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• 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
fællesskab, hvor enhver er velkommen

Vi ønsker, at være et kristent fællesskab – som Kristi legeme i funktion – der
er optaget af at række Guds kærlighed ud
til mennesker i Kolding og omegn gennem
ord og handling.
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Dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis
navn er Hellig: Jeg bor i det
høje og hellige og hos den, der
er knust, hvis ånd er nedbøjet,
for at oplive den nedbøjede ånd
og oplive det knuste hjerte.
Esajas’ Bog kapitel 57, vers 15
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Onsdagsmøder

Fredagsarrangementer

Møderne begynder kl. 19.30 og slutter ca.

Nogle fredage om året er der

21.30, hvis ikke andet er anført. Onsdags-

fredagsarrangementer i IM. Møderne er

møderne består af forkyndelse og forskel-

for alle, men ved disse møder er der gjort

lige indslag fx sang, vidnesbyrd, spørgsmål

noget ekstra for børnene. Nogle gange er

og bøn / forbøn. Der serveres kaffe a 20 kr.

forkyndelse og aktiviteter fælles for børn

pr. person.

og voksne og andre gange er der et særligt
arrangement for de små eller store børn.
Ved de fleste arrangementer er der fælles-

Koordinering af kørsel
til onsdagsmøderne

spisning, hvor du / I medbringer mad til en

Mangler du kørelejlighed til aftenmøderne

lidt ekstra mad, så der er altid rigeligt mad

onsdag, så ring til Jette Klintebjerg på tele-

til alle. Børn er også meget velkomne til de

fon 2066 7956 – senest dagen før.

øvrige aftenarrangementer.

Familieaftner for alle generationer

Eftermiddagsmøder

Nogle onsdage er der et tidligt møde med

Møderne foregår én mandag eftermiddag

spisning, der begynder kl. 17.30 og slutter

i hver måned i tidsrummet 15 til ca. 16.45.

senest kl. 20.30. Her er der aktivitet for

Vi tilbyder: Hyggeligt samvær, kaffe og te,

børnene under talen. Ligesom der er mu-

bibeltimer og forkyndelse.

fælles buffet. Fredagsudvalget sørger for

lighed for at tage hjem med børnene ca. kl.
19.15. Ved arrangementer med fællesspisning er der ikke tilmelding.
Priser ved onsdagsmøder med spisning:

Middag på Tværs
Kolding IM samarbejder med Kolding Prov-

50 kr./voksen, 20 kr./barn – maks. 130 kr.

stis Tværkulturelle Udvalg om Middag på

pr. familie (2 voksne og børn).

Tværs, hvor flere kulturer mødes, og hver
deltager medbringer mad til en fælles buffet. Middagen begynder kl. 17.30 og slutter
ca. kl. 21.00.

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer
for smitteforebyggelse fra Sundhedsmyndighederne.
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AUGUST

Onsdag d. 9. kl. 19.30
Møde v/ pastor Sten Nielsen, Sommersted.

Onsdag d. 12. kl. 19.30

Tema: »Den skjulte Gud: Med Gud lever vi

Møde v/ sognepræst Jan Holm Mortensen,

uden Gud«. Bedemøde kl. 19.00.

Kolding. Tema: »Gudsfrygt er visdoms begyndelse«. Bedemøde kl. 19.00.

Onsdag d. 16. kl. 17.30
Familieaften for alle generationer på Fi-

Mandag d. 17. kl. 15.00

skens 25-års jubilæumsdag. Vi begynder

Eftermiddagsmøde v/ pensioneret missio-

med fællesspisning. Kl. 18.15: Forkyndelse

nær Elna Thisgård Olesen, Tommerup.

v/ missionær Egild Kildeholm Jensen,
Rønde.

Fredag d. 21. kl. 17.30
Familielovsang i Bethel med bandet Fun-

Mandag d. 21. kl. 15.00

dament.

Eftermiddagsmøde v/ pensioneret missionær Arne Nørgaard, Kolding.

Lørdag d. 22. kl. 09.00-12.00
Rengøringsdag i Bethel. Vi begynder med

Onsdag d. 23. kl. 19.30

rundstykker.

Møde v/ leder af den iransk kristne gruppe
Immanuel, Naser Rezaeih, Christianskir-

Onsdag d. 26. kl. 19.30

ken, Aarhus. Tema: »Omvendelse«.

Møde v/ fritidsforkynder Carsten Mikkelsen, Kolding. Tema: »Det kristne fællesskab

Onsdag d. 30. kl. 19.30

efter Corona«.

Møde v/ pastor Nils Jørgen Kobbersmed,
Kolding. Tema: »Hvad er kristen lovsang?«

SEPTEMBER
OKTOBER
Tirsdag d. 1. kl. 19.30
Fællesmøde med IMU med god tid til sam-

Mandag d. 5. kl. 15.00

tale. Mulighed for forbøn.

Eftermiddagsmøde v/ sognepræst Jan
Holm Mortensen, Kolding.

Fredag d. 4. kl. 17.30
Middag på Tværs i Kolding Valgmenighed,

Onsdag d. 7. kl. 19.00

Industrivej 12.

Fællesmøde med Vamdrup, Vejen og Lunderskov i Kristkirken, Haderslevvej 38, og

Mandag d. 7. kl. 15.00

senere Missionshuset Bethel, Tøndervej 5

Eftermiddagsmøde v/ fritidsforkynder Jens-

v/ sognepræst Heinrich Wichmann Peder-

Erik Hansen, Vejen.

sen, Nørup.

6

Mandag d. 19. kl. 15.00

Onsdag d. 18. kl. 19.30

Eftermiddagsmøde v/ pastor Jens Fischer-

Sangaften v/ organisterne Yvonne og Kri-

Nielsen, Kolding.

stian Larsen, Esbjerg.

Onsdag d. 21. kl. 19.30

Fredag d. 20. kl. 17.30

Møde v/ frimenighedspræst Peter Nissen,

Middag på Tværs i Kirkebuen ved Kristkir-

Bramming. Tema: »Køn og seksualitet i

ken, Riis Toft 1, Kolding.

tiden og i menigheden«.
Onsdag d. 25. kl. 19.30
Fredag d. 23. kl. 17.30

Gaveauktion i Bethel. Kom med dine gaver,

Middag på Tværs. Nærmere information

og byd på de andres.

følger.
DECEMBER
Onsdag d. 28. kl. 19.30
Møde v/ pensioneret grafiker Villy Jakob-

Onsdag d. 2. kl. 19.30

sen, Brejning. Tema: »Arven fra Adam – Ga-

Møde v/ pastor Holger Haldrup. Tema:

ven fra Gud«. Bedemøde kl. 19.00.

»Forventning«.

NOVEMBER

Mandag d. 7. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ pastor Niels Jørgen

Mandag d. 2. kl. 15.00

Kobbersmed, Kolding. Tema: »Min rose jeg

Eftermiddagsmøde v/ pastor Sten Nielsen,

aldrig vil miste«.

Sommersted. Tema: »Den danske kirke i
Jerusalem«.

Onsdag d. 9. kl. 17.30
Adventsfamilieaften for alle generationer.

Tirsdag d. 3. kl. 19.30

Vi begynder med fællesspisning.

Lovsangs- og vidnemøde sammen med
IMU. Mulighed for samtale og forbøn.

Onsdag d. 16. kl. 19.30
Stille aften før jul med tid til eftertanke.

Onsdag d. 11. kl. 19.30

Bedemøde kl. 19.00.

Møde v/ fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding. Tema: »Forfulgte kristne«.
Bedemøde kl. 19.00.
Mandag d. 16. kl. 15.00
Eftermiddagsmøde v/ fritidsforkynder Carsten Mikkelsen, Kolding.
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Bibelkredse

Hvis du også vil være med, er du mere end

Ud fra Indre Mission er der dannet en

velkommen – VI SES!

række bibelkredse, hvor man har mu-

Mødetid og -sted: Hver tirsdag kl.

lighed for at fordybe sig i Guds ord samt

18.30- 20.00 i Kridthusets kælder, Hader-

dele kristenlivets oplevelser og erfaringer

slevvej 38. Kontaktperson: Dorthe Kock.

med hinanden i et nært fællesskab. Her

Telefon 23 31 59 66. E-mail dorthekock@

er der også mulighed for at bede sam-

kristkirken.dk. Program: www.kristkirken.

men.

dk/aktiviteter/boern/juniorklub/

Bibelkredsene samles i private hjem
med jævne mellemrum og tilrettelægger
selv deres aftener.
Ønsker du at være med i en bibelkreds,

Teenklub
Teenklubben er en fælles klub mellem

så kontakt Birthe Karkov. Telefon 3022

Kristkirken og missionshuset. Her kan alle

1258. E-mail birtheogknud@hansknud.dk.

fra 6. klasse og op efter deltage. Vi mødes
ca. to onsdage om måneden fra kl. 19.0021.30 for at være sammen i et fedt fælles-

Børneklubben »Fisken«

skab om Jesus, og lære ham bedre at ken-

Børneklubben er en fælles klub mellem

de. Kontaktperson: Jan Holm Mortensen.

Kristkirken og missionshuset. Her kan alle i

Telefon 7550 3379. Program: https://www.

alderen 5-10 år være med. Der er hver gang

kristkirken.dk/aktiviteter/unge/teenklub/

bibelhistorie og forskellige sjove og kreative aktiviteter. Vi får også kage og saft, som
vi skiftes til at tage med.
Mødetid og -sted: Onsdag kl. 16.15-17.15,

IMU
IMU er for alle fra 15-25 år. Vi ønsker at

Tøndervej 5. En onsdag i måneden er der

samle unge om Guds Ord, det ord, der

ingen klub, men børnene deltager i Messy

alene kan give LIV. Vi ønsker gennem vore

Church i Kristkirken om torsdagen.

aktiviteter, at styrke det kristne fællesskab

Program: koldingim.dk/brneklubben-

og den indbyrdes omsorg.

fisken.html

IMU mødes hver tirsdag kl. 19.30 i Missionshuset Bethel. Kontaktperson: Lærke
Løvendal Kristensen. Telefon 2136 9037.

Juniorklub

Program: koldingimu.dk/program

Juniorklubben er en fælles klub mellem
Kristkirken og missionshuset. Her kan
alle i alderen 10-14 år være med. Vi samles,

Arrangementer for farsitalende

fordi vi gerne vil være sammen om Jesus

I slutningen af 2016 blev der holdt nogle

og høre, hvad han har gjort for dig og mig.

musikaftner med iransk lovsang og folke
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musik i missionshuset. Nu mødes en flok

geholdelse af huset, programmer, udgifter

farsitalende og danskere til bibelstudie,

til møder og aktiviteter, – der alt sammen

som aftales fra gang til gang. Alle som har

har til formål at formidle evangeliet om

interesse i at deltage eller høre mere kan

Jesus Kristus og danne rammen om mis-

henvende sig til Jens Peter Hansen på tlf.

sionshusets arbejde.

2479 3539.

Vi er glade for enhver gave til arbejdet
og de mange, der trofast støtter missionshusets arbejde økonomisk og gennem

IM-Genbrug

forbøn. Der er mulighed for at være med

IM-genbrug, Torvegade 5, tlf. 7552 3686 har

i en fast givertjeneste ved at give et beløb

åbent tirsdag kl. 10 til 17, torsdag og fredag

hver måned eller hvert kvartal, ligesom

fra kl. 13 til 17. Butikkens overskud går til

der er mulighed for at tegne et gavebrev til

Indre Mission og Danmarks Folkekirkelige

missionshusets arbejde.

Søndagsskoler. Er du interesseret i at hjæl-

Ønsker du at give en gave til missi-

pe et par timer i butikken, ring da til Arne

onshusets arbejde, kan du henvende dig

Nørgaard 2639 2050. Har du ting vi må

til vores regnskabsfører Jens Bilberg, tlf.

sælge, kan du aflevere det i butikken.

7536 2072. Du kan også indbetale gaven til
Sydbank-kontoen 7920-1005596 eller via
MobilePay på 80407.

Sang og andagt på Munkensdam

Gaver til missionshusets arbejde er

Første tirsdag i hver måned (undtagen juli

fradragsberettiget på selvangivelsen, og

og august) kl. 14.00 er der sang og andagt

det kræver, at man er registreret som ga-

på plejehjemmet Munkensdam. Vi synger

vegiver hos Indre Mission, der foretager

nogle af vore kernesalmer og salmer, der

indberetningen til Skat.

passer til årstiden. Der holdes en kort an-

For at blive registreret som gavegiver

dagt. Vi drikker kaffe (koster 12 kr.) og hyg-

skal man oplyse sit CPR-nr. til Indre Mis-

ger os med beboerne, inden vi går hver til

sion hvorefter man får et plastikkort med

sit. Gæster ude fra byen er velkommen til at

givernr. tilsendt. Registrering kan ske ved

deltage i sang og andagt på Munkensdam.

at sende dit CPR-nr. til oekonomi@imh.dk
eller ringe til økonomiafdelingen på 7592
6100 eller udfylde en blanket der kan udle-

Gaver til missionshuset
Missionshusets arbejde drives alene ved

veres af regnskabsføreren.
Husk at du fremover skal opgive givernr.

hjælp af frivillige gaver fra missionshusets

når du giver en gave – så vil gaven blive

venner. Penge til missionshusets arbejde

indberettet til Skat. Gaver til missionshu-

bruges til konkrete ting, der er nødvendig

set kan også afleveres til regnskabsføreren.

for arbejdet – f.eks. lys, varme, vand, vedli-

Vi siger tak for enhver gave.

9

Kaffe, the, kage og mad

Halvårsprogram

Alle møder er gratis, men kaffen koster

Har du nye ideer til missionshusets pro-

20,- kr. pr. gang. Der er mulighed for at

gram, forslag til taler og emner mm. eller

betale kaffepenge en gang hvert halvår (i

informationer, telefonnummer mm., der

august og januar) ved at betale et beløb på

skal ændres, så henvend dig til program-

missionshusets konto i Sydbank (Husk at

udvalget. Kontaktperson: Kirsten Jensen

mærke kaffepenge) 1. halvår (januar-juni)

Skjerning, kirstenj78@hotmail.com. Tids

koster 300,- kr., og 2. halvår (august-de-

frist for indhold i forårsprogrammet 2021:

cember) koster 250,- kr.

9. november 2020.

Priser ved onsdagsmøder med spisning er
50 kr./voksen, 20 kr./barn og maks. 130 kr.

Indbyrdes kontakt

pr. familie (2 voksne og børn). Betal gerne

Missionshusets venner har en række mu-

via MobilePay på 80407.

ligheder for at holde kontakt med hinanden. Du kan være med i dette fællesskab
ved at tilmelde dig adresse-/telefonlisten

Bøger og musik

eller fællesmailen (imkolding@google-

Forlagsgruppen Lohse og Refleks musik,

groups.com). Tilmelding og ændring af

som begge er ejet af Indre Mission, udgi-

oplysninger kan ske til Kirsten Jensen Skjer-

ver hvert år en bred vifte af bøger og mu-

ning, kirstenj78@hotmail.com. Se også

sik. Er du interesseret i at se nærmere på

facebook: »Os fra Indre Mission i Kolding«.

udvalget kan du henvende dig til Kirsten
Jensen Skjerning, (6167 2938), som også
står for salget, eller du kan besøge internetsiden www.lohse.dk. Overskuddet
(12-16%) af salget fra Bethels bogsalg går
til missionshuset.

Lej missionshuset!
Stueetagen: 1500. kr. / dag
Stueetagen og børnelokalet: 2000 kr. / dag
Kontaktperson Carsten Mikkelsen,
carsten.mikkelsen@indremission.dk
Telefon 2858 6760
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Kontaktpersoner
Indre Mission i Kolding

Børneklubben Fisken

Tøndervej 5 · 6000 Kolding

Tøndervej 5

koldingim.dk

koldingim.dk/brneklubben-fisken.html

Indre Missions Samfund

Juniorklubben

Formand: Erik Ramballe Hansen

Haderslevvej 38

Rudevej 11 · 6000 Kolding. Telefon 3050

Dorthe Kock · Telefon 2331 5966

6976

dorthekock@kristkirken.dk

e_ramballe@hotmail.com

Program: www.kristkirken.dk/aktiviteter/

Regnskabsfører: Jens Bilberg

boern/juniorklub/

Dalbyvej 79 · 6000 Kolding
Telefon 7536 2072

Teenklubben

bilberg@outlook.com

Jan Mortensen

Sydbank, konto nr. 7920-1005596

Telefon 7550 3379

MobilePay: 80407
Indre Missions Unge (IMU)
Genbrug

Lærke Løvendal Kristensen

Torvegade 5 · 6000 Kolding

Telefon 2136 9037

Telefon 7552 3686
Arne Nørgaard (2639 2050)

Bibelkredse
Birthe Karkov · Telefon 3022 1258

Webmaster

birtheogknud@hansknud.dk

Stefan Jensen Skjerning · stefansk@stefansk.dk

Lokalebooking og -leje
Carsten Mikkelsen

Koordinering af kørsel

carsten.mikkelsen@indremission.dk

til onsdagsmøderne

Telefon 2858 6760

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