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Indre Missions samfund 

                                i Jelling  

arbejder på den evangelisk-

lutherske folkekirkes grund og 

er en del af den Kirkelig For-

ening for den Indre Mission i 

Danmark.  

Formålet er at hjælpe med til 

Guds riges udbredelse og til 

styrkelse af det kristne fælles-

skab. 

Bestyrelse:  
 
Thomas Lindegaard  
Hvesager 286    
26731515  
et.lindegaard@jellingnet.dk 
 
Mikael Jakobsen  
Tjørnelunden 1 
91567789. 
mkcpnh@gmail.com 
 
Anna Clausen  
Hvesager 284   
22675761 
anna@claus1.dk 
 
Jan Rahbek 
Brandbjergvej 9 
61768967 
s.j.rahbek@mail.dk 
 
Lone Mejlvang 
Hvejselvej 71 
22942601 
lomejlvang@mail.dk 
 
Lisbet Gonge  Due 
Feldmosevej 1 
22556506 
lisbetgonge@gmail.com  
 
Kasserer: 
Flemming Rasmussen 
Vibevej 5   
5198603  
lfrasmussen@jellingnet.dk 
 
Layout: 
Palle Clausen 
Palle@claus1.dk 
 
Program sponsoreret af: 
penta byg A/S 
Www.pentabyg.dk/ 

Husets adresse:  
Bethaniavej 3 
7300 Jelling 

 
Hjemmeside:  

www.JellingIM.dk 

Nr. 66149 

Sjælesørger: 
Brian Madsen,  

Indremissionær Vejle 
41414945 
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Ja jeg ved godt at julen er overstået, når du sidder med dette 

program i hånden, men mens denne hilsen bliver skrevet, er ju-

len lige ved at tage fart - beklager og undskyld. 

”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 

for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han 

er Kristus, Herren.” 

Englens budskab julenat for godt 2000år siden er årsagen til, at 

du sidder med dette program i hånden. 

Englens budskab var og er for ”hele folket”. Englens budskab var 

altså ikke kun til hyrder eller mennesker i Davids-

by”   (Betlehem), nej det var og er et budskab til alle. Både for 

mennesker igennem forskellige tider og for alle. Derfor lyder 

budskabet også til os, som bor i og omkring Jelling. 

Hvilket budskab er det så der lyder. For det første et ”fryt ikke”. 

Det var nok direkte talt til hyrderne, for at de ikke skulle være 

bange for det, som de så og hørte, men jeg tror også det er talt 

til os i dag. Vi har ingen grund til frygt - frygt for livet, frygt for 

døden og frygt for evigheden. Hvorfor skal vi ikke frygte? Fordi 

”der er født jer en frelser”! Et ”jer” som peger tilbage på ”hele 

folket” og dermed også for dig og mig. 

En frelser er en, der reder. Og denne frelser både kan og vil re-

de dig og mig! Senere fik frelseren navnet Jesus, og det er ham, 

som vi uge efter uge mødes for at være sammen med og om. 

Fordi han stadigvæk ønsker at gøre en forskel i menneskers liv, 

og fordi han stadig ønsker at frelse. 

Hvis du gerne vil høre mere om frelseren, som englen pegede 

hen på, er du altid velkommen. 

Til sidst vil jeg gerne give alle jer, der bidrag til husets aktivite-

ter en stor tak. Tak til jer, der uge efter uge stiller op til en op-

gave. Tak til jer, som udfører en stor indsats bag kulisserne, op-

gaver som ikke ses så let, men som er uundværlige for Menig-

hedshusets liv og aktiviteter.   

På bestyrelsens vegne 

Thomas Lindegaard 

Hilsen fra bestyrelsen 
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JANUAR 

Bedeuge 6.– 13 Nærmere information på mail 

   

Tors.  d. 17. Bibelkreds i hjemmene 

 

Tors. d. 24.  kl. 19.00 Torsdagsmøde 

  Taler: Christian Rasmussen, Løsning 

 

Tors. d. 31.  kl. 19.00 Generalforsamling 

 

FEBRUAR 

Tors. d. 7.  kl. 19.00 Torsdagsmøde 

  Taler: Michael Lerche Nygaard, Kolding 

 

Tors.  d. 21. Bibelkreds i hjemmene 

 

Tors. d. 28.  kl. 19.00 Torsdagsmøde 

  Taler: Sprint, Børkop 
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MARTS 

Ons.  d. 6.  kl. 19.30 Kredsmøde Bredballe 

  Taler: Christian Rasmussen 

 

Tors.  d. 14. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Thomas Frovin, Jelling 

 

Tors.  d. 21. Bibelkreds i hjemmene 

 

Tors.  d. 28. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Steen Søvndal, Grindsted 

APRIL 

Tors.  d. 4. kl. 19.00  Lokal aften 

 

Tors.  d. 11. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Tonny Sørensen, Haderslev 

 

Tors.  d. 25. Bibelkreds i hjemmene 
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MAJ 

Tors.  d. 2. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding 

 

Tors.  d. 9. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Per Ladekjær, Børkop 

 

Tors.  d. 16. Bibelkreds i hjemmene 

 

 

Ons.  d. 22.  kl. 19.30 Kredsmøde Vejle 

  Taler: Carsten Vang 

 

Tors.  d. 23.  kl. 19.30 Kredsmøde Vejle 

  Taler: Carsten Vang 

JUNI 

Tors.  d. 6. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Erik Holmgaard, Haderslev 

 

Tors.  d. 13. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Heinrich Pedersen, Nørup 

 

Tors.  d. 20. Bibelkreds i hjemmene 

 

 

Søn.  d. 23.  SANKT HANS Nærmere information følger 
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I den måned man står ud for, sørger man for at gøre rent i hele 
huset ca. midt i måneden. 
Desuden sørger man for kaffe, kage, støvsugning, oprydning osv. 
til møderne i den pågældende måned. 
 

Holdet sørger også for at fjerne ukrudt omkring huset 
 
Husk at det er i orden at få nogle andre til at hjælpe, hvis det 
kniber med det praktiske en aften.  
 

Januar og Juni 
Anna og Palle, Lene og Flemming, Marianne og Jørgen,  
Lisbet og Jakob, Marie og Peter 

 

Februar 

Ida og Peter, Margit og Ernst, Elsbeth og Thomas,  
Remon og Sandie,  Lisbet og Henrik 

 

Marts 

Inga og Jørgen, Maria og Simon,  Solvej og Jan,  
Line og Allan, Julie og Kristoffer 

 

April 
Lone og Ole, Camilla og Patrick, Karen og Michael,  
Ulla og Benjamin, Anne Katrine og Anders 

 

Maj 

Kirsten og Jens, Annette og Henrik, Ruth og Morten,  
Britta og Carsten, Anne Mette og Christian, Kristine og Mathias 

Rengøringsliste 



”LIVE” fra huset 

Foto: Karen Jakobsen 



 

Rejsegilde 

Foto: Jacob Gonge 


