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VELKOMMEN

Indre Missions Hus

info@missionshus.info
www.missionshus.info 
 
Kære læser! 
Du sidder med programmet fra Indre
Mission i Brønderslev. Heri er pro-
grammet for møder og aktiviteter i Indre
Mission i 1. halvår af 2019. 
 
Tag gerne et blad med og giv det til
familie, venner og naboer. 
 
Ønsker du at komme med på sms- og
e-mail service kan du sende en mail til
info@missionshus.info 
 
Stof til næste program, der går fra
august - december 2019 sendes senest
den 15. maj til: Simon Markussen, 
simonmarkussen@gmail.com 
 
Digitale billeder fra arrangementer
mm. modtages meget gerne, så de kan
komme med i folderen. 
 
Redaktør og opsætning:  
Tina Birkbak. 
 
Oplag: 200 stk.

Bestyrelse for Indre Mission

Formand Lisbeth Kristoffersen  
Abelsgade 7, 9700 Brønderslev  
2096 8900
lisbeth.kristoffersen@missionshus.info 
 
Næstformand Tonie Pedersen  
Åsendrupvej 71, 9480 Løkken  
2245 2018  
pia.tonie@live.dk 
 
Sekretær Simon Markussen  
Gøgens Vænge 36, 9700 Brønderslev  
4270 9074
simonmarkussen@gmail.com 
 
Kasserer Ole Nielsen  
Jerslevvej 375, 9740 Jerslev  
2149 1599 
ole.nielsen@missionshus.info 
 
Randi Kristensen  
Skovager 7, 9760 Vrå 
2990 9583 
randi.kristensen739@gmail.com  
 
Vicevært i Indre Missions hus:
Lennart Pedersen  
2493 7466 
 



EN HILSEN FRA BESTYRELSEN

Temamøder i februar: 
Torsdag d. 14/2 og fredag d. 15/2 kl. 19-
21 er alle velkommen til temamøder om
bøn. Underviser er missionær i region
Midt, Jørgen Bloch.  
Bøn er livsnerven i livet med Jesus både
i vores private liv og i fællesskabet.
Alligevel opleves det engang imellem
som om at bønnen er en opgave. Men
hvad er bøn? Hvordan praktiserer vi bøn
når vi er alene og i fællesskab? 
Jesus underviste sine disciple om bøn,
er der noget vi har brug for at lytte til?  
Når vi nu er samlet om et så vigtigt
emne som bøn, så skal det ikke alene
være teori men vi vil også få lejlighed til
at træde ind i bønnens rum. Her vil den
største udfordring ikke være, at du skal   
                     bruge ord og formulere dig,
                     men at du skal være stille  
                     og lytte. Kan vi nå det  
                     bliver der også lidt om  
                     forbøn og salvning. 
 
Generalforsamling 
Tirsdag den 5. marts håber vi rigtig
mange af jer kommer og er med til vores
årlige generalforsamling som begynder
kl. 19.00. Her er der mulighed for at
drøfte alt det der vedrører vores fælles
missionshus.  
 
 

Og så lidt formalia vedr.
generalforsamlingen: 
• Forslag som ønskes behandlet af
generalforsamlingen, samt
kandidatforslag til bestyrelsen, skal være
bestyrelsens formand i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen (dvs.
senest tirsdag d. 12/2) 
• Dagsordenen vil blive bekendtgjort
senest 2 uger før generalforsamlingen 
• Stemmeret ved generalforsamlingen
har enhver bidragsyder, der kommer til
møderne i missionshuset, og som i
perioden fra forrige års generalforsamling
til en måned før generalforsamlingen er
blevet noteret (hos kassereren) for
mindst et gavebidrag til Indre Mission i
Brønderslev. 
Ligeledes har medlemmer af IMU der er
fyldt 18 år og som har betalt kontingent til
IMU stemmeret. 
Er du i tvivl om du har stemmeret så
kontakt kasserer Ole Nielsen. 
 
Åndehullet - her er plads til mening 
I efteråret blev det til 4 Åndehulsaftner,
og vi har mod på flere af den slags.  
 
I foråret vil der være 3 Åndehulsaftner -
de 2 af dem får samme form som dem vi
har holdt i efteråret 2018 - men
Åndehullet i april måned bliver lidt
anderledes.  
Læs mere under april måned 



JANUAR 

BØRNEKLUBBEN

    9. 
 16. 
23. 
30. 

Nytårsfest 
Legedag 
Klubbernes aften  
Vi tager til Gud og Guf på Håndværkervej 

BINDESTREGEN

IMU

   9.
 16.
 23. 

 
 30.

 

Godt nytår. 
Forberede fællesaften 
Børnenes aften 
- husk at tage din familie med. 
Tænk på dyrene dag – HUSK kontingent 

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d. 
Torsdag d. 

Action House  
Taler fra Youtube 
Små grupper 
Kreativ aften 

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
 
Onsdag d.

 10. 
17. 
24. 
31. 



JANUAR 

IM

Mandag 
 
 
Tirsdag  
 
Onsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 
 
Tirsdag  
Onsdag 
 
Tirsdag 

Alliancebedeuge  Frikirken 
Taler fra: Indre Mission, Verner
Christensen 
Alliancebedeuge  Indre Mission 
Taler fra: Frikirken, Iles Nadj 
Alliancebedeuge  Apostolsk Kirke 
Taler fra: Vesterkirken, Peter Bjerre 
Alliancebedeuge  Folkekirken 
Taler fra: Apostolsk Kirke, Martin Mutale 
Alliancebedeuge  Vesterkirken 
Taler fra: Folkekirken 
Nytårsfest 
Eftermiddagsmøde v/ Jørgen
Smedegaard Christensen, Dronninglund 
Møde v/Miriam Thun Madsen, tidligere
kirkepilot v/Brønderslev kirke. Fortæller
om sit ophold på KFUM soldaterhjem i
Irak 

FÆLLESARRANGEMENTER

Onsdag d. 23. 
 

Klubbernes familieaften 
fra kl. 17.00 - 19.30.  
 
Aftensmaden koster: 
25 kr. pr. person max. 75 kr. pr. familie.  
 
Når vi har spist sammen har
Børneklubben og Bindestregen ordet.

 d.   7. 
 
 

 d.   8. 
 

d.   9. 
 

d. 10. 
 

d. 11. 
 

d. 15. 
 d. 16. 

 
d. 29. 

voksne



FEBRUAR 

BØRNEKLUBBEN

 6. 
 

13. 
20. 
27. 

Filmaften. Vi slutter kl 18:30 
Tag en ven med! 
Kan du gætte hvem jeg er? 
Vinterferie 
Fastelavn 

BINDESTREGEN

IMU

   6.
 13.
 20. 
 27.

 

Dreng og pige aften 
Biograf 
Vi holder vinterferie  
Pizzagudstjeneste / Fastelavnsfest på
Håndværkervej. 
Kom gerne udklædt.  

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d. 
Torsdag d. 

Taler 
Plads til mening  
Konkurrence aften  
Lovsangsaften, Strandby kommer 

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

7. 
14. 
21. 
28. 



FEBRUAR 

IM

Tirsdag 
 
 
 
Torsdag 
 
Fredag 
 
Tirsdag 
Onsdag 
Tirsdag 

Kl. 18.00 - 20.00 Åndehullet - her er
plads til mening. 
Fællesspisning, 30 kr. pr. person maks.
100 kr. pr. familie  
Temaaften om Bøn - Den personlige  
bøn en gave 
Temaaften om bøn - Bøn i fællesskab 
en gave 
Intet møde - Vinterferie 
Eftermiddagsmøde v/ Paul Holm, Aalborg 
Møde v/Thorkild Struntze Andersen,
Elling, bringer vidnesbyrd og aktuelle
facts fra arbejdet i Åbne Døre 

d.   5. 
 
 
 

d. 14. 
 

d. 15. 
 

d. 19. 
d. 20. 
d. 26. 

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER
Torsdag d. 14/2 og fredag d. 15/2 kl. 19-21 er alle
velkommen til temamøder om bøn. Underviser er
missionær i region Midt, Jørgen Bloch. 
Bøn er livsnerven i livet med Jesus både i vores private
liv og i fællesskabet. Alligevel opleves det engang
imellem som om at bønnen er en opgave. Men hvad er
bøn? Hvordan praktiserer vi bøn når vi er alene og i
fællesskab? 
Jesus underviste sine disciple om bøn, er der noget vi
har brug for at lytte til? 
Når vi nu er samlet om et så vigtigt emne som bøn, så
skal det ikke alene være teori men vi vil også få
lejlighed til at træde ind i bønnens rum. Her vil den
største udfordring ikke være, at du skal bruge ord og
formulere dig, men at du skal være stile og lytte. Kan vi
nå det bliver der også lidt om forbøn og salvning.



MARTS 

BØRNEKLUBBEN

6. 
13. 
21. 
27. 

Vi får besøg af Elisabeth 
Vi får besøg!  
Vi tager til Gud og Guf  
Hemmelig gæst 

BINDESTREGEN

IMU

   6.
 13. 

 
 15. 
 16.
 20.
 27.

 
 

Virksomhedsbesøg.  
Ingen klub. Vi tager på overnatning i
weekenden. 
Overnatning i sommerhus kl. 16.00 - 
kl. 15 
Den store bage dyst 
Playday 
Tag en ven med 

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d. 
Torsdag d. 

Taler fra Youtube 
Små grupper  
Taler v/ Simon Mejdahl 
Sit and talk  

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Torsdag d. 
Onsdag d.

Onsdag d. 
Onsdag d. 
 
Fredag  d. 
- lørdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

7. 
14. 
21. 
28. 

 



MARTS 

IM

Tirsdag 
Onsdag 
 
Tirsdag 
 
Tirsdag 

Generalforsamling 
Eftermiddagsmøde kl. 14.30  
v/ Inge Marie Sonne, Brønderslev 
Ole Andersen, Frederikssund, Ordet  
og Israel 
Møde v/Missionær Henrik Søgaard
Jørgensen, Dragstrup 

FÆLLESARRANGEMENTER

Fredag d. 15. 
 

Vi mødes i bowlinghallen kl. 18.45.
Tilmelding til Jan Poulsen på 25407833
senest d. 8/3. 
Efter bowling drikker vi kaffe i
Missionshuset. 
 
 

 d.   5. 
d. 13. 

 
d. 19. 

 
d. 26. 

 

voksne



BEDELISTE 

LØRDAG

Bedeemner: 
Indre Mission i Danmark 
- formanden 
- hovedbestyrelsen 
 
Viceværten 
 
De forfulgte kristne i verden 
 
Bodil og Verner Christensen

Takkeemner: 
Helligånden

Bedeemner: 
Gudstjenesterne i vort sogn og land 
Sognets præster 
For Ordet, der forkyndes 
 
Sognets unge 
Familierne 
 
Kirkepiloten 
 
Sognemedhjælperen

Takkeemner: 
Kirken 
Fællesskabet i kirken og ved
nadver-bordet.

SØNDAG

Egne  
emner:



BEDELISTE 

MANDAG

Bedeemner: 
IM bestyrelsen 
- Tonie Pedersen 
- Randi Kristensen 
- Lisbeth Kristoffersen 
- Simon Markussen 
- Ole Nielsen 
 
Ugens opgaver 
 
Enlige

Takkeemner: 
Frelsen i Jesus Kristus 
Nåden

Bedeemner: 
Samfundsmødet 
- aftenens taler 
- alle der kommer i samfundet 
- fællesskabet 
 
At vi må få nød for andres frelse

Takkeemner: 
For de helliges samfund

TIRSDAG

Egne  
emner:



BEDELISTE 

ONSDAG

Bedeemner: 
Børnene i børneklubben 
Juniorerne i Bindestregen 
Lederne i børneklubben og Binde-
stregen 
 
Ydre Mission 
Onsdagsmødet 
De ældre, syge og svage

Takkeemner: 
For vore gode kår 
For vort daglige brød

Egne  
emner:

TORSDAG

Bedeemner: 
IMU’erne og IMU bestyrelsen 
 
Ægteskabet 
 
Edel og Gert Nedergaard Hansen 
 
De unge familier

Takkeemner: 
For alle ledere



BEDELISTE 

FREDAG

Bedeemner: 
Lis og Villy Pedersen 
 
Fællesaftnerne

Takkeemner: 
Guds skaberværk

Egne  
emner:



APRIL 

BØRNEKLUBBEN

3. 
10. 
17. 
24. 

Vi får grønne fingre! 
Vi fejrer påske 
Påskeferie 
Kreativ aften 

BINDESTREGEN

IMU

   4.
 10.
 17.
 24.

 

U-landsaften på Håndværkervej 
Syng påsken ind 
Påskeferie 
Børn vs. Voksne aften.  
HUSK at medbringe forældre! 

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d. 
Torsdag d. 

Bibelstudie 
Tale v/ Jim Pfrogner  
Skærtorsdag, ingen IMU 
Forberedelse til samfunds aften  

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

Torsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d.

4. 
11. 
18. 
25. 



APRIL 

IM

Tirsdag 
 
Onsdag 
 
Tirsdag 
Tirsdag 
 
Tirsdag 

Møde v/Bruce Steuer, sognepræst
Gærum-Flade sogne 
Eftermiddagsmøde v/Missionær Bent
Kjær Andersen, Hjørring 
Vi synger påskens sange 
Møde v/IMs vicegeneralsekretær Peter
Nord Hansen, Fredericia 
Møde v/IMU  

FÆLLESARRANGEMENTER

Fredag d. 26. kl. 18.00 - 21.00.  
 
Åndehullet - her er plads til mening.  
 
Vi starter med fællesspisning kl. 18. Det koster 30 kr. pr. person,
maks 100 kr. pr. familie.  

 d.   2. 
 

d. 10. 
 

d. 16. 
d. 23. 

 
d. 30. 

Kl. 19.00 giver vi ordet til Klaus Laursen. Klaus er meget dygtig til
at recitere tekster fra bibelen, så teksten får nyt liv for den der
lytter. 
 
Klaus skriver sådan her om sit forhold til Bibelen: 
”Mit forhold til bibelteksten går meget langt tilbage. Jeg har, så
længe jeg kan huske, læst i bibelen og er ofte blevet forundret
over tekstens dybde og langtidsholdbarhed. I arbejdet med at
memorere bibelteksterne har det slået mig med forundring, at jeg
endnu ikke er "færdig" med teksten eller er blevet træt af den.
Bibelen bliver stadig mere levende for mig, hver gang jeg
arbejder med den”. 
Se og hør mere til Klaus´ recitationer på bibelenlive.dk

voksne



MAJ 

BØRNEKLUBBEN

 1. 
8. 

15. 
22. 

 
28. 

Vi maler os selv  
Plante smil og plante solskin! 
Vi får besøg  
Skattejagt 
Tag en ven med!  
Vi tager til Gud og Guf  

BINDESTREGEN

IMU

   1.
   8.
 15.
 22.
 28.

 

Kok-amok aften 
Vi laver blade i selvtørrende ler 
Vi spiller bold på sportspladsen 
Glade dejlige jul. 
Gud og Guf  

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d.  
Torsdag d. 
Torsdag d. 

Vi tager til Strandby  
Taler fra Youtube  
Bålaften  
Christfulness  
Kristi Himmelfart, ingen IMU 

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
 
Tirsdag d.

Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Onsdag d. 
Tirsdag d.

2. 
9. 

16. 
23. 
30. 



MAJ 

IM

Tirsdag 
 
Onsdag 
 
Tirsdag 
 
 
 
Tirsdag 

Møde v/Charlotte & Kenneth Pedersen
fra MAF 
Eftermiddagsmøde v/ Beate Højlund,
Hirtshals 
Kl. 18.00 - 20.00 Åndehullet - her er
plads til mening 
Fællesspisning, 30 kr. pr. person maks.
100 kr. pr. familie  
Møde v/Poul Nielsen, Lørslev 
 

 d.  7. 
 

d. 15. 
 

d. 21. 
 
 
 

d. 28. 

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER

Ingen fællesarrangementer denne måned 
 



JUNI 
BØRNEKLUBBEN

5. 
12. 

Vi laver bål 
Sommerafslutning  
 BINDESTREGEN

IMU

5. 
12. 

 

Pinsefest 
Hygge og afslutning. Der er åben for
forældre den sidste halve time 😊  

Torsdag d. 
Torsdag d.  
Torsdag d. 

Taler 
Walk and talk på stranden  
Afslutning med aftensmad 

5 år – 2. klasse.

3. - 6. klasse

7. klasse og op efter

Onsdag d. 
Onsdag d. 
 

Onsdag d. 
Onsdag d. 
 

 6. 
13. 
20. 

IM voksne

Møde v/missionær Andreas K. Fibiger,
Ålborg 
Grill aften m/besøg af Jesper Fodgaard,
sognepræst v/Vor Frelsers kirke, Aalborg 
Eftermiddagsmøde v/ Annette Fibiger
Hansen, Nibe 
Møde v/ Anders Medom Mølleskov
Madsen, missionær fra Brabrand 

d.   4. 
 

d. 11. 
 

d. 12. 
 

d. 18. 

Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Onsdag 
 
Tirsdag 
 

FÆLLESARRANGEMENTER

 Søndag d. 23. 
 

Sct. Hans Fejring  
Vi mødes kl. 17.00 hos Kirsten og Per
Sloth, Mellerupvej 29 til grillhygge og
efterfølgende sankthans bål med alt hvad
dertil hører. Medbring kød til grill eller bål
og tilbehør dertil. Desuden gerne en stol
og et campingbord, samt kaffe og kage.  
Når vi har spist, bliver bålet tændt og vi
vil synge sammen og høre en båltale.

Hjallerup 
bibelcamping 
 
27. juli -  
3. august



INFORMATIONER

BØRNEKLUBBEN 

Tidspunkt:  
Pris:  
For hvem:  
 
 

Hver onsdag kl. 17.00 – 18.15. 
25 kr. pr. måned 
Alle børn i alderen 5 år – 2. klasse. 
 
 
Formålet er at fortælle om Gud og
Jesus, og at vise børnene at de er elsket
ubetinget af Gud, som har skabt dem.
Dette vil vi vise børnene gennem sang,
leg, fortælling og hobbyaktivitet.

BINDESTREGEN 

Du inviteres til at være med i verdens sejeste klub!  
Vi mødes hver onsdag eftermiddag kl. 17.00 - 18.30 
 
Klubben er for børn i 3. - 6. klasse 
 
Vi kommer til at lave en helt masse forskellige sjove
ting; blandt andet vil der være spil, leg, sport, fedt
fællesskab, bibelhistorier og forfriskning, så vi kommer
ikke til at kede os! Kom og vær med! 
 
Det koster kun 100 kr. pr. halvår. 
 
Kærlig hilsen lederne; Vinnie, Tina og Inge 
 
For mere information kontakt: 
Sognemedhjælper Inge Bech Hansen 
Email: sognemed.inge@c.dk Mobil: 4041 3294

Hvad sker der i børneklubben?



INFORMATIONER

IMU

Tidspunkt:  
Pris:  
For hvem: 
 

Torsdag kl. 19.00 – 22.00 
350 kr. om året. 
Alle unge fra 7. klasse og op efter 
 
 

IMU er stedet for dig der gerne vil være en del af et
godt fællesskab. Vi arbejder med bibelen gennem
bibeltimer og talere ud fra et kristent grundlag, og har
sportsaftner, weekendture mm. Kontingent kan
indbetales på reg. nr. 9028 konto nr. 456 775 4389.

IM

FÆLLESARRANGEMENTER 

Tidspunkt:  
 
Pris:  

Tirsdag kl. 19.00 – 21.00, såfremt andet
ikke er nævnt 
Kaffe 20 kr., børn gratis 
  = aften med bedemøde/ mulighed for
forbøn under mødet.  
☺ = aften hvor der vil være 5 minutter  
for børnene!

Tidspunkt:  
 
Pris:

Fredag kl. 18.00 – 21.00, såfremt andet
ikke er nævnt 
Kaffe 20 kr., børn gratis 
 
Ved fredags-fællesaftnerne vil der nogle
gange være børnepasning i kælderen fra
kl. 19 afhængig af aftenens indhold.

Hvad sker der til IMU?



INFORMATIONER
MED HÅND OG HJERTE - ET TILBUD OM EN 

FRIVILLIG HJÆLPENDE HÅND

Kontaktpersoner:  
Villy Mejlvang,       2926 2002, Leif Sonne,        6081 0899 
 
 EFTERMIDDAGSMØDER/ÆLDREMØDER

Henvendelser/spørgsmål herom kan rettes til:  
Leif Sonne,        6081 0899 
 
FORBØN/SAMTALE

Er der ting som du ønsker forbøn for: Personlige ting, en vanskelig
situation, sygdom eller hvis du ønsker at diskutere/vende noget med en
anden, er du velkommen til at kontakte: Villy Pedersen,       9882 3864 /
2083 3864 
 

BESØGSTJENESTE

Ønsker du at modtage besøg, eller har du lyst at være besøgsven kan 
du kontakte: Lisbeth Kristoffersen        2096 8900        
 

BOG-, CD- OG DVD-SALG

Ønsker du at købe en bog, cd’er eller dvd med et kristent indhold kan det
ske i missionshuset eller ved henvendelse til Helene Mejlvang,  
        5071 0592 
 



Det er muligt at indbetale kaffepenge for et halvår ad gangen. Hvis du
synes, det er for besværligt at betale 20 kr. til kaffen hver gang du er til
møde, kan du indbetale 225 kr. for et halvår. Dette gøres på reg. nr 9028
konto 4565 28 7309. 
Eller Mobile Pay: 89847, besked: Kaffepenge+navn 
Har du spørgsmål så kontakt kasserer Ole Nielsen på        2149 1599 
 

INFORMATIONER
BIBELSTUDIEGRUPPE/BIBELKREDS

Ønsker du/I at være med i en bibelstudiegruppe/bibelkreds så kontakt: 
Lisbeth Kristoffersen        2096 8900 eller en af flg. personer: 

Kreds 1 Bodil Christensen 
Kreds 2 Villy Mejlvang   
Kreds 3 Lis Pedersen 
Kreds 4 Lisbeth Kristoffersen  
Kreds 5 Tina Birkbak  
Kreds 6 Tabita Birkbak  
Kreds 7 Helene Mejlvang

ØKONOMISK STØTTE TIL ARBEJDET

Arbejdet i og ud fra Brønderslev Missionshus drives på frivillig basis og
ved privat økonomisk støtte. 
Økonomisk støtte til arbejdet modtages med stor tak. Gaver til arbejdet
kan indsættes på reg. nr. 9028 konto nr. 1604 45 6122 i Spar Nord i
Brønderslev. Eller på Mobile-Pay tlf: 89 847, besked: Gave+navn /
Givernr. 
 
KAFFEPENGE

4089 1781   
9883 7275  
9882 3864   
2096 8900  
2342 7937  
2849 6781 
5071 0592



KONTAKTER
BØRNEKLUB

Mirjam Oehlenschlæger 
 
Marita Trondheim  
 
 
Tabita Birkbak  
 

mimse93@yahoo.dk 
 
3095 0523  
maritatrondheim@gmail.com 
 
2849 6781
tabita.birkbak@missionshus.info 

IMU

 
 
 
Lennart Skovgaard Pedersen (Kasserer) 
Flemming Brinkmann Thomsen (Sekretær) 
Anna Ancher Uth 
Dagmar Bech Hansen 
Andreas Mejdahl 
 
 
 

Formand: Joachim Christensen 
 
 
 
Medlemmer af bestyrelsen: 
 
 
 
 

joachim.o.c@hotmail.com



RO 
Her er nogle vers fra  
”Hil dig Frelser og Forsoner” 
 
1) Kærligheden, hjertegløden 
Stærkere var her end døden; 
Heller giver du end tager, 
ene derfor dig behager 
korsets død i vores sted. 
2) Derfor beder jeg med tårer: 
Led den ind i mine årer, 
floden, som kan klipper vælte, 
floden, som kan isbjerg smelte, 
som kan blodskyld tvætte af. 
3) Du som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng! 
4) Ja, jeg tror på korsets gåde, 
gør det, Frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når Fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: vi går til paradis  
 
Disse vers berører mig dybt og
giver samtidig en befriende ro, da
de overbeviser mig om Guds
enorme kærlighed og totalt
ufattelige omsorg. 
 
TAK GUD!               
                            Tonie Pedersen 

Det er mig ofte umådeligt svært at
finde roen til fordybelse i
bibellæsning, bøn, andagt,
mødeforberedelse, mærke efter,
hvad Gud vil mig - når livet omkring
mig ”larmer”. 
Ikke fysisk larm i form af støj, men
når vasketøjet ligger usammenlagt
på stuebordet, når hundehår er at
finde på det ganske gulv over hele
huset, når opvask ikke selv er
hoppet i maskinen, når jeg hellere vil
sidde og slappe af ved TV, når jeg
bladrer rundt på min tlf. i mail, sms,
messenger, facebook med en
indbildsk ide om, at jeg der har et
godt socialt netværk, men ofte
alligevel bare føler mig mere og
mere tom. 
 
Så er det godt at komme i kirke!! 
Her finder jeg ro. 
Gudstjenestens opbygning er
genkendelig.  
Det gør mig tryg. 
Ordet kommer til mig, uden praktiske
gøremål indenfor rækkevidde. 
Det gør mig lydhør.  
Tekst i kendte salmer giver pludselig
mening. 
Det gør mig fortrøstningsfuld. 
 


