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BEDEUGEN 2018 

Evangelisk Alli-
ances Bedeuge 
er i 2018 fra den 
7. – 14. januar. 
KIM indbyder i 

samarbejde med 
Søndagmøderne 
til et afslutnings-

møde på Bedeugen i Bethesda; 
søndag den 14. januar kl. 19. 

Per Eivind Stig, Citykirken 
Taastrup indleder aftenen. 

Bedeugens tema er: På vej - som 
pilgrim, fremmed og flygtning.

FRA FREDERIKSBERG TIL VANLØSE

Indre Mission har købt en ejendom, Thyvej 31, Vanløse som skal være den frem-
tidige ramme om det IM og IMU-arbejde der hidtil har været i missionshuset 
Sindshvile på Frederiksberg. Sindshvile blev solgt for to år siden, med brugsret 
i 3 år. Det er planen at Thyvej 31, skal rumme et bofællesskab med fire lejere på 
1. sal, og i stueetagen skal der være mødelokaler. 
Tillykke fra Københavns Indre Mission med de nye lokaler!

NYE MEDARBEJDERE I IKC

Velkommen til Julia Crellin og Johanna 
Møberg Lauritzen som er nye 

volontører i IKC. 
Julia og Johanna er ansat frem 

til den 31. juli 2018. 

BASAR/LOPPEMARKED 2017                                                                                                     

Mange fandt vej til Bethesda den første 
lørdag i november, hvor den årlige Basar/
loppemarked blev afholdt. Der var travlt i 
boder og restaurant. Basaren gav et flot 
overskud på ca. kr. 60.000. Tak for opbak-
ning og mange arbejdstimer!

Formiddagshøjskolen i Bethesda 
er kommet godt fra start med  
en serie om Bibel & bekendelse, 
og her i nov./dec. måned en 
kursusserie om Kirkelige profi-
ler i 1800-tallet.  
I det nye år er der opstart 
mandag den. 8. januar hvor 
Leif Andersen har fire formid-
dage om Jobs bog.
Kontakt kim@bethesda.dk eller 
3313 1715 for yderligere info.

FORMIDDAGSHØJSKOLEN

GOSPEL-KIDS FESTIVAL I BETHESDA 

Temaet for næste års Gospel-kids Festivaler bliver ”Gaveregn”. 
Her får børnene en god oplevelse ved at synge og optræde sam-
men med et sejt band til koncerten. Den første festival afholdes i 
København den 26. – 27. januar 2018 med koncert lørdag aften 
kl. 19 – der er gratis adgang. 
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KALENDEREN 2018
SØNDAG D. 14. JANUAR
Evangelisk Alliances Bedeuge, Bethesda kl. 19.
Indleder: Per Eivind Stig, Taastrup

LØRDAG D. 20. JANUAR 
Koncert i Bethesda kl. 19: Cornerstone,
Odense. Reformationsgospel

26. - 27. JANUAR
Gospel-kids festival i Bethesda.
Gratis koncert lørdag den 27. jan. kl. 19

LØRDAG D. 3. MARTS
Stormøde/KIM’s årsmøde kl. 19.
Taler: Henrik Boje Jensen

FREDAG D. 4. MAJ
Stormøde kl. 19. Taler: Niels Nymann Eriksen. 
Emne: Forsoning

GLÆDELIG JULEHØJTID 
TIL KIM-NYTS LÆSERE!

CORNERSTONE - REFORMATIONSGOSPEL I BETHESDA                                                                                                                                       

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 19 
er der koncert i Festsalen med 
gospelkoret Cornerstone fra 
Odense under ledelse af Anders 
Grinderslev. Derfor er der ikke Stor-
møde, som tidligere annonceret. 
Reformations-Gospel er nye sange, 
som i nutidig musik formidler reformationens budskab til men-
nesker i dag. Gratis adgang, indsamling af gave til Bethesda, 
efter koncerten er der mulighed for at købe kaffe, te, kage.

VALG TIL KIMS BESTYRELSE

Iflg vedtægterne for Københavns Indre Mission er der 
valg til bestyrelsen i 2018 fra IM-fællesskaber i forening-
ens arbejdsområde, som er Storkøbenhavn. Senest en 
måned forud for KIM ś årsmøde den 3. marts 2018,  
modtager IM-mødefællesskaberne et brev fra KIM ś  
bestyrelse med opfordring til opstilling af kandidater. 

INDSAMLINGSPROJEKTER I 2018 OG JULEGAVEN 2017

KIM’s bestyrelse vil i det kommende år have fokus på gaver 
til forskellige formål i Bethesda. Bethesda står overfor ud-
skiftning af såvel opvaskemaskine og kopimaskine, begge er 
helt nødvendige i dagligdagen, samlet pris ca. kr. 85.000,-  
Ligeledes er der overvejelser om køb af nye stole.

Derfor vil vi frimodigt spørge om gaver til oven-
nævnte formål i 2018, og allerede nu sige TAK  
for en god JULEGAVE til Indre Mission i Køben-
havn. Gaver kan indbetales på Danske Bank, 
konto 3420 5002265, eller ved henvendelse 
til administrator Kai Lund i Bethesda.
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BIBELORDET

”Og Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os, og vi så hans her-
lighed, en herlighed, som den 
Enbårne har den fra Faderen, 
fuld af nåde og sandhed.”
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