
I de sidste ti år har det 
traditionsrige advents-
møde på Dejbjerglund 
Efterskole været afholdt 
i kultursalen, men ikke 
i år...

Grundet en omfattende 
vandskade i kultursalen i 
forbindelse med stormen 
den 5. december var ad-
ventsmødet i år i sportshal-
len. Ligesom de foregående 
år havde eleverne advents-
marked med alskens hjem-
melavede ting, og der blev 
som altid udsolgt.

Gitte Christiansen bød 
velkommen, og vi sang Det 
sørme det ’ sandt decem-
ber.

Provst Lotte Veisel, Ring-

købing holdt adventstalen. 
Hun havde forskelligt julel-
pynt med: nisser og engle 

engle, talen handlede om. 
Hun holder meget af engle 
og har masser af dem. Alle 
elsker engle, og i dag taler 
man meget om engle – i 
modsætning til for 40 – 50 
år siden, hvor engle nær-
mest var et fyord. 

Får man først øje på dem, 
er de alle vegne. De har al-
tid været der, og bibelen er 
fuld af dem; de er med i de 
bedste historier. Også i det 
gamle Grækenland og det 
gamle Rom kendte man 
til engle. De har vinger, 
kan bevæge sig frit mellem 
himmel og jord, og vinger-
ne er udtryk for, at de kan 
bevæge sig frit i tid og rum; 

de er tidløse og uden alder 
og kan bevæge sig fra den 
ene dimension til den an-
den.

Engle fremstilles som 
nuttede børn eller unge, og 
de passer ind i vores idea-
ler, som vi ønsker at se ud 
og bør opføre os. De har 
altid travlt, spiller, synger, 
holder vagt og passer på os. 
De er interessante, fordi de 
er en spejling af os selv – 
bare ikke stressede. Engle 
er idealer for os, netop fordi 
de ikke er mennesker, men 
guddommelige væsener og 
ikke underlagt de samme 
vilkår som os. De er Guds 
hjælpere og sendebud, væ-
sener som gør al ting til 
Guds ære.
De optræder talrigt ved 
Jesu fødsel; derfor hører de 

Advents på DE
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især julen til. En engel kom 
og trøstede Jesus i Gethse-
mane have, da han vidste, 
hvad der skulle ske med 
ham. Der var en engel ved 
graven, og kvinderne blev 
rystede. Men der er mange 

Vi tager glad og gerne 
engle frem hvert år. Vi ta-
ger disse himmelske væ-
sener til os og elsker dem. 
De hører til noget af det, 
vi ikke kan bevise, og de 
repræsenterer det overna-
turlige og guddommelige, 
og inderst inde ved vi jo, at 

Vi er nøgterne menne-
sker, og det er OK, når vi 
skal bestride et arbejde 
osv. Men det er befriende 
med noget helt andet, og de 
repræsenterer en side af os, 
som vi ind imellem glem-
mer:  tro, håb, livsglæde, 
noget vi ikke kan se, men 
dog ikke undvære; at der er 
mere end vi kan se, måle og 
veje og google på internet-
tet.

Vi er skabt af Gud og har 
en fælles baggrund og er 
ansvarlige for vores med-
mennesker. Vi skal se os 
selv i et større perspektiv 
og erkende, at livet er mere 

magt. Livet ville være fatti-
gere, hvis vi ikke oplevede 
alt det, vi ikke kan se, alt 
det vi dybest set er afhæn-
gige af: at nogen holder af 
os, glæden, kærligheden. 
Verden ville være fattigere 
og mere trøstesløs, hvis 
engle ikke fandtes.

Glædelig advent

Derefter sang forsamlingen 
»Der er noget i luften«.

Så kom drengene op og 
sang »Det er risengrød«, 
og bagefter var det skole-
bandets tur til at give et 
nummer »Last Christmas«. 
Musiklæreren fortalte, at 
der havde været lidt panik 
på med hensyn til at øve, 
da musiklokalet i fredags 
var blevet evakueret og alle 

motionsrummet.
Så var det blevet tid til 

kaffen, som drengene ser-
verede.

Den næste fællessang 
var »Så tænder vi et lys i 
kvæld«, hvorefter pigerne 
kom ind i det traditions-
rige og meget smukke lu-
ciaoptog. Pigerne sluttede 
af med tre meget smukke 
sange. Det sidste nummer 
var »Dejlig er Jorden«, 
hvor drengene også kom 
med.

Gitte Christiansen slut-
tede med Tak for i aften, og 
alle kunne tage opløftede 
hjem.

-lrå
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TØSCK BOB...

Billedemanipulation:
Fotografen har ikke 
gjort bob-holdet pænere, 
men mere spændende 
at se på:)
Fra venstre: Signe, jette, 
Sanne, Kristian, Jens 
Laurids  og Henning.

Hver torsdag i 
vinterhalvåret mødes 
TØSCK til et slag BOB
hos Leding Auto.

-

Fint nok, at du 
snitter de grønne...
SANNE

-
-

Hvilken retning 
skal den nu 
tages fra... SIGNE

-

-

Jeg har meget 
bøvl med det hul 
derovre...
JETTE

-

-

Kan du godt få den 
helt derned...
HENNING

Neeeej...
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er K -

Kan man ikke bytte 
denne pind/kø 
ud med en bedre...
SIGNE

-

Jeg vil gerne 
anmode om et 
extra slag...
SANNE

Nej vi vil heller til 
VM i Sudoku...

Hwa så, gir I op...

-

-alb



MiSSiONS

JANUAR:

Tirsdag 7. 19.00
Bedemøde
i missionshuset 

Torsdag 9. 19.00
Bedemøde
i missionshuset 

Mandag 20. 19.30
Kredsgeneralforsamling 
IM

Onsdag 22. 19.30
Månedsmøde:
Dåben – mere
end tre håndfulde vand.
Poul Ivan Madsen
9735 0115

FEBRUAR:

Onsdag 5. 19.30
Månedsmøde:
Hvordan holder vi
kærligheden levende i
parforholdet!
Temauge: 1. Mosebog

Mandag 17. 19.30
Skabelse, synd og nåde.
(Urhistorie)

Tirsdag 18. 19.30
Udvælgelse og løfter.
(Abraham)

Torsdag 20. 19.30
Ledelse og frelse. 
(Israel) Brian og Lene, 

Ikast, fritidskonsulenter.
Svend Erik Petersen,
fritidsforkynder,
Ringkøbing.
9715 3386/2174 5313
9732 1421/5172 4624

MARTS:

Onsdag 5. 19.30
Generalforsamling

Onsdag 19. 19.30
Månedsmøde:
En levende tro.
Efter kaffe fortæller 
han om det at være i
en genbrugsbutik – 
det at give Guds Ord 
til dem, der kommer 
og køber ting og sager.
Hans Jørgen Hedegaard,
indremissionær, Brande
3220 1017/2212 1906

SØNDAGS

Program Forår 2014:
JANUAR:

12. kl. 10.15
Vi laver snurretoppe

FEBRUAR:

2. kl. 10.15
Vi bager

21. kl. 19.00
Familieaften

MARTS:

9. kl. 10.15
Generalforsamling

30. kl. 10.15
Noahs Ark
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Kl. 15 den sidste fredag 
i oktober, Missionshuset 
i Dejbjerg åbner endnu 
engang dørene for årets 
basar i Dejbjerg. 

Knud Petersen åbnede, 
traditionen tro, basaren 
ved at ringe med den gamle 
klokke. 60 -70 handlende; 
børn, unge og voksne kø-
bete lodder i tombolaen 

gjorde gode køb ved mad-
bordet, hvor der der blev 

kaffe og kage. 
Senere på eftermiddagen 

holdt tidligere leder af søn-
dagsskolearbejdet i Dan-
mark Bjarne Gertz Olsen 
foredrag om søndagsskoler 
i Indien. 

Bjarne Gertz Olsen for-

fra en indisk søndagssko-
leleder, som ønskede in-
spiration til, hvordan de i 
Indien kunne udvikle deres 
søndagsskolearbejde.

Et år senere tog Bjarne til 
Indien for at undervise in-
diske præster og søndags-
skoleledere i, hvordan bl.a. 
dukketeater kan bruges til 
at fortælle om kristendom.  

Basar i 

Bjarne Gerts Olsen holder 
foredrag om søndags-
skolen i Indien.

lærte om søndags-
skolearbejdet i Indien.
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Desuden har samarbejdet 
med den Danske Folke-
kirkelige Søndagsskole nu 
resulteret i, at et lille bør-
nehjem for forældreløse 
børn i Indien er under op-
bygning.

Efter foredraget åbnede 
de mange boder igen med 
hjemmebag, syltede rød-
beder og hyldebærsaft, og 
salget gik godt. 

Det blev derfor igen til et 
overskud fra basaren i Dej-
bjerg på ca. 19.000 kr., der 

bl.a. går til børnehjemmet 
og søndagsskolearbejdet i 
Indien.

Kl. 18 var der fællesspis-
ning, hvor menuen stod på 
pandekager med fyld og 
stort salatbord. 

Basaren sluttede med en 
kort andagt, og et fader-
vor – en ny basar i Dejbjerg 
venter næste år. 

Alle er velkomne

Yes - jeg har vundet i 
tombolaen.

Der bliver handlet ved 
boderne… og forældreløse 
børn i Indien får tag over 
hovedet.

Desuden har samarbejdet 

it

Mylder ved tombolaen.
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Spotlight har været på 
lejr. Weekenden efter 
efterårsferien tog 
Spotlight afsted på lejr.

Turen gik til spejderhyt-
ten i Gl. Sogn. I løbet af 
weekenden var der mange 
forskellige aktiviteter på 
programmet.

Der blev varmet op med 
forskellige dyste; roulade-
spisning, ægge- og støvle-
kast, tovtrækning og ninja-
leg.

Lørdag om eftermiddagen 
var der valgfrihed i mellem 
forskellige aktiviteter, bål, 

bagning, kreativ og til slut 
rundbold.

Sidst på eftermiddagen 

gik forberedelserne i gang 
til aftenens store MGP-
show. Alle var inddelt i 

Spot  på lejr

og til slut o gik forberedelserne i gang
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hold, der hver skulle forbe-
rede et nummer til konkur-
rencen. Der blev spekuleret 

Efter en lækker middag 
gik showet i gang, og alle 
gav den max. gas når det 
var deres tur til at indtage 
scenen. Der blev dystet om 
den legendariske SpotLight 
MGP Vandrepokal. 

Et fantastisk og forry-
gende show, med mange 
gode numre. Vinderholdet 
blev fundet, og selvfølgelig 
måtte vinderne gå på sce-
nen endnu engang. Afte-
nen fortsatte med lege og 
konkurrencer.

Pludselig kom to ledere 
ind ad døren, og fortalte, at 
de var blevet kontaktet af 
NATO, der havde brug for  

og to detonatorer, der var 
skjult i området. Men, det 
var ikke uden fare at gå ind 
i missionen, da Russerne 
også var meget interesse-
rede i disse våben. 

Det blev en hæsblæsende 

natlig mission, som udspil-
lede sig. »Special-agenter-
ne« fra SpotLight kastede 

sig modigt ud i missionen, 
trodsede nattemørket og 
tog kampen op med rus-

serne.
Efter fuldendt mission 

var der hotdog til natmad 
og køjerne kunne indtages.

Efter gudstjeneste og fro-

trætte unge mennesker 
hjemad efter en god lejr.

natlig mis sionen,s

i i
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