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Kære IM-venner!
”For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er
korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus
lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds
søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. ” Gal.2:19-20
 

Med disse ord vil jeg gerne bringe en stor tak for arbejds-
fællesskab, forbøn, medleven, samtaler og fællesskabet som
brødre og søstre i Herren i 2019. Det er altid en glæde og
styrke at møde jer i jeres eget fællesskab - til Inspirationsdag
på Bjerget - Bibelcampings m.m.

I og os bliver til et VI i livet med Kristus og i arbejdet for at vejlede / hjælpe hinanden til at leve i Ham og
arbejdet med at række kaldet / Ordet / Jesus ud til mennesker omkring os.
 

En søndag i efteråret satte journalisterne fokus på, at IM går tilbage, da vi sælger missionshuse. Det gør
vi også, men næsten alle steder hvor et hus bliver solgt, forsættes IM-fællesskabet i sognegården eller
man kører til det nærmeste IM-fællesskab. Vi har ikke mange ungdomsforeninger, men dem vi har
samles i de lidt større byer – ligesom de unge familier. Vi er ikke så få, som de gerne vil gøre os til.
”Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn” Hvad gjorde Jesus når
fortvivlelsen, smerten over at mennesker vendte sig en anden vej? Han gik afsides og bad, ja Han bad
med tårer af blod for dig og mig. 
 

Må det nye år 2020 blive et bønnens år – bøn for os selv, vore nærmeste og ikke mindst konkret for
mennesker på vores gade, i vores by om at de må blive mødt af lyset, kærligheden, kaldet fra Gud – ”Gud
kan du bruge mig til det, da send mig.”
En ældre dame i vores region beder således for de taxa chauffører, som hun kører med. Nogle gange
minder Gud hende om at sige et ord til dem, andre gange beder hun. Når hun står ud af taxaen giver hun
dem hånd og siger tak for turen og fortæller dem, at hun beder for dem. Aldrig har hun oplevet at de ikke
ønskede det – tværtimod bliver der ofte sagt tak.
Et forbillede for os alle på hvor, hvornår og for hvem vi kan og må bede.

http://www.indremission.dk/nord


Jeg er opvokset i Sønderjylland, men i unge år tog jeg til Norge på
bibelskole, hvilket blev starten på en årrække i Norge. De sidste ca. 4
år har jeg boet delvis i Spanien og Norge pga. mit engagement i et
missionsarbejde i Spanien. Jeg begyndte i Indre Mission 1. okt. 2019,
og er med det tilbage i Danmark, nu bosat lidt udenfor Hjørring.
 

Jeg er ansat som Missionær og Evangelist i Region Nord. I min
stilling indgår tre hovedområder: Delvis forkyndelse i regionen, delvis
kontaktmissionær for fællesskaberne i det nordlige Vendsyssel og
delvis evangelisation i regionen. I forbindelse med sidst nævnte, er
jeg regionens repræsentant i Indre Missions missionsteam.
 

Jeg ser frem til at komme rundt omkring i regionen og lære
missionsvennerne lidt bedre at kende. Velkommen til at tage kontakt,
både i forbindelse med et møde men også andre arrangementer.

Der venter tre spændende dage, når Indre Mission, IMU og DFS invitere til
Årsmødefestival d. 5.-7. juni 2020. Stedet hvor vi skal mødes er Mørkholt
Strand Camping. Der vil være aktiviteter på pladsen, for alle aldre og 
mulighed for at nyde naturen og samværet med hinanden.
 

Vi skal fokusere på glæden ved evangeliet, samt samles om beretninger, drøftelser, udvikling af og
opmuntring til mission, sang, undervisning og forkyndelse. Mange har meldt sig til, men der er pladser
endnu.

Ny missionær: Asger Refslund-Nørgaard
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Kom med til Årsmødefestival

Indre Mission udsendte i efteråret en skrivelse ang. "Gudstjenesten i nutid og fremtid". Mandag
d.16.marts 2020 kl.18.30 - 21.00 sætter vi fokus på Gudstjenesten i nutid og fremtid sammen med
Peter Nord Hansen i Frejlev Missionshus, Nibevej 283, Frejlev, 9200 Aalborg.
Peter vil hjælpe os med at blive klædt på til at kunne besvare de 16 spørgsmål fra Biskopperne. Prioriter
denne aften og husk at dele invitationen i dit fællesskab, bibelkreds m.m. Tilmelding senest: d.8 marts til
Ruth Tidemand Nielsen. Email: ruth.tn@indremission.dk, tlf: 22 36 89 69.
 

Vores Folkekirke og selve gudstjenesten er vigtige elementer i vores kristne tro. Derfor er det vigtigt, at
så mange som muligt besvarer og sender ind.
 

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg. Det er også en vigtigt ting. Tak om i allerede nu vil
overveje at stille op til dette valg og på den måde være med til at gøre en forskel i vores folkekirke.
Mange steder er der ledige præstestillinger og bl.a. i forhold til dette, er det ikke lige meget hvem der
sidder i menighedsrådene og skal træffe afgørelser.

Kirken og Gudstjenesten i nutid og fremtid
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Vi har i vores region en del fritidsansatte medarbejdere. Stor tak til jer fordi i stiller jer til rådighed til
forkyndelse eller andre opgaver.
Disse fritidsansatte står under ”Ulønnede medarbejdere” i Informationsnummeret som kommer her i
januar måned. De vil gerne bruges, så kontakt dem for et møde. Vær obs på at nogle af dem er på
arbejdsmarkedet og derfor har nogle begrænsninger.

Fritidsansatte

Skal arbejdet blandt teenagere vokse hos jer?
Mange IMU’ere fortæller, at de for alvor fik en personlig tro på efterskole, teenklub eller teenlejr, fordi
man kan reflektere og sætte spørgsmål ved tro, og have positiv kontakt til voksne forbilleder. Når
manges trosliv startes og grundfæstes i teenarbejdet, så er det værd at prioritere, derfor vil vi helt
vildt gerne starte nye klubber eller initiativer, så hvis du ser et behov/en mulighed i dit område i Nord, så
kontakt endelig volontøren Daniel på tlf: 50451109 email: daniel.zsr@indremission.dk

Inspirationsdagen 2019
Sognepræst Henning Smidt talte til fællesmødet, og vi fik alle en god orientering om Folkekirkens
nutidige udvikling, og den fremvækst af valg- og frimenigheder vi ser flere steder. Dette er et aktuelt
emne også i 2020 hvor gudstjenesten og Folkekirkens liturgi drøftes, og der er menighedsrådsvalg i
september. Selv om tendenserne i Folkekirken kan fremstå som en splittelse, der også sætter spor i
IM, må vi tænke på, at Gud ikke glemmer sit folk i Danmark og hans kirkes udvikling – heller ikke IM’s. "-
Jeg er ikke bange på Guds vegne, siger Henning. - Som dåben udtrykker det; er vi gået fra at være et
fortabt menneske, til at være et frelst menneske". Det er jo også dét, vi arbejder med i Indre Mission - at
lede til Jesus, og leve i Ham. Henning sluttede med at sige: ”Hvis du er et sted, hvor alle disse svære ting
giver problemer, så husk at spørge dig selv om, hvordan du kan være en fredsstifter. Jesus siger i
Bjergprædikenen: Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”. Både Inspirationsdagens
fællesmøde, og workshops med forskellige emner, var designet for at give deltagerne stof til eftertanke,
og værktøj til at møde hverdagen i både IM-fællesskabet og samfundet i øvrigt.

På Mors vil vi prøve at invitere til en formiddag for alle interesserede som skal handle om hvordan vi
får bragt verdens bedste budskab videre. Det er ikke tænkt som et kursus men som en fælles
brainstorm, eller idé udveksling.
I uge 8 kommer ”snak tro” teamet til Thisted for at deltage i missionsugen.
Vi har igen i år teltmøder i Vildsund i uge 25, børnelejr i uge 27 og bibelcamping i Hurup i uge 29/30.
Forhåbentlig bliver 2020 også året, hvor vi skal forsøge os med "Strandmission" ved vestkysten.

Udover alt det der sker rundt omkring missionshusene i Thy-Mors, vil vi fremhæve nogle enkelte til fra
området:

Vær med til også at bede for dette!

Et nyt år i Thy-Mors
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På vegne af teamet af ansatte i Indre Mission, Region Nord vil jeg ønske alle et godt og velsignet nytår.
Guds fred og velsignelse til arbejdet i dit IM-fællesskab.
 
Med venlig hilsen
Ruth Tidemand Nielsen
Regionsleder i Indre Mission, Region Nord.

En oplevelse fra DFS-arbejdet
I Aalborg Gospel-kids mødes de en time om ugen, i et klasseværelse på Filipskolen. for at synge sammen.
Her er der stor glæde ved at synge og lave fagter der understøtter teksterne, men der bruges også tid på
andre sider af det at være et kristent fællesskab i børnehøjde. Elisabeth, som er konsulent i DFS i
Nordjylland og leder af Gospel-kids-gruppen i Aalborg fortæller om en oplevelse, der gjorde indtryk. Som
afslutning på hver samling beder de altid en kort bøn og Fadervor sammen, og nogle af gangene bruges
der også tid på at børnene selv kan formulere en lille bøn. Der bedes "popcorn-bøn", hvilket går ud på at
alle på skift kan sige en kort bøn, som når majskorn på skift popper i en gryde. En dag var der et barn der
bad for sin fars arbejdssituation. Det der gjorde indtryk var, at vi har mange erfaringer med at voksne
beder for børn. Men faktisk kan vi lære meget af at lytte til, hvordan børn beder for voksne og for alle
mulige emner, der optager dem, både i deres egen hverdag men også ude i den store verden. Det var
stort at opleve, at et barn frimodigt lagde noget frem for Gud, der havde stor indflydelse på dets
hverdag, i tillid til at han kan gøre noget ved det.
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På DFS' hjemmeside findes en
oversigt over årets lejre i de
forskellige kredse, der
opdateres løbende.
Gå ind på soendagsskoler.dk,
klik derefter på FORÆLDRE,
klik derefter på Sommerlejr,
klik derefter på "Se lokale
DFS-lejre" øverst til højre. Så
er du inde i oversigten over
hele landet og kan her rulle
ned til NORDJYLLAND og
vælge den kreds du er
interesseret i datoerne for.
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Region Nord Kalender 2020

Indre Missions
Årsmødefestival
Mørkholt Strand Camping

5 - 7 JUNI

Møde om Gudstjenesten i
nutid og fremtid
Frejlev Missionshus

16 MARTS

Tværkulturel Sommerlejr
Hørby Efterskole

29 - 3 JULI
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Hadsund Bibelcamping

10 – 17 JULI

Hurup Bibelcamping

17 – 24 JULI 

Hjallerup Bibelcamping

25 JULI – 1 AUGUST

Teltmøder i Vildsund

17 – 22 JUNI 

www.indremission.dk/nord 

Jesus Night

28 FEBRUAR

Nordlejr
20 - 22  MARTS

Teenlejr Nord
3 - 5 APRIL

Konnekt

8 - 9 MAJ

Åfestival

29 MAJ - 1 JUNI

Årsmødefestival

5 - 7 JUNI

Musicpoint

5 - 11 JULI

IMU-Cup Nord

9 SEPTEMBER

Teenlejr Nord

9 - 11 OKTOBER

Event

6 - 8 NOVEMBER

Jesus Night

23 OKTOBER

Christmas Praise

5 DECEMBER 

Der er  endnu ikke fastlagt

datoer for: Fuldstændig Fri

i april, september og december
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Bed 
for 

Mission 
2020 

 
 

Den, der kommer til mig, vil jeg 
aldrig vise bort.  Joh 6, 37 

Torsdag  Fredag  Lørdag 

Tak for at vi må fortælle om Jesus til 
vores næste 

 Tak for bønnens gave og Guds nær-
vær 

 Tak for håbet om livet på den nye 
jord 

Bed for Indre Missions Tværkulturel-
le arbejde 
Bed for IMs arbejde i Himmerland 

 Bed for Samfundene, UNO og Seni-
orarbejdet i hele landet 
Bed for IMs arbejde i Vendsyssel 

  
Bed for IM-Musik i hele landet 

Bed i dag særligt for: 
 
Pens. missionær Henry Christensen 
Forkynder Anders Jørgen Jensen 
Forkynder Enok Johannes Haahr 
Skjølstrup 
Missionær og Tværk. Kons Louise 
Kiilerich Breindahl 

 Bed i dag særligt for: 
 
Missionær Bent Kjær Andersen 
Missionær Asger Refslund-Nørgaard 
Forkynder Mogens Aaen 
Forkynder Villy Holm Pedersen 
Missionær Hege Lovise Aaen  

Volontør Daniel Russell 

 Bed i dag særligt for: 
 
Musikkonsulent Bjarne Overby Klit-
gaard 
Forkynder Paul Holm 
Pens.missionær Preben Hansen 
Forkynder i IMU Sebastian Schoop 
Tvilling 

Kristne ægteskaber og familier 
Udsatte børn og deres familier 
Ensomme, syge, døende 
Flygtninge 

 Dine naboer 
Din by 
Dit land 
Alle der forkynder Guds ord i RN 

 Indre Missions økonomi 
Det lokale arbejde i samfundene 

Bed om vækkelse i Himmerland  Bed om vækkelse i Vendsyssel  Bed om vækkelse i Aalborg 

Dine egne bedeemner: 
 
 

 Dine egne bedeemner: 
 
 

 Dine egne bedeemner: 
 
 

     

     

     

     

Indre Mission Region Nord 



Søndag  Mandag  Tirsdag  Onsdag 

Tak for Bibelen og Guds ord til os i 
dag 

 Tak for at Jesus døde og opstod for 
vores skyld 

 Tak for Guds kærlighed og omsorg 
for ethvert menneske 

 Tak for Helligånden og hans gerning 
i dag 
 

Bed for Indre Missions arbejde i hele 
landet, for IMs Hovedbestyrelse og 
Landsledelse 
 

 Bed for DFS’ arbejde i hele landet 
Bed for IMs arbejde i Thy 

 Bed for IMUs arbejde i hele landet. 
Bed for IMs arbejde på Mors 

 Bed for medarbejderne på Lands-
kontoret 
Bed for IMs arbejde i Han Herred 

Bed i dag særligt for: 
 
Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen 
 
Prak. teamleder, Hjallerup BC Henrik 
Kristoffersen  

 Bed i dag særligt for: 
 
Forkynder Richard Hove Nielsen 
Forkynder Tage Andersen Grønkjær 
Forkynder Søren Peter Thomsen 
 

 Bed i dag særligt for: 
 
Pens.missionær Jens Peder Dalgaard 
Forkynder Niels Aage Kristensen 
IMU-kons. Cecilie Sønderby Chri-
stensen 
Missionær Henrik Søgaard Jørgen-
sen 

 Bed i dag særligt for: 
 
Missionærprovst Henning Smidt 
Missionær Andreas Kildahl Fibiger 
DFS Konsulent Elisabeth Holdensen 
Forkynder i IMU Simon Højris 
Mejdahl 

Den Danske Folkekirke 
Menighedsrådsvalg i september 
Frimenigheder 
Valgmenigheder 

 Alle IMs virksomheder i Danmark 
Høj-og Efterskoler 
Alle sommerlejre og bibelcampings 

 Hurup Bibelcamping 
Hadsund Bibelcamping 
Hjallerup Bibelcamping 
Teltmøder i Vilsund 

 Det lokale arbejde blandt: 
Børn 
Juniorer 
Teenagere 
IMU 

Bed om vækkelse i dit sogn  Bed om vækkelse i Thy  Bed om vækkelse på Mors  Bed om vækkelse i Han Herred 

Dine egne bedeemner: 
 
 

 Dine egne bedeemner:  Dine egne bedeemner:  Dine egne bedeemner: 

       

       

       

       


