lys, som vi ikke har i os selv.

Det er ikke nyt, at Guds folk oplever hårde tider. 
De har fulgt Guds børn hele vejen op igennem 
historien. Nogle gange har det været individuelle 
kriser, som har ramt den enkelte troende, andre 
gange har det ramt hele kirken, og atter andre 
gange har Guds folk været ramt af kriser, der har 
lagt hele samfundet under pres. Dette sidste var 
blandt andet tilfældet, når pesten hærgede Euro-
pa. Den kristne kirke og de enkelte troende gik 
ikke fri, men bar sin del af den fælles modgang. I 
disse hårde tider var der særligt et skrift i Bibelen, 
som gav hjælp og trøst, nemlig Salmernes bog. 
Her fandt Guds børn ord, som passede til deres 
egen lidelse, og trøst og opmuntring, der bar dem 
videre igennem krævende perioder. 

Nu er det os, som en del af Guds folk i dag, der 
under Corona-krisen kan have brug for at træk-
ke på de slidstærke udsagn i Salmernes bog. På 
de følgende linjer har jeg samlet nogle nedslag 
fra Bibelens slidte bønnebog, men der er mange 
andre, så det er egentlig kun tænkt som smags-
prøver og en opfordring til at lade Salmerne fra 
Gammel Testamente give hjælp i de hårde tider, 
som vi alle gennemlever i disse måneder.

Genkendelse
Den første hjælp, Salmernes bog giver os, er gen-
kendeligheden af de hårde dage. Det kan godt 

være, at det helt konkret var noget andet, som 
gjorde tiderne hårde, da salmisten skrev, men 
oplevelsen er genkendelig. Det kommer til udtryk 
på denne måde i Salme 86: ”Vend dit øre mod 
mig, Herre, og svar mig, for jeg er hjælpeløs og 
fattig” (v.1) og ”På nødens dag råber jeg til dig” 
(v.7). Her møder vi mennesker, der lever med Gud 
og oplever, at livet er svært. Vi ved ikke præcis 
hvilken nød, de var i, men presset fra Coronavirus 
gør, at vi måske kan gøre udtrykket ”nødens dag” 
til vores. Oplevelsen af, at vi er underlagt kræfter, 
som vi ikke selv er herre over, kan måske give ud-
trykket ”jeg er hjælpeløs” ny betydning. 

Første station i hjælpen fra Salmernes bog i hår-
de tider er derfor, at vi genkender erfaringen i de 
gamle ord, og dermed også oplever os selv gen-
kendt af Ham, der i sidste ende står bag Salmer-
nes bog, nemlig Guds selv.

Gudsforladthed
Selv om hårde tider kan føre til en dybere for-
trolighed med Gud, så sker det ikke automatisk. 
Tværtimod kan modgang have den følgevirkning, 
at vi føler, at Gud har forladt os. Denne oplevelse 
er heller ikke fremmed for Salmerne. I Salme 42 
kommer denne følelse af gudsforladthed under 
krisen til udtryk med ordene: ”... alle dine bræn-
dinger og bølger skyller hen over mig” (v.8)... 

Med Gud i 
hårde tider
- hjælp fra Salmernes bog til at 
gennemleve coronakrisen 
Tekst: Henrik Nymann Eriksen | FORSTANDER
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Overordnet set viser Salmerne, at vejen frem i 
hårde tider ikke er at trække sig fra Gud og at 
være tavs, men derimod at tale til ham, råbe om 
nødvendigt. Og gerne med ord fra Salmernes eget 
store repertoire. 

Guds godhed og trofasthed
Salmernes hjælp i hårde tider er dog ikke kun at 
giver os ord til genkendelse af egne følelser og til 
at udtrykke vores bøn, men derimod at lede vo-
res opmærksomhed hen mod Gud. To ord går ofte 
igen i beskrivelsen af Gud i salmisternes mund, 
nemlig godhed og trofasthed. Således siger David 
i en af sine sange: ”Herre, din godhed når til him-
len, din trofasthed til skyerne” (Sal 36,6). I hårde 
tider kan det være godt at blive mindet om netop 
det, at Gud er god og trofast. At Gud er god bety-
der jo, at det, som rammer mig som enkeltperson 
eller os som samfund, ikke er udtryk for, at Gud 
er ond og ikke vil os det godt. Han er virkelig god 
også midt i en pandemi, hvor vi måske kan have 
svært ved at se hans godhed komme til udtryk. 

På samme måde er Gud trofast, også selvom vi 
kan føle, at han er langt væk fra os. Trofasthed 

betyder jo, at han er udholdende i sin relation til 
os. Han er ikke en vilkårlig ven, som en bekendt, 
der en kort tid kom forbi for så at forsvinde ud af 
vores liv igen. Han er trofast. Det betyder, at han 
bliver hos os og vandrer sammen med os igen-
nem de hårde perioder.

Salmernes bog minder os som et omkvæd om 
Guds godhed og trofasthed. Vi får her ord til selv 
at bekende, at Gud midt i turbulente og uover-
skuelige tider fortsat er god mod os, og at han er 
vedholdende og udholdende i sit forhold til os, så 
han ikke trækker sig, men går med os gennem de 
vanskelige tider.

Guds magt
I urolige tider i vores egne liv og i samfundet har 
vi brug for at forbinde os med noget, som står 
fast og ikke rokkes. Erfaringen viser, at vi har brug 
for noget, som er større og mere stabilt end os 
selv, end lederne i vores samfund og end de sam-
fundsinstitutioner, som normalt giver ro og tryg-
hed. Corona-pandemien har vist, hvor sårbare vi 
er. Salmerne ved dette og leder igen og igen vores 
opmærksomhed hen på Guds storhed og suveræ-

nitet. Det kan ske på mange forskellige måder fx 
i omtalen af Gud som hele jordens konge: ”Her-
ren er konge! Han har klædt sig i højhed, Herren 
har klædt sig og rustet sig med styrke” (Sal 93,1). 
Gud er ikke en lille territorialgud, som kun har 
begrænset magt. Han er stor og mægtig, himlens 
og jordens skaber. Han holder verden i gang (Sal 
104,19f) og tager sig af alle sine skabninger. Han 
er også stor nok til at bekæmpe alle sine mod-
standere, ja, der står ligefrem: ”Han, som troner i 
himlen, ler, Herren spotter dem” (Sal 2,4). 

Salmerne viser os i mange forskellige vinkler og 
perspektiver, at Gud er stor og har stor magt. Han 
er verdens herre, og han har verdenssituationen 
og verdenshistorien under kontrol. Det er ham, 
som er vores Gud, og vores små liv er i hans store 
hånd. Dette store syn på Gud hjælper Salmerne os 
til at fastholde. Blikket løftes, og frimodigheden 
stiger.

Sjælens ro
Salmernes bog undlader ikke at fortælle os, at 
der følger en fred i kølvandet på det spor, som de 
lægger ud for os at følge. Et af de kendte steder 

står der således, at ”kun hos Gud finder min sjæl 
ro, fra ham kommer min frelse. Kun han er min 
klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler” 
(Sal 62,2-3). Salmerne er hudløst ærlige om den 
troendes erfaringer - også de negative erfaringer 
med hjælpeløshed og gudsforladthed. Men ikke 
desto mindre taler de også frimodigt om en er-
faring af sjælens ro. En fred midt i afmagt og tur-
bulens. Det er en ro, som er knyttet til Gud selv.

Hvorfor har troende gennem århundreder søgt til 
Salmernes bog, når de blev udsat for hårde tider? 
Jeg tror, at det er, fordi Salmerne midt i deres hud-
løse ærlighed vender vores blik væk fra os selv og 
mod Gud, og dermed hjælper os op på klippen, 
Guds selv. Der findes sjælens ro. Den ro, som vi 
ikke kan skabe i os selv, for den kommer udefra. 
Men Salmerne kan lede os ind i roen.

Salmernes bog hermed anbefalet til læsning i 
hårde tider.

1110



Adresseændringer
Håndtering af adresseændringer:
Adresseændringer, som fremgår af Båndet, kommer dels fra Postnord og dels fra jer tidligere elever.
Hvis nogen ikke ønsker sin adresseændring i Båndet, så kontakt Ekspeditionen:  
Lene Højgaard Jensen på mobil 42430258 eller email: lenehj@gmail.com.

62  E 73 Ruth Due-Hansen, Skolebakken 30, 4900 Nakskov

F 74 Anna Marie Sindberg, (f. Vesterager), Rubinvej 5, Seest, 6000 Kolding

F 74 Hans Benny Rom, (f. Jacobsen), Ternevej 65C, st., 8700 Horsens

E 75  F 80 Jytte M. Rom, Ternevej 65C, st., 8700 Horsens

E 81  90/91 Ellen Jensen, Ordrupvej 9, 2. th., 8000 Aarhus C

F 85 William Bak, Richard Mortensens Vej 25A, 01. th, 2300 København S

F 94 Anders Martin Larsen, Langørevej 6A, Saltrup, 3230 Græsted

F 2 Kim Pahus Nissen, Lerbjerg 11, 8381 Tilst

F 2 Maria B. Pahus Nissen, (f. Arnbjerg), Lerbjerg 11, 8381 Tilst

F 3 Merete Lausten Hansen, (f. Thomsen), Kildeparken 17, 6000 Kolding

E 5 Kathe B. Sandberg Eriksen, (f. Larsen), Grønsiskenvej 45, Rindum, 6950 Ringkøbing

E 6 Jan Skov Lauritsen, Norges Alle 23, 8200 Aarhus N

E11 Pernille Storbjerg Kristensen, Østerbrogade 85, 01 0021, 2100 København Ø

F12 Simon Kofoed Pedersen, Østerled 18, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby

E14 Nina Jensen, Rydevænget 89, 03. tv, 8210 Aarhus V

F16 Bente Pilgaard Jensen, Brombærvej 21F, 6100 Haderslev

F16 Christoffer Søholm Jensen, Brombærvej 21F, 6100 Haderslev

F16 Enok Breum Mogensen, Strømvej 2, 6240 Løgumkloster

F17 Simon Bech Holm, Skejbytoften 109, 02 0004, Skejby, 8200 Aarhus N

E17 Kristian Thøstesen, Foersumvej 9, 6880 Tarm

F18 Rune Bach Agerbo, Nyvej 5, Skærbæk, 7000 Fredericia

E19 Mathias Pedersen, Bakkelyvej 9, 6870 Ølgod

F20 Emil Søren Vesti Andersen, Kildemarken 20, 5854 Gislev

F20 Louise Beck Madsen, Brandholms Alle 20A, st. tv, 2610 Rødovre

F20 Nikolaj Thyssen Nielsen, Schacksgade 6, 02. tv, 5000 Odense C

19/20  E20 Sophia Sandborg-Petersen, Agrihøj 4A, 9210 Aalborg SØ

Møder ved LMH´s ansatte frem til den 30. april 2021

28. februar Hedekredsen LM Daniel Burgdorf

4. marts ELU, København Ulrik Fogh Buch

5. marts Ullerød LM Henrik Nymann Eriksen

6. marts Viborg LM Henrik Nymann Eriksen

18. marts ELU København Daniel Burgdorf

24-25. marts Bibelkursus Holstebro IM/LM Daniel Burgdorf

28. marts Bethania, Hillerød Daniel Burgdorf

8. april Horsens IM Henrik Nymann Eriksen

8. april Amager LMU Ulrik Fogh Buch

9.-11. april Løgumkloster LM Mikkel Vigilius

10.-11.april Aarhus LM/LMU Henrik Nymann Eriksen

13. april Birkerød IM Daniel Burgdorf

28. april Bibeltime på Djurslands Efterskole Daniel Burgdorf
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Båndet

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, 
hvorfra kommer min hjælp? 
Min hjælp kommer fra Herren, 
himlens og jordens skaber.
Salme 121, 1 og 2

takke og bedeemner

Tak for:

# LMHs medarbejdere

# en god afslutning på E20 trods Corona

# venners støtte til LHM

Bed om:

# at LMH må komme godt igennem coronakrisen

# velsignelse over eleverne på F21

# respekt mellem mænd og kvinder i de kristne  
fællesskaber 
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Mindeord

Endnu en ”Lytter” fra 51/52 er gået hjem til Jesus i dette efterår. Arne Staugård Hansen, 
”Ny Blomstgård”, Bylderup Bov.

Jeg husker Arne, som den der aldrig fornægtede sit synderjyske sprog, og en af de stille 
i landet. Overtog fødegården i 1966, gift med Louise i 1970. Blev beriget med 2 børn og 
6 børnebørn. Deltog i det kristne menighedsarbejde.

Blev begravet ud fra frimenigheden i Bylderup Bov, hvor Ejler Nørager holdt en person-
lig tale ud fra Johs 3, 16. Et stærkt kald til at leve livet i samfund med Jesus, som Arne 
gjorde det.

Æret være hans minde!

Lars Peter Christensen, Vejle
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