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Kære IM-venner!

Et nyt år ligger foran os – 2022 er forbi. Jeg ved ikke hvordan dit år var, men mit år blev anderledes end
jeg havde forestillet mig. Sådan går det vist ofte.

Coronaen slap sit voldsomme tag i os i begyndelsen af året, sommeren 2022 blev næsten som den plejer
og vi tog på Bibelcamping og ferie, som vi hver især havde brug og mulighed for. Nu venter et nyt år, nye
udfordringer, nye glæder, nye sorger, men uanset hvad året vil bringe, går Jesus med og vil lede vore
fødder ind på fredens vej.

             Gårdsdagen er forbi
        Morgendagen kender vi ikke

               I dag hjælper Herren

Med dette nyhedsbrev får du Bedelisten for Indre Mission, Region Nord. Brug den – lad os stå sammen i
forbøn for hinanden, vort land, fred i verden og at mennesker må tage imod det lys og den fred, som Gud
ønsker at give os gennem Jesus.
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Jesus kom ”For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på
fredens vej.” Luk.1:79

Jeg hedder Filip Osmundsen, er 39 år gammel, og blev 1. oktober ansat
som tværkulturel medarbejder i Region Nord.
Jeg bor i Aalborg sammen med min familie; min kone Eva og vores tre
børn. Jeg er uddannet teolog og har læst i København.
Inden ansættelsen hos Indre Mission har jeg tidligere arbejdet i Aalborg
Kommune som brobygger, været ungdomskonsulent hos Luthersk
Mission, medarbejder hos KFUMs Soldaterhjem og altmuligmand hos
Dansk Europamission.
I mit nye job skal jeg være med til at planlægge den internationale
sommerlejr i Hørby og det internationale spor på Hjallerup
Bibelcamping.
Derudover vil jeg også bruge tid på at tage rundt i hele regionen for at
skabe et overblik over det tværkulturelle arbejde, som finder sted rundt
omkring i regionen.

Ny tværkulturel medarbejer i RN

http://www.indremission.dk/nord


Jeg vil også besøge lokale IM-samfund og deltage i møderne med forkyndelse og information om det
tværkulturelle arbejde.
Og som det vigtigste, vil jeg være med til at tage imod de flygtninge og asylansøgere, som kommer til
vores landsdel, og være med til at bygge bro mellem det danske samfund og den kultur, som de kommer
fra.
Jeg er født og opvokset i Etiopien i Østafrika, og kom til Danmark som 6-årig. I Danmark har jeg boet
mange forskellige steder, og ved derfor hvilke udfordringer der kan være med at skulle bosætte sig et nyt
sted. Jeg ved også hvor godt og betydningsfyldt det er, at blive inviteret med ind i et kristent fællesskab
og hvor meget dette kan betyde for de asylansøgere og flygtninge, som kommer til vores land.

Da jeg er nyansat har jeg plads i min kalender til flere aftaler.
Tag derfor meget gerne kontakt, hvis I ønsker et besøg i forhold til det tværkulturelle arbejde, eller hvis I
får brug for en taler.
Min mail er: filip@imta.dk
og mit tlf. nr: 22 19 36 84
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Seniorcamp
Flere har i årenes løb udtrykt ønske om et seniorstævne, lejr eller
lignende. Det er nu lykkedes at lave en aftale med Dragstrup Camping
på Mors, om at vi må holde seniorcamping hos dem i uge 34, 23.-27.
august 2023. Der vil være mulighed for at overnatte i egen vogn, leje
vogn eller hytte. Der er nedsat et udvalg som skal stå for
arrangementet og det arbejder hårdt på at lave et rigtigt godt program,
så hold udkig efter det.

Inspirationsdag i RNInspirationsdag i RN
I Region Nord holder vi en Inspirationsdag lørdag d. 23.9.2023, som skal være for alle her i Regionen. Vi
vil gerne samle jer, både på tværs af geografien her i Nord og på tværs af alder. Vi kunne rigtig godt
tænke os at have nogle frivillige med til at planlægge og arrangere denne dag, så derfor hvis du gerne vil
med på denne opgave, så kontakt Regionsleder Ruth Tidemann Nielsen.

Messy Church
Messy Church holder Inspirationsdag i Nørre Snede Missionshus lørdag d. 11.3.23 kl. 9.30 -17.00, hvor
alle er meget velkomne til at komme og lade sig inspirere med nye ideer og viden om, hvad MC er og
hvordan det kan afholdes. Kom og vær med, tag dine børn, forældre, naboer, og/eller andre med.
Messy Church betyder Rodet Kirke og er et anderledes koncept for Gudstjeneste, hvor der er forskellige
aktiviteter, bibelfortælling samt fællesspisning. Alle inddrages aktivt i fællesskab, som favner alle aldre. 
Du kan læse mere om Messy Church (MC) og Inspirationsdagen på: messychurch.dk

mailto:filip@imta.dk


Side 3/4

I N D R E  M I S S I O N ,  R E G I O N  N O R D J A N U A R  2 0 2 3

I DFS i Nordjylland har vi i 2022 kunnet glæde os over, at det var muligt at samles igen i klubberne rundt
i regionen, uden Corona-restriktioner. Nogle klubber er tilbage på normalt deltagerantal, andre er
vokset og andre igen er i overvejelser om hvorvidt de kan fortsætte. Tak om I vil bede for alle der
deltager i dette arbejde og for de frivillige ledere, der uge efter uge er med til at give det største til de
mindste!
I årets løb har der også været lejre igen - både sommer og efterår, med flot tilslutning til lejrene. Nogle
af de børn og juniorer der er med disse steder, deltager ikke i andre kristne fællesskaber resten af året,
så det er virkelig et godt og vigtigt missionsarbejde der finder sted på vores lejre.
DFS' egen lejrbygning i Nordjylland; Storskovlejren, har i år igen haft arbejdsdage kaldet "PIMP
Storskovlejren". I efterårsferien var cirka 30 personer samlet 2 dage for at etablere et legeområde lige
indenfor kanten af skoven, bag bålpladsen. 
Der blev gravet mange huller de dage, til store stolper og utallige dæk, for at etablere en junglesti, som
vi håber kan blive til sjov og glæde for både store og små i mange år fremover.

Teltmøder i Vilsund

Nyt fra DFS i RN

Indre Mission har ansat en Diakoni konsulent og nedsat et udvalg til at arbejde med at få opprioriteret
Diakonien i vort arbejde. Diakoni er : at række ud mod mennesker, i og udenfor det kristne fællesskab
med åbne arme, sådan som vi selv bliver mødt af en åben favn hos vor Himmelske Far.

Diakoni

Udvikling af legeområde ved lejren har været et stort behov og
ønske, og nu er det endeligt lykkes at have økonomiske midler
samt ressourcer til at det er lykkes, hvilket der er stor
taknemmelighed for.
Husk også at lejren kan også lejes til private arrangementer,
såsom fødselsdage, konfirmationer, kobberbryllupper med
mere.

I juni 22 havde vi igen fuld blus på vores teltmøde kampagne i Thy/Mors, vi forsøgte med lidt nyt. Blandt
andet flere medarbejdere på pladsen og kun forkyndere fra regionen. Vi havde fællessang, gospel
koncert og bagagerumsmarked, god forkyndelse, kaffe og masser af godt samvær og hygge. Vi havde
også gæster til nogle af møderne som var nysgerrige på hvad det var der foregik.

I 2023 bliver der nogle forandringer. Blandt andet rykker vi tidspunktet for afholdelse af teltmøderne,
således at de afholdes i tidsrummet: 16.-21. august. Årsagen er dels at vi ikke kan få teltet i den uge vi
plejer at have det, dels en idé om at det kan fungere godt som opstart for arbejdet i de enkelte IM-kredse
og samfund.
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Er det ikke fantastisk?: Gud har skabt troen i vores hjerter, vi er tilgivne syndere, Guds arvinger som har
et evigt liv på den nye jord at se frem til. Jesus gav sit liv, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes
men have evigt liv. Der er grund til at glæde sig. Samtidig bliver jeg berørt af at læse, at dem, der ikke tror
på Jesus, går fortabt, og så husker jeg på missionsbefalingen. Vi som kender Jesus, er sendt ud til
mennesker omkring os med evangeliet. Vi er sendt ud på Guds mission – vi er med til at bygge Guds rige
her på jord, som vi synger i en børnesang.
I Ezras bog hører vi om hvordan tilbagevendte israelitter går i gang med at genopbygge templet i
Jerusalem. Arbejdet går imidlertid i stå, men efter et stykke tid kom Herrens ord til profeten Haggaj, der
bl.a. profeterede følgende: ”mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus.” (Haggajs bog 1,9)
Det får mig til at tænke på, om vi mon har for travlt med at bygge vores egne huse/at tage os af vores
egne anliggender, og måske ikke er så optaget af at mennesker omkring os må komme med på den nye
jord?
Når vi er i gang med at bygge Guds rige er det en kæmpe opmuntring at læse Salme 127 vers 1, som gør
det klart, at det ikke er et bygningsarbejde vi selv står med. Her står der: ”Hvis ikke Herren bygger huset,
arbejder bygmestrene forgæves.” Derudover afsluttede Jesus jo missionsbefalingen med ordene ”Jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende”.

Bøn: Din rigssag, Jesus, være skal min største herlighed. Tak, at jeg også fik dit kald til her at være med!
 Uværdig er jeg, Herre kær, at høre til i rigets hær, men du, som gav mig vennenavn og tog mig kærligt i
din favn, giv du mig magt at gå, hvor du har sagt

Der sker mange ting i IMU, og landskabet er ved at ligne sig
selv igen med gode arrangementer, både lokalt og
regionalt.
I år har der været god opbakning til bl.a. IMU-cup, som
bliver afholdt årligt den sidste lørdag i september. En lille
flok med IMU’ere fra hele regionen har været på tur til Israel
i efteråret, og de enkelte fællesskaber er ved at finde
fodfæste igen efter corona-udfordringerne.

Nyt fra IMU og teen

Teenarbejdet i regionen trives vældigt med vores to teenklubber i Thisted og Aalborg. Særligt klubben i
Aalborg ser stor vækst med vores nu stabile 25 teenagere. 
 I efteråret har vi også besøgt flere konfirmand-hold og fortalt vores troshistorie og snakket med dem, og
det er der kommet rigtig meget godt ud af.
Efterårets højdepunkt, TeenlejrNord, blev desværre aflyst i år, men vi glæder os til at vende stærkt
tilbage med Forårets teenlejr d. 31. marts til 2. april.

Afrunding

På vegne af ansatte i Indre Mission, Region Nord vil jeg ønske alle et godt og velsignet nytår.

Med venlig hilsen
Ruth Tidemand Nielsen
Regionsleder i Indre Mission, Region Nord.

http://www.indremission.dk/nord

