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Kære venner i Indre Mission, Region Nord!

(v/ Regionsleder, Ruth Tidemand Nielsen)

Tak for forbøn, fællesskab og samarbejde i 2021.
Tak til Gud, fordi Han har sat os ind i et fællesskab med Ham som den treenige og nærværende Gud, og i et
fællesskab med hinanden til opbyggelse, liv og frelse i troen.
Vi har så meget at være taknemmelige over – også midt i den tid vi lever i, hvor bekymringer, sygdom m.m.
kan fylde vores hverdag.
Jeg har tre bibelord, som jeg gerne vil dele med jer. Ord som jeg ønsker, skal være overskriften for 2022 –
for mit liv og for arbejdet i Indre Mission her i det nordjyske.
Johs. 1:1+12
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” – ”Alle dem der tog imod ham, gav
han ret til at blive Gus børn, dem, der tror på hans navn.”
Jesus er Gud, Jesus er skaberen/Faderen, Jesus var i verden og i dag er han nærværende i verden ved
Helligånden. Jesus blev menneske, han gjorde sig tilgængelig og håndgribelig ved at blive menneske. Og alle
som tager imod Jesus og tror på ham, bliver Guds børn.
Rom. 8:1-2
”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus
Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.”
Et fantastisk ord at have med i hverdagen. Læse det, lade det synke ind i sjæl og sind og derefter gå ud i den
hverdag, som er din og min. Det giver glæde, frimodighed og gør os til lys for Jesus hvor vi færdes. Tænk sig,
jeg er en ”Tilgivet Synder”, som imu´erne for mange år siden skrev på deres t-shirts. Jeg har grund til at
møde min næste med et smil, et kærligt ord, en hjælpende hånd og et velkommen.
Og så kommer jeg til det sidste ord – Matt. 28:18-20
”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. OG SE JER ER MED
JER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE.”
Lad 2022 blive det år, hvor vi beder for en person, viser lidt at Guds omsorg og kærlighed gennem
interesse, gerninger m.m. og inviterer en ”ny” med i vort fællesskab.
Godt nytår – godt arbejdsår i Guds rige.
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Ny missionær: Andrea Nygaard Christensen

(v/ Missionær Andrea Nygaard Christensen)

Jeg er opvokset i Nordjylland. Blev gift i 2001 med Brian og vi har to børn,
Johannes og Lisa.
Jeg har tidligere arbejdet som junior/teenkonsulent i Luthersk Mission, og
vores familie har desuden været udsendt af LM som missionærer til
Cambodia, hvor vi boede fra 2015-2021.
Jeg elsker Guds ord, og vil gerne dele med andre, hvad jeg selv er blevet
glad for. Det er mit store ønske og bøn, at flere mennesker må tage imod
det evige liv ved troen på Jesus, og jeg vil gerne opmuntre og hjælpe IMfællesskaber til at dele evangeliet med mennesker omkring os.
Andrea kan kontaktes på tlf.nr.: 93 88 78 95 eller
e-mail: andrea.nc@indremission.dk

Frivillighedsteam

(v/ Missionær Hege Lovise Aaen)

Indre Mission ønsker at styrke frivilligheden gennem at arbejde mere bevidst med frivillighedsledelse. Det
er dermed etableret en arbejdsgruppe bestående af én medarbejder fra hver region. Dette Frivillighedsteam vil over de næste 5 år arbejde med frivillighed på forskellige måder.
I fik tilsendt en spørgeundersøgelse i november 2021 - tak for alle besvarelser vi fik på den! Dette bliver
udgangspunkt for Frivillighedsteamets arbejde fremad. Frivillighedskonsulenterne skal også deltage i et
kursus for at øge fagligheden i arbejdet, og glæder sig til at kombinere besvarelserne i spørgeskemaet med
viden fra uddannelsen, for derigennem at se nye veje frem for det tjenestefællesskab frivillighed er og de
velsignelser det bringer.
Hege Lovise Aaen er frivillighedskonsulent i Region Nord.

Messy Church Inspirationsdag

(v/ Missionær, Birthe Kristine Mikkelsen)

Der findes flere steder i Danmark, hvor Messy Church (MC) er et godt og
spændende supplement til den Gudstjenesteform, vi i forvejen kender. Lige
nu er der er kun et par enkelte steder her i Region Nord, som kender
og/eller holder MC. Vi vil derfor gerne udbrede kendskab til konceptet.
Messy Church afholder en Inspirationsdag her i Region Nord, som vil give et
godt og inspirerende indblik i, hvad MC er. Her er alle er velkomne. Er du
nysgerrig på det, så kom og vær med - alene eller i flok.
Det foregår i Bethesda i Aalborg lørdag d. 26.3.22 kl.9.30 - 17.00.
Der kan læses mere om det på messychurch.dk. Under fanen bliv inspireret finder man fanebladet med
Inspirationsdag, hvor der også er mulighed for tilmelding til dagen.

Teenlejr

(v/ Volontør, Andreas Nielsen)

I oktober 2021 havde vi en fantastisk teenlejr her i Region Nord på Storskovlejren. Det var en weekend med
bibelundervisning, snak, spil, sport, godt fællesskab og en masse hygge. Vi var 11 teenagere i oktober, så et
hyggeligt lille fællesskab, men til den næste teenlejr, den 8.-10. april kunne vi godt tænke os at være endnu
flere! Så derfor vil vi gerne opfordre jer til at sende jeres teenagere afsted der. Sæt et kryds i kalenderen, og
så vil der komme mere information når tilmeldingen starter.
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10. - 12. juni
Årsmødefestival
Mørkholt Strand Camping

8. - 10. april
Teenlejr Nord
Storskovlejren

27. juni - 1. juli
Tværkulturel sommerlejr
Hørby Efterskole

26. maj
Fuldstændig Fri
Skovdalen, Aalborg
3. - 6. juni
Å-festival
Sønder Felding
10. - 12. juni
Årsmødefestival
Mørkholt Strand Camping

8. - 15. juli
Hadsund Bibelcamping
15. - 22. juli
Hurup Bibelcamping
23. - 30. juli
Hjallerup Bibelcamping

3. - 9. juli
MusicPoint
Børkop Højskole

BIBELCAMPING OG TELTMØDER

16. - 20. juni
Teltmøder i Vilsund

På DFS' hjemmeside findes
en oversigt over årets lejre i
de forskellige kredse.
Oversigten opdateres
løbende.

IMU

11. - 13. marts
Nordlejr
Storskovlejren

INDRE MISSION

26. marts
Messy Church Inspirationsdag
Bethesda, Aalborg

23. - 25. september
ECHO
Kolding
24. september
IMU Cup
Strandby

indremission.dk/nord

Gå ind på hjemmesiden:
soendagsskoler.dk
Klik derefter på FORÆLDRE
Klik derefter på billedet LEJRE
Rul ned til NORDJYLLAND
Vælg den kreds, i hvilken du
er interesseret i info om lejre.
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MEDARBEJDERE I REGION NORD

Ruth Tidemand Nielsen
Regionsleder

Andreas Nielsen
IMU Volontør

Andrea Nygaard Christensen
Missionær

Andreas Kildahl Fibiger
Missionær

Asger Refslund-Nørgaard
Birthe Kristine Mikkelsen
Missionær og evangelist Missionær og fam. konsulent

Bjarne Steen Overby Klitgaard
Musikkonsulent

Elisabeth Holdensen
Konsulent i DFS

Henrik Kristoffersen
Prak. teamleder, HBC

Henrik Søgaard Jørgensen
Missionær

Hege Lovise Aaen
Missionær

Miriam Thun Madsen
Ungdomskonsulent

Torsdag

Fredag

Lørdag

Tak for at vi må fortælle om Jesus til
vores næste

Tak for bønnens gave og Guds evige
nærvær

Tak for håbet om livet på den nye
jord

Bed for Indre Missions Tværkulturelle arbejde
Bed for IMs arbejde i Himmerland

Bed for Samfundene, UNO og Seniorarbejdet i hele landet
Bed for IMs arbejde i Vendsyssel

Bed for IM-Musik i hele landet.

Bed i dag særligt for:

Bed i dag særligt for:

Bed i dag særligt for:

Missionær & familiekonsulent Birthe
Kristine Mikkelsen
Forkynder Anders Jørgen Jensen
Forkynder Enok Johannes Haahr
Skjølstrup

Missionær Asger Refslund-Nørgaard
Forkynder Villy Holm Pedersen
Missionær Hege Lovise Aaen

Musikkonsulent
Bjarne Steen Overby Klitgaard
Forkynder Paul Holm
Pens.missionær Preben Hansen
Forkynder 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 Region
Nord

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:

Bed
for

Mission
2022

Indre Mission Region Nord

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

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 Landskontoret
Bed for IMs arbejde i Han Herred

Bed i dag særligt for:

Bed i dag særligt for:

Bed i dag særligt for:

Bed i dag særligt for:

Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen

Forkynder Søren Peter Thomsen

Pens.missionær Jens Peder Dalgaard
Missionær Henrik Søgaard Jørgensen
IMU konsulent Miriam Thun Madsen
IMU Volontør Andreas Nielsen

Missionærprovst Henning Smidt
Missionær Andreas Kildahl Fibiger
DFS Konsulent Elisabeth Holdensen
Missionær Andrea Nygaard Christensen

Den Danske Folkekirke
Menighedsråd
Frimenigheder
Valgmenigheder

Alle IMs virksomheder i Danmark
Høj-og Efterskoler
Alle sommerlejre og bibelcampings
og forberedelserne til disse.

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:

Prak. teamleder, Hjallerup BC Henrik
Kristoffersen

