
 

 

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2018 

ANSGAR 
- Et fællesskab i folkekirken  

Indre Mission i Birkerød 



 
 

 
 

 

Værs’go! Her er en folder, hvor du kan læse om missi-
onshuset Ansgar i Birkerød. 
 - Hvad er Ansgar? 
 - Hvilket grundlag har Ansgar? 
 - Hvad sker der i Ansgar? 
 - Hvem kommer i Ansgar? 
 
Du er meget velkommen til at kontakte formand Daniel 
Kjær, hvis du er interesseret i at høre mere. 
Tlf.: 20 65 73 89, E-mail: kjaer.daniel@gmail.com   
 
Du læse mere på vores  
hjemmeside: http://birkerod.indremission.dk/  
  
Scan denne  
QR-kode og kom  
direkte til siden. 

Adresse:                                                                                       
Missionshuset Ansgar                                                                  

Dambakken 8                                                                              
3460 Birkerød 

Kaffen koster 10 kr.  
Mobile Pay: 47922 



 

 
 

 
Hvem er vi? 
Ansgar er et missionshus - et hus, hvor mennesker mødes for at  
høre, fortælle og tale sammen om kristendommen. Ansgar  
hører under Kirkelig Forening for den Indre Mission i  
Danmark.  
 
Visionen er at lede til Jesus og leve i Ham. Det betyder, at  
Indre Mission ønsker at fortælle om Jesus, så mennesker  
begynder at tro og vedbliver i troen. Derfor er aktiviteterne  
både for dig, som gerne vil vide mere om Gud og kristenlivet, og for 
dig, som allerede tror, og gerne vil vokse i denne tro.  

 
Ansgar - et fællesskab for alle 
I og ud fra Ansgar arrangeres en række meget alsidige  
aktiviteter såsom undervisningsaftener, udflugter, bibelgrupper,  
indsamlingsevents, filmaftener, advents- og julefest.  
 
Ansgar er et fællesskab for alle! Derfor er det et vigtigt mål, at deltage-
re er favnet på tværs af bl.a. alder, erfaringer med Gud, uddannelse og 
familiesituation. Det er også et vigtigt mål, at undervisning og forkyn-
delse ikke kun har et teoretisk sigte, men også er relevant for hverdags-
livet med Gud og næsten.  
 
Oplæg, forkyndelse og undervisning sker i et nutidigt sprog og gerne 
med visuelle hjælpemidler og kreative indslag. Dialog og åbenhed er 
en stor del af fællesskabet. Der er altid mulighed for at spørge ind til 
det, der er blevet sagt, bidrage med personlige oplevelser med Gud el-
ler plads til forbøn i en svær situation. 
 
 

Velkommen til alle! 

INFORMATION 



 
 

 
 

 

AKTIVITETER  I INDRE MISSION 

For børn og unge: 
Indre Mission tilbyder forskellige aktiviteter til børn 
og unge i alderen 0-25 år. Nogle af arrangementerne 
er bl.a.: weekend– og sommerlejre, Gospel-
kidsfestival, samt lokale fællesskaber for teenagere og 
unge. 
 
Kontaktperson: Mogens Simonsen  
Tlf.: 26 28 50 64, E-mail: mo-
gensgs@gmail.com 

For voksne: 
Også til voksne har Indre Mission  for-
skellige tilbud. Møder i det lokale missi-
onshus, fællesmøder for kredsene, bibel-
camping, årsmøde, sangaftener m.m. 

AKTIVITETER I ANSGAR  

Møder:   
Ca. hver anden tirsdag kl. 19.30 er der møde i Ansgar. Til 
disse møder vil vi synge og bede sammen. Derudover vil 
der være undervisning, oplæg, samtale og hyggeligt fæl-
lesskab. 

Bibelgrupper:  
Der er også mulighed for at være med i en bibel-
gruppe. Man mødes 1-2 gange om måneden for at 
læse i Bibelen eller et studiehæfte og tale sammen 
om det, man har læst. Dette foregår i private hjem. 

Find mere information på www.indremission.dk  



 

 

 
 

Ansgar råder over et større ud-
valg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse, der er Dan-
marks største kristne forlag med omkring 40  
udgivelser om året. Forlaget er ejet af Indre Mission i 
Danmark og udgiver bøger, musik m.m.. 
Du kan se deres udvalg på www.lohse.dk 

Udvalget i Ansgar består primært af bøger, som spæn-
der over skønlitteratur, forkyndelse, undervisning, og 
bøger om det kristne liv.  
Der er også legetøj og bøger til børn. 
Hvis du søger en bestemt bog, som vi ikke har, kan 
den bestilles hjem fra forlaget. 
 

Kontaktperson: Inga Marie Andersen 
E-mail: imbk@andersen.mail.dk 
 
Betaling af bøger foregår kontant ved fremmøde, ved  
kontooverførsel til konto: 7681  0001167055. 
eller med MobilePay til 21805615. 

BOGSALG: 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jnclAboefstfo/nbjm/el');


 
 
 

 

Velkommen til efterårets møder i Ansgar! 
 
AUGUST: 
 
Tirsdag den 28. august kl. 19.30: Fællesskabsaften i Allerød  

Vi besøger IM i Allerød, hvor temaet er ”at række evangeliet til 
tyrkerne i Danmark”. Taler er Anker Nielsen, der er evangelist i 

LM. 

Sted: Allerød Missionshus, Aggebovej 5, 3450 Allerød. 

 

Fredag den 31. august kl. 18: Opstart i Ansgar 

Vær med til at begynde en ny sæson 
efter sommerferien, når vi samles til 
aftensmad fra grillen med efterføl-
gende hygge.  

 
Medbring kød til grill, drikkevarer og 
evt. salat og andet tilbehør. 

Aftenkaffe koster 10 kr. 
 

PROGRAM 



SEPTEMBER: 
 
Tirsdag den 4. september kl. 19.30: Stormøde i Græsted 
Vi er inviteret til velkomstfest for vores nye medarbejder/
missionær i Græsted og Nordsjælland, Thomas Kildeholm Jen-
sen. Taler er Søren Skovenborg. 
 
Sted: GLIMT. Græsted Hovedgade 34B, 3230 Græsted  
 
Fredag den 7. september: Kulturnat 
Igen i år deltager vi i kulturnatten i Bir-
kerød. Yderligere information følger. 
 
Tirsdag den 18. september kl. 19.30:  
Bibelundervisning i Ansgar. 
 
Undervisning over 1. Mosebog kapitel 
22, hvor vi finder beretningen om Abra-
ham, der skal ofre sin søn, Isak. Hver 
eneste lille bitte detalje i denne beret-
ning peger på dette: At der ville komme 
en dag, hvor en anden fader ville ofre 
sin egen søn for at vinde sig et folk.  
Taler er Nicki Andersen. 
 
Kaffe og kage koster 10 kr. 



OKTOBER: 
 
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30: Sang– og deleaften 
Denne aften er særligt afsat til muligheden for at dele tro og liv. 
Aftenens forløb og indhold defineres af, hvad vi ønsker at dele 
med hinanden. Hvad enten det er oplevelser, erfaringer, bibel-
vers, (yndlings-)sange, så er alt åbent. Man er velkommen til at 
forberede noget hjemmefra eller være mere spontan —
velkommen!  
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
Tirsdag den 23. oktober kl. 19:30:  
At blive sig selv med Guds hjælp. 
Hvordan forstår vi ordet ”kristen dannelse” 
– i en tid hvor vi hellere taler selvudvikling 
end om at komme til at ”ligne Jesus mere” – 
hvad det så end betyder. Det er nogle af de 
spørgsmål, vi sammen vil gå på opdagelse i. Taler er Jesper 
Oehlenschläger, forstander på Nordsjællands Efterskole. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 

 
 

Soldatervennefest 

Fredag den 26. oktober kl. 18.00 

Vi samles til en hyggelig aften på KFUM’s soldaterhjem i 
Høvelte. Vi begynder med fællesspisning af den gode mad 
i soldaterhjemmets kantine. Efterfølgende er der general-
forsamling og kl. 19.30 er der møde. Aftenen byder også 
på kaffe, kage og lotteri. 
 
Adresse: Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød.  
 
Husk penge til mad og til lotteri. 



NOVEMBER: 
 
Tirsdag den 6. november kl. 19.30: Forfulgte kristne 
Hvordan er det at være kristen, hvis det kan ko-
ste dig alt? Hvad ville du gøre i den situation? 
Denne aften får vi besøg af Sara Friis fra Åbne 
Døre, som støtter forfulgte kristne i hele verden. 
Regn med at blive udfordret af vidnesbyrd fra 
forfulgte kristne. Der vil også være indsamling 
til Åbne Døres arbejde. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 

Tirsdag den 13. november kl. 19.30: Stormøde i Frederikssund 
Vi er inviteret til møde af Indre Mission i Frederikssund, hvor 
der vil være bibelundervisning om at være ”døbt af Gud”. Afte-
nen er inddelt i to lektioner: ”Den kristne dåb i lyset af det nye 
testamente og Luther”, og ”Dåbens udfordringer i nutiden”. Ta-
ler er Kurt Kristensen, Regionsleder i Indre Mission. 
Sted: Kocksvej 10, 3600 Frederikssund. 
 
Tirsdag den 27. november kl. 19.30: 
Bedeaften 
På denne aften vil vi mødes til bøn for 
vores by, land og verden. Udover mulig-
hed for at være med i et par kreative 
værksteder, deler vi julemagasinet 24/12 ud til vores naboer.  

De 50 lande i verden, hvor forfølgelsen er værst i 2018. Kilde: forfulgt.dk 



DECEMBER: 
 
Tirsdag den 11. december kl. 19.30: Guds kald til mennesker 
Ole Andersen fra Blovstrød vil lede os igennem en temaaften 
om Guds kald. At tale om Guds kald har været almindeligt i 
kirken, men der tales ikke om det på samme måde som tidlige-
re. Er det fordi vi har et andet sprog for det? Kalder Gud ikke 
længere, eller er der en anden årsag til det?  
Aftenen byder på et stykke detektivarbejde for at finde svar på 
mange relevante spørgsmål: Hvad er et kald? Hvad vil det sige 
at få et kald? Kan Gud kalde mennesker til flere opgaver? Er 
nogle kald vigtigere end andre? Der vil være mulighed for at 
fortælle om egne oplevelser med Guds kald. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 

Første møde i 2019 bliver tirsdag den 8. januar. 
GODT NYTÅR! 

Adventsfest 

Søndag den 16. december kl. 14.00 

 
Vi samles til en hyggelig eftermiddag i 
Ansgar som vil stå i adventens tegn. Der 
vil være adventshygge med sang, klippe
-klistre, julefortælling for alle aldre og 
selvfølgelig lidt godt til tungen. 
 
Husk gave (værdi ca. 20 kr.) til julelot-
teri. 

Lyst til at høre kristen podcast? Læs mere her: 
http://indremission.dk/ressourcer/lyd/  


