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Andagt –Fjendekærlighed

kærlighed til os, og det han gjorde for os 
skal vi efterligne ham og elske vore med-
mennesker. Også mere end det med rime-
lighed kan forventes af os!
 Hvorfor er næstekærligheden så vigtig?
 I skabelsesberetningen hører vi at men-
nesket er skabt af Gud og skabt i hans bil-
lede, så det ligner ham. Alle mennesker er 
skabt af ham! Guds omsorg og kærlighed 
omfatter alle mennesker, derfor er det 
også et væsentligt fundament i vores liv 
som kristne.
 Jesus elskede også sine fjender, hvilket 
nok kommer stærkest til udtryk da Jesus 
på korset beder for sine bødler (Luk 23,34).
 Budskabet om fjendekærlig rummer 
altså meget mere end at vi ikke må hade 
vore fjender, hvilket jo ville have været lidt 
lettere for os.

Erik Ramballe Hansen

Hvad er Indre Mission?
• En bevægelse inden for Den Danske 

Fol kekirke 
• Har Bibelen som grundlag og ser den 

som Guds Ord til os 
• Ønsker at forkynde evangeliet om Jesus 

og give hjælp til at leve i ham
• Ønsker at være et åbent, kristent 

fælles skab, hvor enhver er velkommen

Indre Mission i Kolding
Indre Mission i Kolding på Tøndervej 5 står 
bag en lang række aktiviteter: Børneklub, 
Indre Missions Unge, familiemøder, lov-
sang, bøn, bibelti mer, eftermiddagsmøder 
og aftenmøder. Alle aktiviteter er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at deltage. 
Ud over de aktiviteter, som foregår i mis-
sionshuset, er det også muligt at deltage i 
bibelstu dieaftner ude i de private hjem (for 
nærmere information se side 11).

Visionen for Indre Mission i Kolding
En levende Gud i en levende kirke
 Vi ønsker, at være et kristent fælles-
skab – som Kristi legeme i funktion – der 
er opta get af at række Guds kærlighed ud 
til mennesker i Kolding og omegn gennem 
ord og handling.  

»Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, 
sådan skal I gøre mod dem.   
 Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, 
hvad tak fortjener I for det? Også syndere 
elsker jo dem, de selv bliver elsket af.« 

Luk 6,31-32

Den anden dag læste jeg Jesu ord om fjen-
dekærlighed i forbindelse med bjergprædi-
kenen. Jeg har læst versene mange gange 
før, men denne gang ramte ordene mig på 
en ny måde. Det var særligt vers 32, hvor 
Jesus siger at næstekærligheden overfor 
dem der vil os det godt, ikke er et særligt 
kendetegn for dem der tilhører ham. Den 
næstekærlighed er naturlig for alle. Senere 
i kapitlet udvides det til at vi skal låne ud 
til andre uden at håbe på at få noget igen 
(vers 35).
 Det vil kræve meget af os at udvise en 
sådan kærlighed som strider imod vores 
menneskelige natur. Men på grund af Jesu 
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Onsdagsmøder 
Møderne begynder kl. 19.30 og slutter ca. 
21.30, hvis ikke andet er anført. Onsdags-
møderne består af forkyndelse og forskel-
lige indslag fx sang, vidnesbyrd, spørgsmål 
og bøn / forbøn. Der serveres kaffe a 20 kr. 
pr. person. 

Onsdagsfællesspisning
Nogle onsdage er der et tidligt møde med 
spisning, der begynder kl. 17.30 og slutter 
senest kl. 20.30. Her er der aktivi tet for 
børnene under talen. Ligesom der er mu-
lighed for at tage hjem med børnene ca. kl. 
19.15. Ved arrangementer med fællesspis-
ning er der ikke tilmelding. 
 Priser ved onsdagsmøder med spisning: 
50 kr./voksen, 20 kr./barn – maks. 130 kr. 
pr. familie (2 voksne og børn). 

Koordinering af kørsel 
til onsdagsmøderne 
Mangler du kørelejlighed til aftenmøderne 
onsdag, så ring til Jette Klintebjerg på tele-
fon 2066 7956 – senest dagen før.

Fredagsarrangementer 
Nogle fredage om året er der fredags-
arrange menter i IM. Møderne er for alle, 
men ved disse møder er der gjort noget 
ekstra for bør nene. Nogle gange er for-
kyndelse og aktivite ter fælles for børn og 
voksne og andre gange er der et særligt 

arrangement for de små eller store børn. 
Ved de fleste arrangementer er der fælles-
spisning, hvor du / I medbringer mad til en 
fælles buffet. Fredagsudvalget sørger for 
lidt ekstra mad, så der er altid rigeligt mad 
til alle. Børn er også meget velkomne til de 
øvrige aftenarrangementer.

Eftermid dagsmøder
Møderne foregår én mandag eftermiddag 
i hver måned i tidsrummet 15 til ca. 16.45. 
Vi tilbyder: Hyggeligt samvær, kaffe og te, 
bibeltimer og forkyndelse.

SeniorCafé
Caféen er åben én mandag formiddag i hver 
måned i tidsrummet 9.30 til 11.30. Første 
åbningsdag er mandag den 12. februar 2018. 
Vi tilbyder: Hyggeligt samvær, kaffe og te, 
brætspil, fællessang, kort andagt m.m.

Middag på Tværs
Kolding IM samarbejder med Kolding Prov-
stis Tværkulturelle Udvalg om Middag på 
Tværs, hvor flere kulturer mødes, og hver 
deltager medbringer mad til en fælles buf-
fet. Middagen begynder kl. 17.30 og slutter 
ca. kl. 21.00.

Tema for foråret 2018
Fokus på Jesus
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Onsdag d. 7. kl. 19.30
Forårsmøde i Missionshuset Bethel v/ sog-
nepræst Orla Villekjær, Sdr Felding.

Fredag d. 9. kl. 17.30
Middag på Tværs i Missionshuset Bethel.

Fredag d. 16. kl. 18.00
Påskefest i Bethel. Hver person/familie 
medbringer en passende portion mad til 
fælles ta’selv-bord. Medbring f.eks. pizza, 
pastasalat, tærte eller ost med brød og 
lign. Kl. 19.00: Tale ved Jens Fischer Niel-
sen, Kolding, som taler til de voksne, mens 
børnene fester ovenpå. Tema: Jesu død og 
opstandelse. Pris for kaffe og kage: Voksne 
20 kr. og børn gratis.

Mandag d. 19. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Michael Lerche Ny-
gaard. 

Onsdag d. 21. kl. 19.30
Møde v/ pastor Jørgen Bækgaard Thom-
sen, Malling. Tema: Jesu land og folk. Vi får 
besøg af Christiansfeld IM. Vi begynder 
med bedemøde kl. 19.00.

 APRIL 

Onsdag d. 4. kl. 19.30
Fællesmøde med IMU.

Mandag d. 9. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og ser-
vering.

Onsdag d. 11. kl. 19.30 
Møde v/ Jørgen Bækgaard Thomsen, Mal-
ling. Tema: Jesu modstandere.  
Vi begynder med bedemøde kl. 19.00.

Onsdag d. 18. kl. 17.30
Vi begynder med fællesspisning. Kl. 18.15: 
Møde v/ børnekonsulent Berit Skødt, Aar-
hus. 

Mandag d. 23. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Jan Mortensen. 
Tema: Pinse 1. 

Onsdag d. 25. kl. 19.30 
Bibelkursus i Lunderskov Menighedshus, 
Kobbelvænget 5, 6640 Lunderskov v/ vi-
cegeneralsekretær Peter Nord Hansen, 
Fredericia.

 MAJ 

Onsdag d. 2. kl. 19.30
Møde v/ generalsekretær Jens Medom 
Madsen. Tema: Kristus alene. Vi begynder 
med bedemøde kl. 19.00.

Fredag d. 4. kl. 17.30
Middag på Tværs i Vamdrup Kirke, Vester-
gade 57, 6580 Vamdrup

Fredag d. 11. – Søndag d. 13.
Samfundslejr. Lørdagens taler og op-
lægsholder er Jakob Daniel Lund Olesen, 
Odense. Tema: Hvad står urokkeligt fast og 
hvor skal vi tilpasse os?

 JANUAR 

Mandag d. 8.-fredag d. 12.
Bedeuge. Tema: På vej – som pilgrim, frem-
med og flygtning.

Mandag d. 8. kl. 19.30
Sted: KirkeiByen, Lykkegårdsvej 67. Indle-
der: Elon Jepsen, og SouthCityGospelChoir 
medvirker.

Tirsdag d. 9. kl. 19.30
Sted: Indre Mission, Tøndervej 5. En aften 
for alle, og særligt på de unges præmisser. 

Onsdag d. 10. kl. 19.30
Sted: Kolding KirkeCenter, Ole Rømers Vej 
8. Indleder: Mads Peter Kruse. 

Torsdag d. 11. kl. 19.30
Liturgisk aftenbøn i Kristkirken, Haderslev-
vej 38. Indleder: Tove Merrild. 

Fredag d. 12. 18.00
Internationalt bedemøde i Simon Peters 
Kirke, Islandsvej 12. Vi begynder med en 
ta’selv-buffet, som alle medbringer en pas-
sende portion mad til. Bedemødet er på 
både dansk og engelsk. 

Onsdag d. 17. kl. 19.30
Som et billedbagtæppe til forårets møder 
ser vi del 1 af storfilmen »Jesus« med Jeremy 
Sisto i hovedrollen.

Mandag d. 22. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Andreas Møller. 

Onsdag d. 24. kl. 19.30
Vintermøde i Vejen Indre Mission, Skovvej 
4, 6600 Vejen v/ Missionær Egild Kildeholm 
Jensen.

Onsdag d. 31. kl. 19.30
Møde v/ sømandsmissionær Jørgen Knud-
sen, Aarhus. Vi begynder med bedemøde 
kl. 19.00.

 FEBRUAR 

Fredag d. 9. kl. 17.00
Familielovsang.

Mandag d. 12. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og ser-
vering.

Onsdag d. 21. kl. 19.30
Møde v/ Jesper Iversen, Kolding. Tema: 
Nådens evangelium. Vi begynder med bede-
møde kl. 19.00.

Mandag d. 26. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Brian Madsen. 
Tema: De holdt fast ved … (ApG 2,42). 

Onsdag d. 28. kl. 19.30 
Generalforsamling.

 MARTS 

Mandag d. 5. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og ser-
vering. 
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Bibelkredse 
Ud fra Indre Mission er der dannet en 
række bibel kredse, hvor man har mulig-
hed for at for dybe sig i Guds ord samt dele 
kristenlivets oplevelser og erfaringer med 
hinanden i et nært fællesskab. Her er der 
også mulighed for at bede sammen. 
 Bibelkredsene samles i private hjem 
med jævne mellemrum og tilrettelægger 
selv deres aftener. 
 Ønsker du at være med i en bibelkreds, 
så kontakt Birthe Karkov. Telefon 3022 
1258. E-mail birtheogknud@hansknud.dk.
 

Børneklubben »Fisken« 
I missionshuset har vi en børneklub for 
børn i alderen 5-10 år. Der er hver gang bi-
belhistorie og forskellige sjove og kreative 
aktiviteter. Vi får også kage og saft, som vi 
skiftes til at tage med. 
 Mødetid og -sted: Onsdag kl. 16.00-
17.30, Kridthusets kælder, Haderslevvej 38. 
En onsdag i måneden er der ingen klub, 
men børnene deltager i Ulvetime i Krist-
kirken om torsdagen. Program: se kristkir-
ken.dk. 

Juniorklub 
Juniorklubben er en fælles klub mellem 
Kristkirken og missionshuset. Her kan 
alle i alderen 10-14 år være med. Vi samles, 
fordi vi gerne vil være sammen om Jesus 
og høre, hvad han har gjort for dig og mig. 
Hvis du også vil være med, er du mere end 
velkommen – VI SES! 

 Mødetid og -sted: Hver tirsdag kl. 18.30- 
20.00 i Kridthusets kælder, Haderslevvej 
38. Kontaktperson: Dorthe Kock. Telefon 
23 31 59 66. E-mail dorthekock@kristkirken.
dk. Program: se kristkirken.dk.

Teenklub 
Teenklubben er en fælles klub mellem 
Krist kirken og missionshuset. Her kan alle 
fra 6. klasse og op efter deltage. Vi mødes 
ca. to onsdage om måneden fra kl. 19.00-
21.30 for at være sam men i et fedt fælles-
skab om Jesus, og lære ham bedre at ken-
de. Kontaktperson: Jan Mortensen. Telefon 
7550 3379. Program: se kristkirken.dk.

IMU 
IMU er for alle fra 15-25 år. Vi ønsker at 
samle unge om Guds Ord, det ord, der 
alene kan give LIV. Vi ønsker gennem vore 
aktivi teter, at styrke det kristne fællesskab 
og den indbyrdes omsorg. 
 IMU mødes hver tirsdag kl. 19.30 i Mis-
sionshuset Bethel. Kontaktperson: Sisse 
Rasmussen. E-mail syr--123@hotmail.com. 
Program: koldingimu.dk/program 

Arrangementer for farsitalende
I slutningen af 2016 blev der holdt nogle 
musikaftner med iransk lovsang og folke-
musik i missionshuset. Det førte til, at der 
nu holdes bibelstudier hver fredag aften i 
cafeen. Der deltager mellem 6 og 12 farsi-
talende og 4 danskere. Alle som har inte-

Mandag d. 14. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og ser-
vering. 

Onsdag d. 16. kl. 19.30
Møde v/Birgit og Erik Kofod og Arne Nør-
gaard. Tema: Evangeliet gør fri som fuglen! Vi 
markerer at Arne Nørgaard fratræder løn-
net tjeneste i IM.

Onsdag d. 23. kl. 17.30
Vi begynder med fællesspisning. Kl. 18.15: 
Møde v/ stud.teol. Michael Mørch Thunbo, 
Aarhus. Tema: Jesu forkyndelse.

Mandag d. 28. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ Jan Mortensen. 
Tema: Pinse 2. 

Onsdag d. 30. kl. 19.30
Vi ser del 2 af storfilmen »Jesus«. 

 JUNI 

Tirsdag d. 5. kl. 19.30
Lovsangsaften v/ Karen Christiansen i fæl-
lesskab med IMU.

Fredag d. 8. kl. 17.30
Middag på Tværs i Lunderskov IM, Kobbel-
vænget 5, 6640 Lunderskov. 

Mandag d. 11. kl. 9.30
SeniorCafé med hyggeligt samvær og ser-
vering.

Onsdag d. 13. kl. 19.30
Møde v/ generalsekretær i Brødremenighe-
dens Danske Mission Jens Peter Rejkjær. 
Vi begynder med bedemøde kl. 19.00.

Lørdag d. 23. kl. 17.30
Skt. Hans-fest hos Laila og Daniel Damm, 
Seestvej 59. Medbring mad til grillen, drik-
ke, kaffe og kage til eget forbrug.

Lej missionshuset!

Stueetagen: 1500. kr. / dag
Stueetagen og børnelokalet: 2000 kr. / dag

Kontaktperson Erik Hummelmose, 
ehummel@c.dk

mailto:dorthekock@kristkirken.dk
mailto:dorthekock@kristkirken.dk
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har til formål at formidle evange liet om 
Jesus Kristus og danne rammen om mis-
sionshusets arbejde. 
 Vi er glade for enhver gave til arbejdet 
og de mange, der trofast støtter missi-
onshusets arbejde økonomisk og gennem 
forbøn. Der er mu lighed for at være med 
i en fast givertjeneste ved at give et beløb 
hver måned eller hvert kvartal, ligesom 
der er mulighed for at tegne et gavebrev til 
missionshusets arbejde. 
 Ønsker du at give en gave til missions-
husets arbejde, kan du henvende dig til 
vores regnskabsfører Jens Bilberg, tlf. 7536 
2072. Du kan også indbetale gaven på Giro 
nr. 2 068737, til Sydbank: konto nr. 7920-
1005596 eller via MobilePay 6116 1067. 
 Gaver til missionshusets arbejde er 
fradragsberet tiget på selvangivelsen, og 
det kræver, at man er registreret som ga-
vegiver hos Indre Mission, der foretager 
indberetningen til Skat. 
 For at blive registreret som gavegiver 
skal man oplyse sit CPR-nr. til Indre Mis-
sion hvorefter man får et plastikkort med 
gi vernr. tilsendt. Registrering kan ske ved 
at sende dit CPR-nr. til oekonomi@imh.dk 
eller ringe til økonomiafdelin gen på 7592 
6100 eller udfylde en blanket der kan udle-
veres af regnskabsføreren. 
 Husk at du fremover skal opgive givernr. 
når du giver en gave – så vil gaven blive 
indberettet til Skat. Gaver til missionshu-
set kan også afleveres til regnskabsføreren. 
 Vi siger tak for enhver gave.

resse i at deltage eller høre mere om disse 
aftner kan henvende sig til Jens Peter på 
tlf. 2479 3539.

IM-Genbrug
IM-genbrug, Torvegade 5, tlf. 7552 3686 har 
åbent tirsdag til fredag kl. 10.00-17.00. I 
gen brugsbutikken sælges genbrugsting, 
bøger, tøj og møbler. Overskuddet går til 
Indre Mission i Danmark. Der er brug for 
mange frivillige hænder til at tage vagter 
og prak tisk hjælp. Henvendelse til Edvard 
Riishede (7552 4030 eller 2291 0584) eller 
Martha Borg (75 53 88 61).

Sang og andagt på Munkensdam
Første tirsdag i hver måned (undtagen juli 
og august) kl. 14.00 er der sang og andagt 
på plejehjemmet Munkensdam. Vi synger 
nogle af vore kernesalmer og salmer, der 
passer til årstiden. Der holdes en kort an-
dagt. Vi drikker kaffe (koster 12 kr.) og hyg-
ger os med beboerne, inden vi går hver til 
sit. Gæster ude fra byen er velkommen til at 
deltage i sang og andagt på Munkensdam. 

Gaver til missionshuset
Missionshusets arbejde drives alene ved 
hjælp af frivillige gaver fra missionshusets 
venner. Penge til missionshusets arbejde 
bruges til konkrete ting, der er nødvendig 
for arbejdet – f.eks. lys, varme, vand, vedli-
geholdelse af huset, programmer, udgifter 
til møder og aktiviteter, – der alt sammen 



12 13

Kaffe, the, kage og mad
Alle møder er gratis, men kaffen koster 
20,- kr. pr. gang. Der er mulighed for at 
betale kaffepenge en gang hvert halvår (i 
august og januar) ved at betale et beløb på 
missionshusets konto i Sydbank (Husk at 
mærke kaffepen ge) 1. halvår (januar-juni) 
koster 300,- kr., og 2. halvår (august-de-
cember) koster 250,- kr.

Priser ved onsdagsmøder med spisning er 
50 kr./voksen, 20 kr./barn og maks. 130 kr. 
pr. familie (2 voksne og børn). Betal gerne 
via MobilePay på 6116 1067.

Bøger og musik
Forlagsgruppen Lohse og Refleks musik, 
som begge er ejet af Indre Mission, udgiver 
hvert år en bred vifte af bøger og musik. Er 
du interesseret i at se nærmere på udvalget, 
kan du henvende dig til Kirsten Jensen Skjer-
ning, (6167 2938), som også står for salget, 
eller du kan besøge siden www.lohse.dk. 
Overskuddet (12-16%) af salget fra Bethels 
bogsalg går til missionshuset.

Halvårsprogram
Har du nye ideer til missionshusets pro-
gram, forslag til taler og emner mm. eller 
informationer, telefonnummer mm., der 
skal ændres, så henvend dig til program-
udvalget. Kontakt person: Kirsten Jensen 
Skjerning, kirstenj78@hotmail.com. Tids-
frist for forslag til efterårsprogrammet 
2018: 21. maj 2018.

Indbyrdes kontakt
Missionshusets venner har en række mu-
ligheder for at holde kontakt med hinan-
den. Du kan være med i dette fællesskab 
ved at tilmelde dig adresse-/telefonlisten 
eller fællesmailen (imkolding@google-
groups.com). Tilmelding og ændring af 
oplysninger kan ske til Kirsten Jensen Skjer-
ning, kirstenj78@hotmail.com. Se også 
facebook:  »Os fra Indre Mission i Kolding«
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Kontaktpersoner

Indre Mission i Kolding
Tøndervej 5 · 6000 Kolding
koldingim.dk

Indre Missions Samfund
Formand: Erik Ramballe Hansen
Rudevej 11 · 6000 Kolding. Telefon 3050 
6976
e_ramballe@hotmail.com
Regnskabsfører: Jens Bilberg
Dalbyvej 79 · 6000 Kolding
Telefon 7536 2072
bilberg@outlook.com 
Giro nr. 2 068737
Sydbank, konto nr. 7920-1005596
MobilePay 6116 1067

Genbrug
Torvegade 5 · 6000 Kolding
Telefon 7552 3686 
Edvard Riishede (7552 4030 eller 2291 0584)

Webmaster
Stefan Jensen Skjerning
stefansk@stefansk.dk

Koordinering af kørsel 
til onsdagsmøderne
Jette Klintebjerg · Telefon 2066 7956
Ring senest dagen før, hvis du mangler 
kørsel.

Børneklubben Fisken
Tøndervej 5
Program: kristkirken.dk/aktiviteter/
boern/#c569

Juniorklubben
Haderslevvej 38
Dorthe Kock · Telefon 2331 5966
dorthekock@kristkirken.dk
Program: http://kristkirken.dk/aktiviteter/
unge/#c606

Teenklubben
Lykkegaardsvej 40
Jan Mortensen · Telefon 7550 3379

Indre Missions Unge (IMU)
Sisse Rasmussen 
syr--123@hotmail.com

SeniorCafé
Kirsten Bilberg · Telefon 7536 2072

Familiearrangementer
Nanna Hansen · Telefon 3118 6169
nannashansen@hotmail.com

Bibelkredse
Birthe Karkov · Telefon 3022 1258
birtheogknud@hansknud.dk

Lokalebooking og -leje
Erik Hummelmose 
ehummel@c.dk

mailto:dorthekock@kristkirken.dk
mailto:ehummel@c.dk



