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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 2021.

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 2022 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 Simon Markussen 
Gøgens Vænge 36, 9700 Brønderslev 
4270 9074
simonmarkussen@gmail.com

Næstformand Bjørn Jensen
Kokmosevej 47, 9830 Tårs
6048 7800
kokmosen@hotmail.com 

Sekretær Randi Kristensen
Skovager 7, 9760 Vrå
2990 9583
randi.kristensen739@gmail.com

Kasserer Ole Nielsen 
Jerslevvej 375, 9740 Jerslev 
2680 8521
ole.nielsen@missionshus.info

Astrid Hummelmose
Fini Henriques Kvarter 21,
9700 Brønderslev
5124  8297
Astrid@Hummelmose.com

Vicevært i Indre Missions hus: 
Asger Refslund Nørgaard
4297 2480
asger.rn@Indremission.dk



men der er brug for os alle, og
forhåbentlig får vi flere fra vores by med i
vores fællesskab. 

Her i efteråret har vi planlagt tre møder
med særligt fokus på det kristne
fællesskab – hvad er det vi samles om,
hvad er det der samler os op og som vi
har brug for at høre igen og igen for at
blive bevaret i troen. Vi har valgt at
emnerne for de tre aftner skal være:
Guds kærlighed i det kristne fællesskab,
Guds fred i det kristne fællesskab og
Guds kraft i det kristne fællesskab.
Forkynderne er henholdsvis Henrik
Dideriksen, Villy Pedersen og Villy
Sørensen.

 

Vi er i stor forventning til efterårets
møder og fællesskabet i vores
missionshus. Vi glæder os til vi skal
samles og dele liv og tro med hinanden,
og vi synes det er et spændende
efterårsprogram vi kan se frem til.

Vi er kommet ud af træning med at
komme til møde. En professor sagde
følgende til snakken om
medarbejdernes tilbagevenden til
arbejdspladserne efter hjemsendelse:
”vores sociale kondital er faldet og har
ændret sig meget. Vores normale
sociale muskler er i en sørgelig tilstand
grundet mangel af træning”. 

Er vores åndelige muskler også i en
sørgelig tilstand? 
I bestyrelsen har vi talt en del om den
tørst vi mærker efter at høre ordet
sammen, og tale med hinanden om det
vi hører. Vi savner fællesskabet, men
mærker også, hvor hurtigt man kan
vænne sig til ikke at skulle afsted til 
 møde. Man kan måske godt tale om, at
vores åndelige muskler har brug for
genoptræning.   
Vi må alle gøre en indsats for igen at
komme afsted til møde; vi må opmuntre
hinanden – det kommer ikke af sig selv,               

Bibelkurset i november

EN HILSEN FRA BESTYRELSEN

Kære venner!

”Troen kommer altså af det, der høres,
og det, der høres, kommer i kraft af
Kristi ord”

Romerbrevet kap. 10 vers 17

Sæt kryds i kalenderen
lørdag den 21. november
2021 og lad os samles til
bibelundervisning ved Ole 
Andersen, generalsekretær i Ordet og
Israel. Det er så godt at kunne gå i dybden
med en tekst eller et emne, og vi vil
forsøge at arrangere dagen, så flest muligt
kan være med.



IMU

GULDRØDDERNE 0-5 år

AUGUST

BØRNEKLUBBEN

 25.
 
 

Opstart – Hygge og sjov

Onsdag d.

Onsdag d.

Onsdag d.

Kanotur

Bålaften

Virtuel/Youtube taler

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.

11.

18.

25.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Sommerfest

Lille, men stor

Gud og Guf i Brønderslev kirke

   18.
 

25.
 

31.
 

Onsdag d.

Onsdag d.

Tirsdag d.



AUGUST

IM

Onsdag d.

Lørdag d.

Tirsdag d.

Tirsdag d.

Tirsdag d.

Eftermiddagsmøde 
v/missionær og familiekonsulent Birthe
Mikkelsen, Valsgård

Kl. 9.00 Hovedrengøring

Møde v/missionær Henrik Dideriksen.
Emne: Guds kærlighed i det kristne
fællesskab

Sensommermøde i missionshuset 
v/Lis og Villy Pedersen

Kl. 17.30 - 19.45 
Åndehullet

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 13. Vi mødes mætte kl. 18.30 ved Ryå
overfor ismejeriet og går i kanoerne. Vi
sejler en tur op af Ryå og slutter af ved
mejeriet med is og andagt. 

Iscafeen holder åbent og man køber 
selv sin is.

Tilmelding til Jørgen eller Gitte på
61744746/ 61542647 
sidste tilmelding den 7. august. 

 11.
 
 
 

14.
 

17.
 
 
 

24.
 
 

31.
 

voksne



SEPTEMBER

GULDRØDDERNE

 1.
  15.
  29.

 
 

Jakob drømmer vi maler på sten
Samson
David og Goliat 

BØRNEKLUBBEN

IMU

 1.
 8.

 15.
 

 22.
 29.

 
 

Vi spiller bold på sportspladsen
Bibel-løb
Tip en 13 ´er i skoven
Vi mødes ved P-pladsen overfor vandtårnet
Tá en ven med
Spilleaften

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

Walk and talk/strandtur?
Generalforsamling/spilleaften
Taler
Smågrupper
Konkurrence - aften

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.

Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.

Onsdag d.
Onsdag d.

 1.
 8.

 15.
 22.
 29.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Krea-dag
Pige og drengeaften
Den store bagedyst
Gud og Guf i Brønderslev kirke

    8.
  15.
  22.
  29.

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



SEPTEMBER

IM

Tirsdag d.
 
 

Onsdag d.
 
 
 Tirsdag d.
 
 
 Tirsdag d.

Anders Grinderslev, sognepræst Øster
Hassing. Anders vil tale for os og
desuden spille og synge sammen med
os.

Eftermiddagsmøde 
v/regionslede Ruth Tidemann Nielsen

Møde v/Ole Andersen, generalsekretær
i Ordet & Israel

Møde v/Villy Pedersen. 
Emne: Guds fred i det kristne fællesskab

7.
 
 
 
 

15.
 
 

21.
 
 

28.

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 17. Høstfest.

Vi starter med fællesspisning ved fælles
tá selv bord hvor hver familie medbringer
mad til egen familie og et fælles tá selv
bord kl. 18.00-18.45 

Selve mødet starter kl. 19. 

Medbring gerne gave til lotteri, gerne
noget fra årets høst. 



GULDRØDDERNE

IMU

OKTOBER

   13.
27.

 
 
 

Daniel i løve kuglen 
Jonas i hvalen, vi laver fisk

BØRNEKLUBBEN

6.
 13.

 
 20.
 27.

 

Gårdbesøg hos Inge - Serritslevvej 341
Bowling
Vi mødes og hentes ved Bowlingcentret 
Efterårsferie
Vi får besøg

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

Debat aften
Kreativ aften
Efterårsferie (frivillig hygge)
Taler

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.
Onsdag d.

Onsdag d.
Onsdag d.

Onsdag d.
Onsdag d.

6.
 13.
 20.
 27.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Høstfest
Abraham
Efterårsferie
Vi spiller og synger

    6.
  13.
  20.
  27.

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



OKTOBER

IM

Tirsdag d.
 
 

Onsdag d.
 
 

Tirsdag d.
 
 

Tirsdag d.
 

Sangaften m/musikkonsulent Bjarne
Klitgaard

Eftermiddagsmøde v/Poul Nielsen 
Orlovshjemmet Frederikshavn

Møde v/pens. missionær Villy Sørensen
Emne: Guds kraft i det kristne fællesskab 

Møde v/Knud Erik Nielsen, præst
Hjørring

5.
 
 

13.
 
 

19.
 
 

26.
 

voksne

FÆLLESARRANGEMENTER 

Fredag d. 15.  Lovsangsaften med missionær 
Andreas Fibiger 

Vi starter med fællesspisning ved fælles
tá selv bord hvor hver familie medbringer
mad til egen familie og et fælles tá selv
bord kl. 18.00-18.45 

Selve mødet starter kl. 19.



BEDELISTE

LØRDAG

Bedeemner:
Indre Mission i Danmark
- formanden
- hovedbestyrelsen

Viceværten

De forfulgte kristne i verden

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
- Bjørn Jensen
- Randi Kristensen
- Astrid Hummelmose
- 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

De unge familier

Takkeemner:
For alle ledere



BEDELISTE

FREDAG

Bedeemner:

Fællesaftnerne

Takkeemner:
Guds skaberværk

Egne 
emner:



NOVEMBER

GULDRØDDERNE

   10.
 
 

24.
 
 
 
 

Alletiders historie -
besøg hos Camilla på bondegården 

Alletiders historie - vi lave julegaver 

BØRNEKLUBBEN

IMU

 3.
 10.
 17.
 24.

 

Pizza-gudstjeneste
Tak for mad + Årsfest
Film og popkorn 
Advent

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

Løb
Partners turnering 
Smågrupper
Svømmehal (hvis muligt)

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.

Onsdag d.

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

 3.
 10.
 17.
 24.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

David og Jonathan
Besøg + Årsfest
Filmaften
Nu´ det jul igen!

    3.
  10.
  17.
  24.

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



IM

Kl. 17.30 - 19.45
Åndehullet

Eftermiddagsmøde v/missionær og
evangelist Asger Refslund Nørgaard

Mødeaften med fællesskab om og med
bøn

Bibelkursus v/generalsekretær Ordet og
Israel, Ole Andersen - Program følger

Adventsfest v/missionær Heri Elttør

Fredag d. 12. Vi lærer fra biblen på en kreativ måde,
der vil være forskellige stationer. 

I hører nærmere.

Vi starter med fællesspisning ved fælles
tá selv bord, hvor hver familie
medbringer mad til egen familie og et
fælles tá selv bord kl. 18.00-18.45.
 
Selve mødet starter kl. 19.

NOVEMBER

Tirsdag d.

Onsdag d.

Tirsdag d.

Lørdag d.

Tirsdag d.

FÆLLESARRANGEMENTER 

2.
 
 

10.
 
 

16.
 
 

20.
 
 

30.
 
 

voksne



DECEMBER

GULDRØDDERNE

    8.
 
 

Julefortælling og risengrød m.m. 

BØRNEKLUBBEN

IMU

1.
8.

15.

Betydning af juletræspynt
Betydning af juletræspynt
Juleafslutning 

Onsdag d.
Onsdag d.
Fredag  d.  

Bønne/bede aften
Bagedyst eller lagkageløb
Juleafslutning

0-5 år

5 år – 2. klasse.

7. klasse og op efter

Onsdag d.

Onsdag d.
Onsdag d.
Onsdag d.

1.
8.

17.

BINDESTREGEN 3. - 6. klasse

Gud og Guf i Brønderslev kirke
Juleafslutning

    2.
8.

 

Torsdag d.
Onsdag d.



IM

Kl. 17.30 - 19.45
Åndehullet - syng julen ind

Eftermiddagsmøde 
v/Ruth Wolff Klokkerholm

Pynte juletræ

Julefest 
v/Pei-Fen Chang og Jens Dammeyer
(Jul i Asien)

DECEMBER

Tirsdag d.
 
 

Onsdag d.
 
 

Tirsdag d.
 

Onsdag d.
 

 7.
 
 

8.
 
 

14.
 

29.
 

voksne

IM

Tirsdag d.

voksne

JANUAR 2022

4.
 

Nytårsfest



GULDRØDDERNE

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.

KONTAKT

Sofie Markussen

Camilla Birkbak

Vinnie Høiien

2082 3720

2680 8537

2622 7103



BØRNEKLUBBEN

Tidspunkt: 

Pris: 

For hvem: 

Hver onsdag kl. 17.00 – 18.15.

100 kr. pr. halvår.

Alle børn i alderen 5 år – 2. klasse.

Hvad sker der i børneklubben?

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.

KONTAKT

Mirjam Oehlenschlæger
mimse93@yahoo.dk

Marita Trondheim
3095 0523 
maritatrondheim@gmail.com

Tabita Birkbak
2849 6781 
tabita.birkbak@missionshus.info



Tina Birkbak 
2342 7937
tinabirkbak@gmail.com

Randi Kristensen
2990 9583 
randi.kristensen739@gmail.com

BINDESTREGEN

KONTAKT

Du inviteres til at være med i verdens 
sejeste klub! 

Vi mødes i Brønderslev Sognegården hver
onsdag 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 100 kr. pr. halvår.



KONTAKT

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.

HVAD SKER DER TIL IMU?

Formand: Frank Skovgaard Pedersen
61 27 41 03
frank.sp@live.dk

Medlemmer af bestyrelsen:

Nicholai Overby Christensen (Sekretær)
Asta Maie Bech Hansen (Næstformand)
Bastian Tørngren Christensen
Kasserer: Lennart Pedersen

(uden for bestyrelse)



IM-voksne

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!

Indre Mission 
er en folkekirkelig missionsbevægelse, der i
forkyndelsen og arbejdet har Bibelen og den
evangelisk lutherske lære som grundlag.

I Indre Mission vil vi gerne hjælpe hinanden og
andre med at trænge til bunds i de store
spørgsmål i livet, som vi alle må overveje –
spørgsmål om meningen med det hele, vores
betydning for hinanden, vores værdi, om
kærligheden, døden, livet og sandheden.
Udgangspunktet er troen på Gud, og målet er at
lede mennesker til et møde med Jesus Kristus.

Vi synger, beder, læser i Bibelen, samtaler og
lytter til forkyndelse.



KONTAKT

EFTERMIDDAGSMØDER

Henvendelser/spørgsmål herom kan rettes til:

En onsdag pr. måned 
kl. 14.30 - 16.30

Kaffe 20 kr.

Tidspunkt:

 
Pris: 

Leif Sonne     
6081 0899

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.

FÆLLESARRANGEMENTER

Vi synger, beder, læser i Bibelen og lytter til
forkyndelse. En mullighed for at komme til
møde om eftermiddagen. 



INFORMATIONER
MED HÅND OG HJERTE - ET TILBUD OM EN 

FRIVILLIG HJÆLPENDE HÅND

Kontaktpersoner: 

Villy Mejlvang,       2926 2002, 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        2680 8521

INFORMATIONER

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

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 Mirjam Oehlenschlæger
Kreds 3 Lis Pedersen
Kreds 4 Lisbeth Kristoffersen 
Kreds 5 Tina Birkbak 
Kreds 6 Tabita Birkbak 
Kreds 7 Helene Mejlvang
Kreds 8 Ole Nielsen

4089 1781  
5141 2529
4094 1273 
2096 8900 
2342 7937 
2849 6781
5071 0592
2680 8521



1 Hvad er det at møde den opstandne mester
 i live igen
 trods pinen og døden, soldater og præster,
 trods svig af en ven?
 Det er som at indse det, blændet af tårer:
 Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre!

2 Det er som at høre en gravengels stemme:
 Han er ikke her!
 Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme,
 han møder jer der!
 Det er, som når livet det vender tilbage,
 som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal smage.

3 Det er som disciple på Emmausvejen
 alene, skønt to,
 at møde en fremmed og mærke forlegen,
 hans ord må vi tro;
 han udlægger Skriften, så hjerterne brænder,
 han minder utroligt om en, som vi kender.

4 Det er som Maria at se, han er borte,
 og briste i gråd
 og bede en fremmed i havemandsskjorte
 om hjælp og om råd
 og høre ham sige: Maria, du kære!
 og svare: Rabbuni! Min elskede Herre!

5 Det er som fornægteren Simon den Bange,
 fortabt i sin skam,
 at høre hans tillidserklæring tre gange:
 Vogt du mine lam!
 Det er som at løftes af mægtige hænder
 fra drukning i mørket til morgen blandt venner.

HVAD ER DET AT MØDE 

DEN OPSTANDNE MESTER

 



HVAD ER DET AT MØDE 

DEN OPSTANDNE MESTER

 

6 Det er som forfølgeren Saulus at rammes
 af lynild og ord
 og standses på vejen og blændes og lammes
 og kastes til jord
 og tvunget af sandheden sige og skrive:
 Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live!

7 Det er som forræderen Judas at sidde
 i Helvedes kval
 og mærke en luftning i Helvedes hede
 så himmelsk og sval
 og vide, nu kommer den mester, jeg kender;
 til Helvede går han for venner og fjender.

8 Det er som en ånd gennem lukkede døre
 i kød og i blod,
 der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,
 og indgyder mod,
 så den, der er bange for hån og for stening,
 tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.

9 Det er som et forhæng, der rives til side
 på højeste sted,
 og Mesteren står der og gir dig i tide
 sin evige fred.
 Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,
 at se ham som Gud i den syvende himmel.

Hans Anker Jørgensen 2000.

Lyt eventuelt til salmen ved at søge efter den på Youtube med kunstneren Tyst 
- Katrine Muffs band der har skrevet en ny melodi til salmen.



ET MØDE
Jeg har for nylig hørt en Podcast med Katrine Muff Enevoldsen, kendt fra
programmet Fællessang - hver for sig. I podcasten fortæller hun om sin
kristne opvækst og sit forhold til kristentro og Gud i dag. Som ung var Katrine
meget optaget af at mærke Gud, at få et tegn, et møde med Gud, så hun
kunne være sikker på hans eksistens. Salmebogens nr. 249 hjalp hende til en
forståelse af, hvordan vi kan møde Gud, og hvordan det er at møde ham.

Salmen hedder: ”Hvad er det at møde den opstandne mester” og er skrevet af
Hans Anker Jørgensen. (Salmeteksten kan læses på de foregående sider).

Jeg tror salmens grundlæggende budskab er, at mødet med Gud får os til at
se sandheden om os selv, men samtidig se hans store kærlighed til os på
trods af dem vi er. At han elsker os uanset hvem vi er, og hvad vi har gjort og
kommer til at gøre. Han elsker os betingelsesløst. Vi kan og skal aldrig gøre
os fortjent til hans kærlighed.

Salmen er opbygget med vidnesbyrd om mødet med Gud, fra en række af de
personer der var tæt på Jesus, da han levede på jorden. 

Gud møder os i fortvivlelsen, i sorgen, i de opgaver og de mennesker vi
møder i vores hverdag; han møder os i nadveren, når det er mørkt og vi ikke
kan få øje på ham, når vi er forvirrede; han møder os i sit ord. Selv når vi
forråder ham møder han os, han møder os når vi er glade, han møder os i
lovsangen, ja han møder os når vi mindst venter det og lige der, hvor vi er.

I fællesskabet i missionshuset kan vi hjælpe og opmuntre hinanden til at se,
hvor og hvordan Gud møder den enkelte af os med åbne arme og
betingelsesløs kærlighed, og hjælpe hinanden til at holde fast i det faktum, og
fortælle det til de mennesker vi er sat i blandt - der hvor vi bor, arbejder og
færdes til hverdag.

Jeg glæder mig til at møde Gud og jer i missionshuset.
Lisbeth Kristoffersen


