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Synspunkt

v/ Henrik Boje Jensen
Storbysekretær

Unge og tro
Det kristne ungdomsarbejde er temaet for dette nummer
af Skimt. Det vil altid være kirkens og menighedens udfordring og opgave at række evangeliet og troen videre til den
næste generation.
Derfor må vi vedvarende have fokus på at formidle evangeliet til børn og unge. Det er en glæde at Indre Mission
i København har et ungdomsarbejde. Andetsteds er der
skrevet om antal af foreninger, aktiviteter m.m.

Udfordringen
Samtidig med at IMU´ere og teenagere er en opmuntring
i det daglige arbejde, så er det også en udfordring. For det
er i de unge år man sætter kursen for resten af sit liv. Forskellige undersøgelser peger på at grundlæggende livsanskuelser, som man tilegner sig fra 18-22 år; disse værdier
er der sandsynlighed for at man bevarer resten af livet.
Er det sandt, så sætter det virkelig ungdomsarbejdet i
perspektiv, og det fortæller os hvor vigtigt det er at møde
evangeliet om frelse ved tro på Jesus, når man er ung. Gud
møder også mennesker med sit kald senere i livet; men
rigtig mange vil kunne fortælle den ’samme’ troshistorie –
i flere varianter:
•	’Jeg kom til tro da jeg blev konfirmeret’
•

’Teenklubben bevarede mig i et kristent miljø, og
senere fandt jeg troen’

•

’Jeg tog med på en ungdomslejr, dér blev troen på
Jesus personlig’

•

’I ungdomsforeningen fik jeg lov at komme både med
tro og tvivl, men dér var der rum for at troen på
Jesus kunne spire og med tiden vokse.’

Kære modne, lidt ældre kristne: støt op om de unge, vær
nysgerrig på hvad der sker i den unges liv og i IMU.
Og glem ikke omsorgen og forbønnen. Jeg har for år
tilbage mødt en ældre ’troskæmpe.’
Han var elsket af de unge, og han fik deres besøg. Hvad var
hemmeligheden: han omsluttede de unge med interesse
og forbøn. De unge kunne mærke det!

Se lederne
Vi er opdraget med ikke at gøre forskel, og det er vigtigt!
Men det er også sandt at der er brug for ledere i kristent
arbejde. Også i ungdomsarbejdet. Det er ikke det nemmeste og mest naturlige at påtage sig lederansvar i fx IMU.
Hav særlig omsorg for ungdomslederne og de unge, der
har fået gaven til at forkynde evangeliet. Vær tæt på og
bak op. Vov også at nævne ordet: BIBELSKOLE – som en
fantastisk mulighed for indsigt og udrustning til en tjeneste
i menigheden. Antallet af bibelskoleelever er i disse år
faldende, af mange årsager. Men vi skulle overveje hvordan
vi som menighed, IM-samfund, forældre og bedsteforældre
kunne opmuntre til et bibelskoleophold.
Og for en del unge ville en økonomisk håndsrækning ikke
være af vejen.
Vi kan aldrig satse for meget på det kristne ungdomsarbejde!

Føj selv din egen troshistorie til. Fælles for mange 		
kristne er at de har mødt troen på Jesus, som noget
personligt i de unge år. I ungdomsårene blev kursen
sat!

Støt op
’De unge er ikke som de var engang.’ Måske er det en
kilde til undren og frustration. Men det vi véd er, at også
nutidens unge har brug for kende og tro evangeliet om
Jesus. Det er der ikke forandret på, selv om arbejdsformerne, kommunikationen og sangene er nye og anderledes.
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v/ Henrik Boje Jensen
Storbysekretær

Ny volontør i København
Afsked med Ingelise Taulborg, IKC
Daniel Møller Kongshavn er fra den
1. januar og til den 15. august 2011
volontør i København.
Daniel skal primært arbejde med IMU
og teenklubben Shout i Bethesda,
men også være med ved Lovsang i
Bethesda, lejre m.m. En af Daniels
opgaver er bl.a. at skrive om hvad der
rører sig blandt IMU i København, tak
til Daniel fra redaktionen for bidrag til
dette nummer af Skimt.
Daniel er tilknyttet storbysekretær Henrik Boje Jensen,
i samarbejde med ungdomskonsulent Jesper Iversen.

Nye lokaler og
Afsked
Ingelise Taulborg, IKC
bedremed
modtageforhold
I Københavns Nærradios (KNR) lokaler på
Amager er der påbegyndt ombygning, ligesom
ny teknik til afvikling af udsendelserne er undervejs. Der er også indgået en ny aftale med
andre lokalradioer, som betyder at KNR´s
udsendelser i løbet af dette halvår kan høres i
hele Storkøbenhavn!

Afsked med Jenny Brockmann
Missionshuset Sindshvile på Frederiksberg
var fyldt med mange
unge og nogle lidt
ældre til missionærmedhjælper Jennifer
Brockmanns afskedsfest mandag den 14.
februar. Mødesalen
fyldtes af lovsang og
senere talte Bethesdamissionær Nicki Andersen.
Der var også anledning til at sige Jennifer tak for
tiden og det betydningsfulde arbejde hun har stået i.
Mange havde noget på hjerte, og ønskede Jennifer alt
godt når hun den 25. februar forlader Danmark.
Københavns Indre Mission siger tak for tiden i København, og ønsker Guds velsignelse over fremtiden, om
den bliver i USA eller et helt andet sted.

Tak til Karen Margrethe
Karen Margrethe Laursen, Skovlunde, har
siden 2002 siddet med i Skimts redaktionsudvalg og har nu valgt at trække sig.
Skimt takker for en vedholdende og flot indsats for bladet.
Med ønsket om Guds velsignelse i nye opgaver.

Børnekorfestival
Ny IKC-leder
Omtrent 100 sangglade børn deltog i
årets Børnekorfestival den 4. og 5. feb.
Musikkonsulent Filip Skjerning glædede
sig over den gode opbakning, og at der
var mange med, som ikke tidligere har
deltaget i Børnekorfestival.
Lørdag aftens koncert i Bethesda var
velbesøgt, og det var godt at lytte til
børnenes glade sang.
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Anders Graversen, Frederiksberg,
er ansat som ny leder af Internationalt Kristent Center (IKC) i
Bethesda. Anders har færdiggjort
teologistudiet og begynder derefter
på pastoralseminariet.
Anders tiltræder som leder i IKC
den 15. juni.



F æ ll e s s k a b

I sidste uge modtog jeg en fælles sms fra Frederiksberg
IMU. ”Hej alle. Der er udefineret hygge i morgen kl. 19,
hjemme hos mig. Vi ses”. ”Fedt”, tænkte jeg. ”Godt initiativ”.
Der dukkede 10 mand op i løbet af aftenen, og det blev
en hyggelig aften med friskbagte boller og hjemmelavede
flødeboller.
Efter det kunne jeg ikke undgå at spørge mig selv, hvad der
får en travl studerende til at åbne sit hjem op for andre
IMU’ere en tilfældig fredag aften? Det gør han ikke, hvis
ikke det er fordi, han har et godt fællesskab i hans IMU,
og føler sig blandt venner der.
I København er der ca. 50 IMU’ere, fordelt på 3 foreninger:
Bethesdas Unge, Bethanias Unge og Frederiksberg IMU.
Alle 3 IMU’er har en god flok unge, der bliver længe efter
møderne for at sidde og snakke. Jeg er et par gange blevet
overrasket over, hvor hurtigt klokken kan passere midnat,
når man sidder i sofaerne, og snakker med de andre fra
ens egen IMU. Selvom der er 3 afdelinger kan jeg alligevel
godt lide at tænke på dem samlet som København IMU.
Folk er gode til at komme på besøg til et almindeligt møde,
og er gode til at invitere til undervisningslørdage, hyggeaftener, eller et almindeligt møde med en speciel taler.
Udover dette er vi fælles om at arrangere bl.a. Lovsang i
Bethesda. Det giver et godt fællesskab og gode venskaber
på tværs af København IMU.

v/ Daniel Møller Kongshavn
Volontør

Uden et skab er der ikke noget til at holde på indholdet.
Uden et kristent fællesskab mangler vi rammerne omkring
vores tro.
Den hyggeaften, jeg nævnte i min indledning, havde ikke noget specielt kristent indhold. Snakken drejede sig, af et par
omgange, ind omkring livet med troen og forskellige andre
kristne emner, men der var ingen decideret andagt, sang
eller bøn. Alligevel giver det bare en anden tryghed at bruge
en aften med venner der har samme tro og livssyn som en
selv. Aftenen blev et fristed, der helt sikkert var med til at
styrke fællesskabet mellem kristne brødre og søstre. Den
var med til at styrke vores fælles tros skab.

Hvad får fællesskabet til at fungere, både i de enkelte
foreninger og på tværs? Jeg ved ikke, hvor ordet ”fællesskab” stammer fra, men for mig giver det god mening
at tænke på ordet som en sammentrækning af ordene
”fælles skab”. Fællesskabet er rammen, om det man har til
fælles, men er, ligesom skabet, tomt i sig selv. Skabet skal
fyldes op for, at det bliver noget værd og får indhold. Du
kan jo heller ikke sige ”Jeg har fællesskab”, uden at folk vil
spørge, hvem man har fællesskab med. Hvad er det så der
fylder det fælles skab i IMU? Er det, ligesom andre klubber,
fælles interesser, livsstil, fodbold eller en lidenskab for at
strikke der binder os sammen? Når det gæller IMU skulle
svaret gerne findes et andet sted. Det vi har til fælles og
det vi samles om er et ønske om at holde Jesus for øje,
og at blive opbygget i den kristne tro.
Når det nu bare er indholdet af skabet der betyder noget,
kunne man jo også overveje om man skulle droppe skabet
og bare fokusere 100 % på indholdet. I sidste ende er det
jo vores forhold til Jesus der frelser os, og ikke forholdet
til de andre IMU’ere. Så kan vi bygge vores egen tro op,
og undre os over hvorfor den falder sammen igen og igen.
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IMU i fokus

I Storkøbenhavn er der tre IMU-foreninger med en masse
engagerede unge mennesker. Det var jeg i hvert fald ikke i
tvivl om efter en kort snak med en fra hver forening.
”Vi startede foreningen op for to år siden,” fortæller Ellen
fra Frederiksberg IMU. ”Det første halve år var vi ca. 5, og
det meste af tiden brugte vi på bibelstudie. Men nu er vi
efterhånden 30 på adresselisten!”

v/ David Kristoffersen
Redaktionsudvalgsmedlem i SKIMT

har været dramalærer på Nordsjællands Efterskole, ude
en aften. Her var vi selv med til at komme dybere ind i et
bibelstykke ved at dramatisere det. Til april har vi også 3
temaaftener med Nicki Andersen om Ezekiel. Det glæder vi
os meget til, for det var en stor succes sidst vi havde det,
for godt et år siden.”

Ellen var selv med fra starten og var sammen med bl.a.
Jenny Brockman med til at stifte foreningen og har oplevet
den eksplosive vækst på nærmeste hold. Væksten er bl.a.
sket fordi mange studerende, der er flyttet til København er
begyndt at komme i Frederiksberg IMU.
Også hos en af de andre IMU-foreninger – BU i Bethesda
– er der mange studerende. Faktisk studerer næsten alle
et naturvidenskabeligt fag, fortæller Magnus som en ekstra
info om BU. Ellers ligner Bethesda Unges programopbygning meget Frederiksberg IMU’s. ”Vi har en taler ude ca.
hver anden gang,” siger Magnus. ”Mens der de andre
gange så veksles mellem bibelstudier og andre alternative aftener. Det kan f.eks. være rengøring o. lign. Vi har
dog flere forskellige aftener på programmet her i foråret.
Bl.a. havde vi en aften hvor vi havde Pia Lind, der tidligere

Magnus, formand for Bethesdas Unge

Der spises Pizza i Frederiksberg IMU
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IMU i fokus

(fortsat)

Den sidste IMU-forening i Storkøbenhavn er Bethanias
Unge fra Herlev. Her talte jeg med Rasmus, der kunne
fortælle at de også lægger programmet i ret
faste rammer. ”På en
typisk måned har vi en
gang med bibelstudie,
en gang med taler, en
alternativ aften samt en
fællesaften med samfundet.” Rasmus kunne bl.a.
fortælle at de for
nylig havde en rigtig spændende lovsangsaften,
hvor fokus var på at lære

v/ David Kristoffersen
Redaktionsudvalgsmedlem i SKIMT

sange fra Fællessang de ikke kendte i forvejen. ”Men samtidig vil jeg gerne fremhæve at alle aftener i Bethanias Unge
er rigtig fede,” slutter Rasmus af.
Alle repræsentanter lagde vægt på at der blev gjort noget
for det sociale på tværs af foreningerne. Og på Frederiksberg havde en stor flok været med på den fælles IMU og
LMU lejr i januar, og flere regnede også med at tage med
på IMU-lejren til april, hvilket var kendetegnende for alle
foreningerne. Samtidig er mange af de unge med til at stå
for Lovsang i Bethesda, hvor der også kommer unge fra
mange forskellige kirkelige retninger. Magnus kunne da også
fortælle at flere af dem, der kommer i BU også kommer i
andre kristne ungdomsgrupper. ”Simpelthen bare fordi de
ikke kan få nok Jesus!”

Rasmus, formand for Bethanias Unge

Sh o u t - f o r t e e n a g e r e

Shout er teenklubben i Bethesda. Vi er, lige for tiden, 4
ledere og 7 teenagere, der mødes hver onsdag fra 19:00
til 21:30. En almindelig aften plejer at indeholde en aktivitet,
samt en kortere eller længere andagt. Programmet indtil
sommer byder på alt lige fra at puste æg og OL i Kongens
Have til lovsangsaften og juleafslutning i juni. Derudover har
vi nogle gange, hvor vi fokuserer på temaer som identitet og
næstekærlighed.
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v/ Daniel Møller Kongshavn
Volontør

Teenagerne kommer
fra forskellige baggrunde, hvilket gør
det til en spændende
udfordring at være
leder i Shout. Nogle vil
nok påstå, at teenagere
altid er en udfordring,
men jeg er faktisk
blevet positivt overrasket over den gode
og positive stemning,
der kan være blandt teenagerne. Et godt eksempel på det var
en skøjtetur, hvor en af teenagerne ikke kunne skøjte pga. et
dårligt knæ. Alligevel sad hun en time i kulden og så os andre
skøjte uden at brokke sig det mindste. De andre teenagere
satte sig på skift hen til hende, når de havde brug for en
pause, for at hun ikke skulle sidde alene. Det er godt kammeratskab, og det synes jeg er ret betegnende for Shout. Min
påstand er, at Shout både er en af de mindste teenklubber i
Danmark, og samtidig en af de bedste.



Opslagstavlen

KIM’s Formandsmøde

Ny mulighed
for Skimts læsere

Du har mulighed for at fravælge Skimt
i papirudgaven for i stedet at modtage
Skimt i elektronisk udgave.

Mandag den 14. marts indbyder KIM til Formandsmøde i Bethesda. Formændene fra DFS, IMU og IM
er
indbudt; fritidsansatte og lønnede medarbejdere, sam
t
KIMs bestyrelse.
Formandsmødet byder bl.a. på formandsberetning,
KIMs økonomi 2010, og drøftelse af emnet: Mission
i
København – hvor er vi nu, og hvor skal vi hen?

Send en mail til Bethesda: kim@bethesda.dk
Skriv navn, adresse og mailadresse, og
ønsket om fravalg af Skimt i papirudgave.
I Københavnsområdet vil der blive lavet
lister til IM og IMU for tilmelding til elektronisk udgave af Skimt.
Husk venligst at melde flytning til ovenstående mailadresse, eller hvis man ikke
længere ønsker at modtage Skimt.

Retræte i fastetiden
Lørdag den 19. marts 2011
i Brede Missionshus
Retræteleder: Ingolf Henoch Pedersen, Randers
Max deltagerantal: 20
Tilmelding: Lisa Oslo Jensen 40610852

Gaver til KIM
s blad, og det udkomSKIMT er Københavns Indre Mission
1.000 eksemplarer.
mer 4 gange årligt i et oplag på ca.
et, og til en del kirker
land
SKIMT sendes ud til læsere i hele
vi vil være glade for
men
is
i Storkøbenhavn. SKIMT er grat
portoudgifter.
dst
min
ikke
og
støtte til omkostningerne
i SKIMT - men det
Tidligere kunne vi vedlægge et girokort
gavebidrag benyttes
er desværre ikke muligt længere. Ved
mmeret er Danske
gironummer 5002265 - og kontonu
Bank - konto 3205 5002265.
Gaven bedes mærket ”SKIMT”.
Tak for en god gave!
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Annonce

AAJ Entreprise Aps
Malermester/entreprenør
Aage Jensen
Vi tilbyder:
Kvalitetsarbejde
Konkurrencedygtige priser
Skriftligt tilbud
Tider som holder
Veluddannede malersvende
Pænt og renligt malerarbejde
Info@aagejensen-aaj.dk
www.aagejensen-aaj.dk

Tibbevangen 88
3500 Værløse
Tlf. 33 24 49 99
Fax. 33 24 49 80



ÅNDEHULLET

v/ Jonas Kjøller-Rasmussen
Stud. teol.

Kampen
Forestil dig at du sidder i en bunker. Udenfor raser krigen frem og
tilbage. Man kan høre det. Granater eksploderer og skrigene fra
sårede og døende mænd fylder luften udenfor. Dig selv? Du sidder i
en behagelig lænestol i midten af bunkeren med en god bog. Til højre
står et bord med en række delikatesser til din disposition. Udenfor
raser krigen, mens du sidder trygt og behageligt uden at blive forstyrret.
Som ung kristen kan jeg nemt føle, at mit åndelige liv ser sådan ud.
Jeg ved, at vi står i en kamp, en åndelig kamp, og jeg kan se den
overalt. Kristne forfølges, vranglære spredes, synden hersker, men
jeg føler mig ikke som en del af kampen. I Danmark er vi begunstiget
med stor tolerance og respekt for forskellighed, så man kan nemt
falde i den grøft der hedder: ”Du tror på dit og jeg tror på mit, lad os
snakke om noget andet.” Men det er ikke bare liv der står på spil, det
er evigheden.
Heldigvis udruster Gud os til dette arbejde (Ef 6,11-20), Han står bag
os (Rom 8,31) og vil aldrig svigte os (Jos 1,5).

Returadresse:
Københavns Indre Mission
Rømersgade 17
1362 København K
Kalenderen 2011
11. - 13. marts:
Teenlejr
12. marts
Børnenes dag i Bethesda kl. 11-14
25. marts:
Kun for kvinder kl. 19:00.
Marie Munck, Hillerød
3. april:
Lovsang i Bethesda kl. 19:00
8. - 10. april:
IMU-kredslejr
30. april:
Syng den igen i Bethesda kl. 19:00

1. maj
Lovsang i Bethesda kl. 19:00
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