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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 2. 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
januar - juni 2020 sendes senest den 
1. november til: Simon Markussen, 
simonmarkussen@gmail.com
 
Digitale billeder fra arrangementer
m.m. 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

Kære læser
Vi ønsker og håber, at du får en dejlig
sommer, med sol og varme, gode
stunder med familie og venner og med
Gud – måske du har lyst at dele en af
sommerens oplevelser med os andre og
det får du mulighed for, når vi tirsdag 
d. 27. august holder sensommermøde
hjemme hos Lis og Villy Pedersen,
Fasanvej 43 i Brønderslev. Vi begynder
som vi plejer kl. 19.00 og er færdige 
kl. 21.00. Vi vil synge sammen, hygge
os og dele liv og tro med hinanden.
 
Lejr
September plejer at være måneden vi
tager på lejr, men for at vi igen kan
holde lejr på Dronninglund efterskole
har vi flyttet lejren til marts måned 
2020 – 20.-22. marts – sæt kryds 
i kalenderen.
 
Bibelkursus
                  En anden dato det vil være   
                  godt at reservere er lørdag
                  d. 2. november, hvor der er
                  mulighed for at komme på 
                  bibelkursus i missionshuset.
Denne gang får vi besøg af Indre
Missions formand, teolog Hans Ole
Bækgaard. Planen er, at vi starter midt
formiddag og slutter dagen af med at
spise aftensmad sammen. Vi har god
erfaring med at holde kurset på én

 
dag og lave det til en dag for hele
familien, og vi håber, at mange har lyst til
at være med til at fordybe sig i Guds ord,
på en anden måde end det er muligt til en
almindelig mødeaften. 
Nærmere program følger. 
 
 
Lovsangsaften
                    Et andet arrangement i 
                    november man godt kan 
                    begynde at glæde sig til, 
                    er en lovsangsaften under 
                    ledelse af musikkonsulent
David Høeg Kristoffersen fredag d. 15.
november kl. 18.00.
 
 
 
 
 
 
Åndehullet
I 2. halvdel af 2019 fortsætter vi med 
Åndehullet en gang pr. måned 
(dog ikke i august). 
 
Tak om du vil være med til
at bede for disse møder og 
for alle de andre aktiviteter 
der sker i og ud fra vores
missionshus.



AUGUST

GULDRØDDERNE

    7.
 
 

Opstarts fest

BØRNEKLUBBEN

IMU

 14.
28.

 

Opstart - Bål hygge
Vi får besøg og skal høre om mission

Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.  

Opstart m. kanotur
Bålaften
Taler v. Thomas Uth

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
 

Onsdag d.
Onsdag d.

 14.
21.
28.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Havefest
Bål i haven

   21.
28.

 

Onsdag d.
Onsdag d.
 



AUGUST

IM

Onsdag d.
 
 
Tirsdag d.
 
 
Tirsdag d.

Eftermiddagsmøde 
v/Mogens Aaen, Strandby
 
Møde v/Jens Peter Rejkjær,
Generalsekretær i BDM
 
Sensommermøde hos Lis og Villy,
Fasanvej 43, Brønderslev

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 16.
 

Fællesaften - kanotur
 
Vi sejler en tur på Ryå. Vi mødes ved
Missionshuset kl 18.00, og følges til
Aabybro Mejeri. 
Efter sejlturen er der mulighed for at
købe is og kaffe på Mejeriet. 
Ellers husk at medbringe kaffe. 
 
Tilmelding til Randi på 29909583 
senest 11. August. 
 
Det koster 25 kr. pr. person, 
max. 100 kr. for en familie.

 14.
 
 

20.
 
 

27.

voksne



SEPTEMBER

GULDRØDDERNE

   11.
25.

 
 

Vi går på Livets vej
Hemmelig gæst

BØRNEKLUBBEN

IMU

 11.
 25.

 

Vi skal på løb – HUSK kontingent
Bolsjer

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

Kreativ aften - vi laver T-shirts med
kartoffeltryk
Vi tager ud af huset
Smågrupper 
Virtuel taler

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
Onsdag d.
 

Onsdag d.
Onsdag d.

 4.
 

11.
18.
25.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Vi tager på besøg
Tur ud af huset
Vi mødes ved scenen i Hedelund
Guds rustning
Rytme og sang

   4.
11.

 
18.
25.

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



SEPTEMBER

IM

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

Kl. 18.00 - 20.00
Åndehullet - her er plads til mening
 
Eftermiddagsmøde 
v/fritidsforkynder Villy H. Pedersen
 
Kl. 17.00 - 21.00 
Åbent hovedbestyrelsesmøde 
i missionshuset
Møde v/forkynder og
samfundskonsulent Brian Madsen, Vejle
 
Høstfest 
v/Simon Hauge Lindberg, Århus

3.
 
 

11.
 
 

16.
 
 

17.
 
 

24.

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 13. Fællesaften
 
Sammen skal vi forsøge at vække liv i
en gammel klassiker - nemlig
Bilorienteringsløb! 
 
Vi mødes i Missionshuset kl. 18.00
til fællesspisning. 
Medbring mad til fælles fornøjelse. 
Kl. ca. 19.00 kører holdene afsted på
eventyr. 
Kom og vær med til en sjov aften 
for alle aldre.

☺



OKTOBER

GULDRØDDERNE

    9.
23.

 
 
 

De små synger
Vi er kreative med efterårs tema

BØRNEKLUBBEN

IMU

 9.
 23. 

Vi får besøg og hører om Israel
Vi er kreative

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

Teambuilding-øvelser
Smågrupper (evt. med walk and talk)
Efterårsferie - frivillig hygge
Taler
Allehelgensaften i IMU

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
Onsdag d.
 

Onsdag d.
Onsdag d.

 2.
9.

16.
23.
30.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Drenge- og pigeaften
Høstfest - 
Tag et par glaskrukker med låg med
Efterårsferie
Store bagedag
Allehelgen
Tag to tomme mælkekartoner med

    2.
9.

 
16.
23.
30.

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



OKTOBER

IM

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

Kl. 18.00 - 20.00
Åndehullet - her er plads til mening
 
Eftermiddagsmøde 
v/Tage Andersen Grønkjær, Klitmøller
 
Møde v/Sogne- og feltpræst Henrik 
Busk Rasmussen
 
Møde v/Evangelist Robert 
Thun Svensen

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 11.
 

Vi får besøg af Johnny Tideman, 
som vil fortælle om Israelitternes
udvandring fra Egypten i arkæologisk
perspektiv.
 
Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 
 
Medbring selv mad til fælles buffet.
 

 1.
 
 

9.
 
 

15.
 
 

22.
 

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
 
Kirke- og kulturmedarbejderen 

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 legestuen
Børnene i børneklubben
Juniorerne i Bindestregen
Lederne i legestuen, børneklubben
og Bindestregen
 
IMU’erne og IMU bestyrelsen
 
Ydre Mission
Onsdagsmødet
De ældre, syge og svage

Takkeemner:
For vore gode kår
For vort daglige brød

Egne 
emner:

TORSDAG

Bedeemner:
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:



NOVEMBER

GULDRØDDERNE

    6.
20.

 
 

Der laves julegaver
Vi bager julekager

BØRNEKLUBBEN

IMU

6. 
20. 

Sang og musik - Gospel-kids
Vi går i værkstedet

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

Fokus på livsdeling og bøn 
Smågrupper
Taler
Debataften - plads til mening

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
Onsdag d.
 

Onsdag d.
Onsdag d.

 6.
13.
20.
27.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

I Guds hånd
Hemmeligt besøg
Filmaften
Josefs værksted

    6.
13.
20.
27.

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



NOVEMBER

IM

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

Kl. 10.00 - 16.30 Bibelkursus 
v/IM formand Hans Ole Bækgård -
Derefter spisning
 
Kl. 18.00 - 20.00
Åndehullet - her er plads til mening
 
Eftermiddagsmøde 
v/Jens Martin Jacobsen, Tårs
 
Virtuel taler
 
Møde v/missionær og familiekonsulent
Moses Sloth 

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 15.
 

Fællesaften - Lovsang
 
Vi får besøg af David Høeg
Kristoffersen som vil lede os i lovsang. 
 
Kom og vær med til lovprisning og tak
gennem sang. 
 
Vi starter kl. 18.00 med fællesspisning,
hvor vi selv medbringer maden.

2.
 
 
 

5.
 
 

13.
 
 

19.
 

26.
 

voksne

☺



DECEMBER

GULDRØDDERNE

    4.
 
 

Juleafslutning

BØRNEKLUBBEN

IMU

4.
18.

Stor bagedag
Juleafslutning - HUSK gave til pakkespil

Onsdag d.
Onsdag d.
Fredag d.  

Filmaften 
Inviter familie og venner 
Julefrokost 

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
 

Onsdag d.
Onsdag d.

 4.
11.
20.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Marias lysstue
Juleafslutning
Familien er velkommen

    4.
11.

 

Onsdag d.
Onsdag d.



DECEMBER

IM

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

Adventsfest 
 
Kl. 18.00 - 20.00 Åndehullet - her er
plads til mening. Vi synger julen ind
 
Eftermiddagsmøde 
v/Ruth Wolf, Klokkerholm
 
Vi pynter juletræ
 
Eftermiddagsmøde - Julefest 
v/Inge Marie Sonne, Brønderslev
 
Julefest 
v/Konsulent i DFS Elisabeth Holdensen
 

 3.
 

10.
 
 

11.
 
 

17.
 

29.
 
 

29.

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER 

Ingen fællesarrangementer denne måned
 

☺



HYGGE



INFORMATIONER
GULDRØDDERNE

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 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 i Brønderslev Sognegården hver anden
onsdag (i de ulige uger) 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!

Hvad sker der i børneklubben?

BØRNEKLUBBEN

Guldrødderne er for børn i alderen 0-5 år 
ifølge med voksne. 
Vi mødes i tidsrummet kl. 17.00-18.15 
hver anden onsdag (i de ulige uger) 
Efter klubben er der mulighed for at spise sin
medbragte aftensmadpakke.
 
Det koster 100 kr. pr. halvår.

Det koster 100 kr. pr. halvår.



INFORMATIONER
IMU
Tidspunkt: 
Pris: 
For hvem:
 

Onsdag 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?

EFTERMIDDAGSMØDER 

Tidspunkt: 
Pris: 

En onsdag pr. måned kl. 14.30 - 16.30
Kaffe 20 kr.



INFORMATIONER
MED HÅND OG HJERTE - ET TILBUD OM EN 

FRIVILLIG HJÆLPENDE HÅND

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

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: Lene Johansen        6015 3226      
 

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 Camilla Birkbak
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  
2680 8537
4094 1273 
2096 8900 
2342 7937 
2849 6781
5071 0592



KONTAKTER
GULDRØDDERNE

Sofie Markussen
 
Camilla Birkbak
 
Vinnie Høiien
 

2082 3720
 
2680 8537
 
2622 7103

BINDESTREGEN

 
 
 
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

IMU

2342 7937 
tinabirkbak@gmail.com

Tina Birkbak 
 

BØRNEKLUB

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

Mirjam Oehlenschlæger
 
Marita Trondheim 
 
 
Tabita Birkbak 
 



Åben mit hjerte 

Midt i mine refleksioner, kom dette digt fra Martin Nørgård,
som giver sit tilsagn til at dele.
 
Åben mit hjerte, Gud, så jeg må se
de mirakler, du nu i mit liv vil lade ske.
Åben mit hjerte Gud, fyld det nu med fred
så jeg mærker din store kærlighed.
 
Åben mit hjerte Gud, så jeg må forstå,
hvilken vej, at du vil, jeg skal gå.
Tak, kære Gud, fordi du sætter mig fri!
Fyld os med med din store kærlighed.
 
Der er ikke så meget andet at sige end Amen!

Lis Pedersen 

For et stykke tid siden, var det IMU, som havde tirsdag aften i missionshuset.
Det blev til en rigtig dejlig aften, hvor vi blev delt op i grupper og fik nogle
spørgsmål, som vi skulle drøfte.
Jeg fik indblik i, hvordan de unge har det i dagligdagen og de bidrog til mange
gode vidnesbyrd om, hvordan Gud leder dem i deres hverdag. Hvor var det
godt at dele liv med hinanden. Det kan sagtens gentages.
 
Jeg tænker på vores tilvalg/fravalg og hvordan det kan være svært for os
allesammen at træffe valg, som bidrager til, at vi kan leve i overensstemmelse
med Guds ord.
 Som en af vore sognepræster udtalte, så er spørgsmålet om du vil eksistere
eller leve. Det har jeg tænkt meget over.
Jeg skal selv tage ansvar for, hvilke valg jeg træffer, om det gavner mig i  mit
forhold til Gud - som jeg ikke vil være foruden.
 


