
Program Forår 2022

Indre Mission Gråsten
Fredensgade 22

V1.1

Davids salme 23 v.1-4

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.

Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.

Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

Sl. 23.1-4



Indre Mission Gråsten

Forårsprogram

2022
Indre Missions samfund her i 
Gråsten har nu igennem 96 år 
drevet mission fra 
missionshuset Karmel.

Vi er de mennesker, som dengang var med, stor tak skyldig, at de 
samlede penge ind, så de var i stand til at opføre huset.

I dag har vi et velfungerende hus, hvorfra vi kan arbejde. Målet er at 
nå mennesker med evangeliet, så det må blive til tro og liv for dem, 
samt styrke fællesskabet i troen på Jesus Kristus.

Vort store ønske er, at vi må kunne nå flere med det gode budskab. 
Vi beder om, at tilslutningen til vore møder må stige, og at vi alle 
føler ansvar over for den arv, vi har modtaget, at vi forvalter den på 
den bedste måde.

Du er velkommen til at kontakte:

Gert Agerholm, Højmark 13, Rinkenæs, 21467821
Poul Pedersen, Hvedemarken 9 Rinkenæs 74651729
Lisa Iversen, Benediktesvej 36 Egernsund 82430596
Inga Mikkelsen, Teglparken 22, Egernsund, 74431032
Pia Jensen, Bytoften 8, 6440 Augustenborg. 22769150

Venlig hilsen
Bestyrelsen, IM Gråsten

Informationer ”på nettet”

Vil du høre eller søger efter en andagt, prædiken eller bibeltime:
• Livet og Lyset: http://www.livetoglyset.dk
• Refleks: http://www.refleks.dk. Vælg i menuen ”Download”

Indre Mission:
http://www.indremission.dk

Sundeved Centret:
http://www.sundevedcentret.dk

Lyt til kristen radio via internettet:
http://norea.dk/page.php?mtid=12&elid=46&menu_9=52
eller se mere på http://www.norea.dk

Lohses forlag:
http://www.bog-og-media.dk

http://www.livetoglyset.dk/
http://www.bog-og-media.dk/
http://www.norea.dk/
http://norea.dk/page.php?mtid=12&elid=46&menu_9=52
http://www.sundevedcentret.dk/
http://www.indremission.dk/
http://www.refleks.dk/


Bogsalg

Hvis du står og mangler en kristen bog, et lykønskningskort eller 
anden form for kristen litteratur, kan du ved henvendelse til Else 
Lauenstein Led, Toldbodgade 6, 28608230. Du kan også handle 
online på internettet under http://www.bog-og-media.dk

Bibelkreds

 
Onsdags bibelkreds:

Bibelkredsen er onsdage, når der ikke foregår noget i
Missionshuset. Henvendelse til:
Gert Agerholm, Højmark 13, Rinkenæs,21467821

Kontonummer til IM Gråsten.
Hvis man ønsker at give en gave til IM Gråsten er man 
velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller Kasserer 
Bente Pedersen. Man kan også overføre gaven direkte til IM 
Gråsten’s kontonummer. Husk at angive givernummer hvis 
man ønsker at få fradrag for gaven.

Kontonummer til IM Gråsten:  7418-0001048187

Januar

Alliance bedeuge
Alliance bedeuge afholdes 2021 fra 9 til 16 januar.
I Gråsten afholder vi møder mandag d. 10, 
onsdag d. 12, fredag d. 14 og søndag d. 16. 
Alle dage begynder 19.30 og afholdes i
Missionshuset.

Vinterstævne
Lør. 22 Vinterstævne i Hjordkær.

Ons. 26 Møde ved missionærprovst Heine Holmgaard,
Bedsted

Februar

Ons. 9 Møde ved konsulent i DFS Rudolf Larsen, Agerskov.

Ons. 23 Møde ved Anette Ingemansen, Fredericia, journalist
på impuls



Marts

Ons. 9 Møde ved Finn Sørensen, Haderslev.

Lør. 26 Arbejdsdag for missionshus og have begyndende
med rundstykker kl 9.00.

Ons. 30 Møde ved pens. Sognepræst Stig Christensen,
Sønderborg. I forbindelse med mødet afholder IM
Gråsten sin årlige generalforsamling.

April

Ons. 13 Møde ved efterskolelære Erik Sode Nielsen,
Løgumkloster.

Ons. 27 Møde ved LM prædikant Ejler Nørager Andersen,
Christiansfeld.

Maj

Ons. 11 Møde ved Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.

15-20 Teltmøder i Hjordkær. Nærmere program følger.

Man. 16 Haverengøring fra kl 17.00

Ons. 25 Møde Open Door med Maria Serner Pedersen.

Juni

3 - 6 Pinsecamping på Sundeved Centret. Nærmere
program følger

Ons. 8 Møde ved pens missionær Arne Nørgaard, Kolding.

Ons. 22 Møde ved Bodil og Peter Lanting, Udfordringen.

August

Ons. 24 Fødselsdagsfest.


