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?

ANSGAR
- Et fællesskab i folkekirken

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

PROGRAM FOR
FORÅRET 2019
Indre Mission i Birkerød

INFORMATION
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, deleaftener, indsamlingsevents, filmaftener, advents- og julefest.
Ansgar er et fællesskab for alle! Derfor er det et vigtigt mål, at deltagere er
favnet på tværs af bl.a. alder, erfaringer med Gud, uddannelse 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.
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Kaffe og kage koster 10 kr.
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30:
Deleaften
Sankt
Hans fest
Denne aften vil vi bruge tid på at dele vores tro og liv med hinanden, samt
Lørdag den 23. juni kl. 18:00
synge og bede sammen.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Som afslutning på forårets sæson, samles vi hos Jens Erik og
Charlotte, Hulvejen 30, 3400 Hillerød, til en hyggelig
JUNI:aften, som vil stå i midsommerfestens tegn. Der bliver rig
mulighed for at få snakket med hinanden om sommerens
oplevelser
og ikke mindst at sige på gensyn til
Mandagkommende
den 10. juni:
Pinseudflugt
Særskiltefteråret.
invitation med sted, tid og pris følger.
Medbring selv kød til grill, tilbehør, drikkevarer samt service.
Søndag den 23. juni kl. 18:00: Skt. Hans
Som afslutning på forårets sæson, samles vi hos
Jens Erik og Charlotte (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.

Velkommen til alle!
Velmødt igen til efterårets møder!
Opstart efter
sommerferien:
fredag
den 31. aug.
Velmødt
igen til efterårets
møder!
Opstart efter sommerferien: fredag den 30. august

APRIL:

AKTIVITETER I ANSGAR

Tirsdag den 2. april kl. 19.30: Sangaften
Denne aften vil vi synge en masse sange, som forkynder påskens budskab
Kaffe og kage koster 10 kr.
Fredag den 12. april kl. 17.00: Påskefest
Vi samles til en hyggelig aften for både børn og voksne. Vi skal bl.a.
synge, bede og spise sammen. Vi starter med drop-in fra 17.00-17.30 og
derefter går aftens program i gang.
Aftenen koster 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Soldatervennefest
Fredag den 26. april kl. 18.00
Vi støtter op om en hyggelig aften på KFUM’s soldaterhjem i
Høvelte, hvor der vil være spisning, kaffe, og lotteri.
Der vil også være tale ved Gert Sloth Berthelsen , som vil
fortælle om ”Veteranprojekt Grønland”
Adresse: Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød.
Aftenen koster 70 kr. pr. person, børn spiser gratis. Husk også
penge til lotteri.
Tilmelding senest d. 22. april til Tommy,
Mail: tommysp62@gmail.com, Tlf: 29 45 43 11

Tirsdag den 30. april kl. 19.30: Guds sejr over synden - forsoningens
mysterium v. Peder Toft.
I samfundet arbejder vi på alle planer med forsoning. Uløste konflikter har
vidtrækkende menneskelige, materielle og åndelige konsekvenser.
Der må retfærdighed til og forsoning. Vi kan ikke bare
feje konflikterne ind under tæppet og tro, at de så
forsvinder. Præcis det samme er tilfældet med
menneskets forhold til Gud. Vi er i et konfliktforhold til Gud. Der må forsoning til, før det
harmoniske forhold kan genoprettes.
Kaffe og kage koster 10 kr.

Møder:

Ca. hver anden uge er der møde i Ansgar for voksne. Til disse møder vil vi
synge og bede sammen. Derudover vil der være undervisning, oplæg,
samtale, vidnesbyrd og hyggeligt fællesskab.
Ca. 5 aftener om året, er der fællesmøde for både børn og voksne, hvor vi
bl.a. starter med fællesspisning.

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.

Bogsalg:

Ansgar har et bredt udvalg af kristne bøger, CD’er, gaveartikler m.m. til både børn og voksne.
Kontaktperson: Inga Marie Andersen, E-mail: imbk@andersen.mail.dk

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, 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

PROGRAM
Velkommen til forårets møder i Ansgar!
Temaet for forårets møder er ”Større er dog Gud.”
I denne sæson vil vi gennem taler, vidnesbyrd og samtale fordybe os i
Bibelen som Gud skrevne ord, og nogle af de tanker og problematikker
der er tilstede i dag.
Kan man stole på Bibelen? Hvad siger videnskaben? Hvorfor kommer vi
så nemt til at tvivle på Guds ord, når vi har det sort på hvidt? Hvordan
kalder Gud os til tro på ham?
Kom og vær med til spændende og lærerige aftener, hvor du kan blive
klogere på disse spørgsmål og få et glimt af Guds storhed.

JANUAR:
Tirsdag den 8. januar kl. 19.30: Evangelisk alliances bedeuge
Temaet for årets bedeuge er ”Åndeligt venskab.” Mange danskere har
tilsyneladende en voksende åndelig interesse. Alligevel er det kun de
færreste, der finder ind i et kristent fællesskab. Årets bedeuge handler om
dette dilemma.
Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen, opfordrer os til at søge åndeligt
venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen.
Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale
om ham, som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste
længsel: Jesus Kristus.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Tirsdag den 15. januar kl. 19.30: Fællesskabsaften i Allerød IM
Denne aften mødes vi i Allerød Menighedshus (Aggebovej 1, 3450
Allerød) hvor taler er Børge Rasmussen, Græsted.
Tirsdag den 22. januar kl. 19.30: Samtaleaften
Vi vil denne aften forberede os til besøget af Simon Stark. Med udgangspunkt i et skriftligt oplæg fra Simon, vil vi samtale om bl.a. bibelsyn og
videnskab.
Kaffe og kage koster 10 kr.

FEBRUAR:
Fredag den 1. februar kl. 17.00: Fredagsarrangement for alle
Vi samles til en hyggelig aften for både børn og voksne. Vi skal bl.a.
synge, bede, spise sammen og slå katten af tønden. Vi starter med drop-in
fra 17.00-17.30 og derefter går aftens program i gang.
Aftenen koster 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30: Skabelse/evolution på et videnskabeligt
grundlag v. fysiker Simon Stark
Giver det mest mening at forstå skabelsesberetningen bogstaveligt eller
billedligt/allegorisk? Kan man stole på det der står i bibelen? Hvad kan
videnskaben? Og hvad med Big Bang?
Kaffe og kage koster 10 kr
Lørdag den 23. februar: Bibelkursus - Skabt i Guds billede v. Peter Søes
Mere information om dagen, tidspunkt og pris kommer senere.

MARTS:
Tirsdag den 5. marts kl. 19.30: Årsmøde
Traditionen tro inviterer vores bestyrelse til en aften, hvor vi drøfter arbejdet i Ansgar. Kom og hør formandsberetning, vælg til bestyrelsen og stil
gerne spørgsmål til bestyrelsen. Dagsorden følger.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30: Bibelens troværdighed i forhold til tro
og tvivl v. Samuel Kjøller-Hansen.
Mange stiller spørgsmålstegn til bibelens troværdighed. En sådan skepsis
har for længst vundet indpas i kirken, men mere skræmmende er det, når
man også mærker denne skepsis i egen tro. Men kan vi stole på biblen og
dets gengivelse af vores mester og frelser, Jesus Kristus?
Kaffe og kage koster 10 kr.

