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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 delta-
gere er favnet på tværs af bl.a. alder, erfaringer med Gud, uddannel-
se og familiesituation. Det er også et vigtigt mål, at undervisning og 
forkyndelse ikke kun har et teoretisk sigte, men også er relevant for 
hverdagslivet 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 
eller plads til forbøn i en svær situation. 
 
 

Velkommen til alle! 

INFORMATION 



 
 

 

 

AKTIVITETER I ANSGAR  

Møder:   
 

Ca. hver anden uge er der møde i Ansgar. Til disse møder vil vi 
synge og bede sammen. Derudover vil der være  
undervisning, oplæg, samtale og hyggeligt fællesskab. 
Inden møderne er der være mulighed for at mødes kl. 19.00 og 
holde et lille bedemøde. Dette foregår dog kun ved de normale 
tirsdagsmøder, der begynder kl. 19.30. 
 

Bibelgrupper:  
 

Der er også mulighed for at være med i en bibelgruppe. 
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. 
 

Ulvetimen: 
 

Ulvetimen er et tilbud til folk i alle aldre. Her er der tid til hyg-
ge, snak, fællesspisning og at høre om Gud. Vi mødes i Ansgar 
fem gange om året, og hver gang har et tema, som bl.a. vil vise 
sig gennem aktiviteter og bibelfortælling.  
 
 
Kontaktperson: Kirstine Andersen 
Tlf.: 45 82 24 27,  
E-mail: kirstine-andersen@hotmail.com 



 
 Ulvehyl: 

 
Ulvehyl sker i forlængelse af Ulvetimen, og er for børn i  
alderen 9-13 år. 
Her bliver der spillet spil, snakket, hygget med film og guf, 
og der er også tid til at snakke om Gud. 
 
Kontaktperson: Mogens Simonsen 
Tlf.: 26 28 50 64, E-mail: mogensgs@gmail.com 

Bogsalg: 

 
Ansgar råder over et udsalg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse, 
der er Danmarks 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 spænder 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. 
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AKTIVITETER  
I INDRE MISSION 

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, fællesskaber for 
teenagere og unge. 
 
Kontaktperson: Mogens Simonsen  
Tlf.: 26 28 50 64, E-mail: mogensgs@gmail.com 

For voksne: 
 
Også til voksne har Indre Mission  forskellige  
tilbud. 
 
Møder i det lokale missionshus, fællesmøder for 
kredsene, bibelcamping, årsmøde, sangaftener, 
kurser m.m. 
 
Kontaktperson: Daniel Kjær 
Tlf.: 20 65 73 89, E-mail: kjaer.daniel@gmail.com   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Velkommen til forårets møder i Ansgar! 
 
I denne sæson vil vi fortsætte med at have fokus på Indre Missions 
overordnede mission, ”at lede til Jesus og leve i ham.” 
Vi vil tage udgangspunkt i temaet ”Forvaltning der forandrer ” 
 
Forvaltning betyder egentlig ”at tage vare på” eller administrere no-
get. Som kristne tror vi på, at vi grundlæggende har fået alt for intet. 
Både selve livet, men også frelsen i Jesus.  
 
Når vi så taler om forvaltning, handler det om, hvordan vi tager vare 
på det privilegie det er, at være kristen og kende til frelsen i Jesus. 
Det kommer bl.a. til at handle om mission, at give penge og ”at tage 
vare på hinanden” og på hvilken måde det konkret kan lade sig gøre 
i hverdagen. 
 

JANUAR: 
 
Tirsdag den 9. januar kl. 19.30: Evangelisk Alliance: bedeaften 

Vi begynder det nye år med en aften i bøn. Temaet vil være ”på 
vej—som pilgrim, fremmed og flygtning”. På forskellig vis gennem 
bibeltekster og bøn vil vi sætte fokus på dem, som er og/eller føler 
sig fremmede i Danmark. Det gælder både de mange migranter og 
flygtninge, der kommer til vores land, men også alle de ensomme 
mennesker, som findes i vores lokale samfund.  
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 

Fredag den 12. januar kl. 16.30-19.30: Ulvetimen 
Vær med til at rode, lege, bygge, skabe nyt, når vi samles til 
Ulvetimen. Der er drop in fra kl. 16.30-17.00, og derefter aktiviteter,  
bibelhistorie og spisning. 
Pris: 25 kr. for voksne og 10 kr.  for børn. 

Tilmelding til Kirstine  

PROGRAM 



 
Fredag den 12. januar kl. 19.00: Ulvehyl 
Teamet bag Ulvetimen inviterer alle juniorer i alderen 9-13 år til  
Ulvehyl. Vi begynder med drop-in, spil og andagt og derefter ser vi 
en god film sammen, mens vi hygger med guf. Vi lover, vi ikke går 
ned på chips! 
Pris: 10 kr. 
Tilmelding til Mogens  
 
Tirsdag den 23. januar kl. 19.30: Giv glæden videre! 
Vi får besøg af missionær Thomas Haugsted Høyer, der vil tale ud 
fra halvårets overskrift: Forvaltning der forandrer. Det kommer bl.a. 
til at handle om, at visioner og strategier i det kristne arbejde alt 
sammen er godt, men kun hvis konsekvensen er at Guds folk (ud)-
lever mission. Det er til gengæld også rigtig spændende! For vores 
lille indsats (sennepsfrø) velsignes af Guds ånd i Guds time til  
omvendelse og tro (et helt træ). En aften om tværkulturel mission! 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
Søndag den 28. januar kl. 14.30: Søndagshygge med fastelavn 
Vi slutter januar måned med en social eftermiddag for alle aldre, 
hvor der vil være tid til hygge, leg, kaffesnak, spille spil og ikke 
mindst slå katten af tønden! Der vi også være tid til en kort andagt, 
fællessang og bøn. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
 

FEBRUAR: 
 
Tirsdag den 6. februar kl. 
19.30: Samtale—og deleaften 
Vi starter februar måned med en samtale med udgangspunkt i oplæg 
og tanker ud fra seneste møde. Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan vi 
konkret kan være med til ”at give glæden videre” i vores hverdag. 
(Der er dog intet krav eller forventninger om, man også skal have 
været til stede d. 23. januar) 
Denne aften vil vi også bruge tid på at dele tro og liv med hinanden, 
samt synge og bede sammen. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 



 
Tirsdag den 20. februar kl. 19.30: Årsmøde 
Traditionen tro inviterer vores bestyrelse til en aften, hvor vi drøfter 
arbejdet i Ansgar. Kom og hør formandsberetning, valg til bestyrel-
sen og mere til. Dagsorden følger. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTS: 
 
Fredag den 2. marts kl. 16.30-19.30: Ulvetimen 
Vær med til at rode, lege, bygge, skabe nyt, når vi samles til 
Ulvetimen. Der er drop-in fra kl. 16.30-17.00, og derefter aktiviteter,  
bibelhistorie og spisning. 
Pris: 25 kr. for voksne og 10 kr.  for børn. Tilmelding til Kirstine  

 
Fredag den 2. marts kl. 19.00: Ulvehyl 
Teamet bag Ulvetimen inviterer alle juniorer i alderen 9-13 år til Ul-
vehyl. Vi begynder med drop-in, spil og andagt og derefter ser vi en 
god film sammen, mens vi hygger med guf. Vi lover, vi ikke går ned 
på chips! 
Pris: 10 kr. Tilmelding til Mogens  

Bibelkursus i Ansgar 

Lørdag den 24. februar 

Velkommen til det årlige bibelkursus, hvor vi samles til en dag i 
fordybelse i bibelen. Vi får besøg af formand i Indre Mission 
Hans Ole Bækgaard, og han vil i løbet af tre 
undervisningstimer føre os igennem  
Hebræerbrevets mange budskaber. 
 
Mere info om tidspunkt, pris og tilmelding  
følger.  
 
 



Tirsdag den 13. marts kl. 19.30: Gud kalder til forvaltning 
Vi er utroligt rige på mange ting. Som kristne ser vi på det som  
gaver fra Gud, vi skal forvalte med ansvar over for giveren, Gud. 
Men hvordan skal vi gøre det, rent praktisk? Hvordan undgår vi, at 
det bliver en sur pligt og et tungt ansvar? Hvordan bliver vores liv, 
når vi ser på det, vi har fået, som Guds gaver, der skal forvaltes  
rigtigt? Taler er lektor ved Dansk Bibel Institut Finn Aa. Rønne.  
Allerød Indre Mission er inviteret denne aften. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
Fredag den 23. marts kl. 17:30 Påskefest 
Vi ønsker hinanden god påske med en hyggelig 
aften fyldt med påsketemaer. Bl.a. bliver der  
mulighed for at dele og lytte til påskens budskab, 
smage på et rigtigt påskemåltid og synge påske-
sange. Der vil også være fællesspisning.  
Mere info om pris og tilmelding følger.  
 

APRIL: 
Tirsdag den 10. april kl. 19.30: Videotale om nådegaver del 1 
Nådegave, (fra Græsk) charisma, som direkte oversat betyder ”gave 
modtaget af nåde”. Det er ifølge 1. Korintherbrev gaver som Gud 
gennem Helligånden giver til den enkelte kristne. Og til medlemmer 
i menigheden, for at menigheden skal fungere som en helhed i sin 
tjeneste ovenfor andre kristne og verden. Underviser er Carsten 
(Sprint) Korsholm Poulsen 
Kaffe og kage koster 10 kr. 

Soldatervennefest 

Fredag den 20. april kl. 18.00 

Vi samles til en hyggelig aften på KFUM’s 
soldaterhjem i Høvelte med bl.a. spisning, 
tale, kaffe, og lotteri. 
 
Adresse: Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød.  
Aftenen koster 70 kr. pr. person, børn spiser gratis. Husk også 
penge til lotteri. 



MAJ: 
 
Tirsdag den 1. maj kl. 19.30: Forvaltning i fællesskabet 
Når Jesus kommer ind i dit liv, er noget af det første der for alvor 
går op for en, at det ændrer dit forhold til alt! For dybest set ejer du 
ikke noget – men du har fået meget givet af Gud. Jesus vil, at vi skal 
stille os til rådighed for hans riges arbejde; målet er, at mennesker 
skal lære Jesus at kende som deres frelser. Taler denne aften er Lars 
Jensen, teologistuderende og ansat i Norea Mediemission. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
Tirsdag den 15. maj kl. 19.30:  
Videotale om nådegaver del 2 
Se mere info ved ”del 1” den 10. april. 
Kaffe og kage koster 10 kr. 
 
Mandag den 21. maj (2. Pinsedag):  
Pinseudflugt 
Særskilt invitation med sted, tid og pris følger. 
 
Fredag den 25. maj kl. 16.30-19.30:  Ulvetimen 
Vær med til at rode, lege, bygge, skabe nyt, når vi samles til 
Ulvetimen. Der er drop in fra kl. 16.30-17.00, og derefter aktiviteter,  
bibelhistorie og spisning. 
Pris: 25 kr. for voksne og 10 kr.  for børn. Tilmelding til Kirstine  

 
Fredag den 25. maj kl. 19.00: Ulvehyl 
Teamet bag Ulvetimen inviterer alle juniorer i alderen 9-13 år til  
Ulvehyl. Vi begynder med drop-in, spil og andagt og derefter ser vi 
en god film sammen, mens vi hygger med guf. Vi lover, vi ikke går 
ned på chips! 
Pris: 10 kr. Tilmelding til Mogens  
 
Tirsdag den 29. maj kl. 19.30: Fællesskabsmøde i Allerød. 
Vi er inviteret til fællesmøde i Menighedshuset i Allerød, Aggebovej 
5, 3450 Allerød. Taler denne aften er Jens Peter Rejkjær, generalse-
kretær i Brødremenighedens Danske Mission. 



JUNI: 
 
Tirsdag den 12. juni kl. 19.30: Indsamlingsaften 
Har du Anders And blade, du har læst 100 gange? Elsker du havear-
bejde og har tid til overs? Er din 32” fladskærm blevet for lille? 
Denne aften vil der bl.a. være auktion på ting og tjenester, som vi 
selv medbringer/udbyder. Vi samler ind til Indre Missions arbejde.  
Kaffe og kage koster 10 kr. 

Sankt Hans fest 

Lørdag den 23. juni kl. 18:00 

 
Som afslutning på forårets sæson, samles vi hos Jens Erik og 
Charlotte Nielsen, Hulvejen 30, 3400 Hillerød, til en hyggelig  
aften, som vil stå i midsommerfestens tegn. Der bliver rig  
mulighed for at få snakket med hinanden om sommerens  
kommende oplevelser og ikke mindst at sige på gensyn til  
efteråret.  
Medbring selv kød til grill, tilbehør, drikkevarer samt service. 
 
 

Velmødt igen til efterårets møder! 
Opstart efter sommerferien: fredag den 31. aug. 



 
 

 
 

 

Værs’go! Her er en folder, hvor du kan læse om missionshuset. 
Ansgar. 
 - Hvad er Ansgar? 
 - Hvilket grundlag har Ansgar? 
 - Hvad sker der i Ansgar? 
 - Hvem kommer i Ansgar? 
 
Du er meget velkommen til at kontakte 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: www.birkerod.indremission.dk 
 
Scan denne  
QR-kode og kom  
direkte til siden. 
 
 
 

Hvis du ønsker at give en gave til Ansgar, kan den indbetales på  
reg. nr. 1551 konto nr. 6572278 
eller med mobilepay til 47922 
 

Adresse:                                                                                       
Missionshuset Ansgar                                                                 

Dambakken 8                                                                              
3460 Birkerød 


