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ZION I VALLENSBÆK  

125-året for indvielse af missions-
huset Zion i Vallensbæk blev 
fejret lørdag den 30. oktober. 
Rammerne var fyldte og Indre 
Missions formand Hans-Ole 
Bækgaard talte ved jubilæet. 
Endvidere var der musikalske 
indslag, hilsner og kaffebord.  
Tillykke til IM i Vallensbæk!

GOSPEL KIDS FESTIVAL 28. - 29. JAN. 2022 

For alle sangglade børn i 1. - 7. 
klasse der kan lide at synge!  
Temaet denne gang er ”Vi synger”. 
Deltagerne skal bl.a. lære en ny 
Gospel-kids-sang – som er fyldt 
med glæde og gejst. Voksne er 
velkomne som hjælpere. Koncert med fri adgang lørdag kl. 19. 

LOVSANG I BETHESDA                                                                                                                                         

Lovsang i Bethesda er for alle! Som noget nyt er der nu café i Billedsalen 
efter lovsangsdelen. Her kan man spille et brætspil, snakke med gode 
bekendte eller blot nyde et stykke gratis kage i et fællesskab på tværs af 
aldre. Kommende Lovsang i Bethesda den 27. februar og 8. maj 2022.                                                                                                                                           

IKC-JULEFESTEN                                                                                                      

Velkommen til International Julefest i IKC.  
Vi forventer at holde fest torsdag d. 9. decem-
ber kl. 17.30-21.00. Billetpris 50 kr. børn / asyl 
20 kr. - købes i IKC på forhånd! Det bliver en 
hyggelig aften med taler, musik, juletræ,  
underholdning og andet godt. Vel mødt. 

NY UNGDOMSKONSULENT                                                                                                       

Caroline Kaltoft er den nye ungdomskonsulent 
i Region Øst med kontor i Bethesda. Caroline 
har en 3K-uddannelse fra Aarhus/Kbh. I sit 
arbejde har hun ansvar for kontakt til IMU-
foreninger på Sjælland, og andre opgaver. 

Carolines hilsen til KIM-nyts læsere: ”Jeg er trådt 
ind i stillingen med en begejstring for IMU - og et 

håb og ønske om at styrke IMU i København og hele Region Øst.  
Det er en stor opgave, så mange tak for forbøn og medleven!” 

Lørdag den 6. nov. holdt vi den 
traditionsrige basar i Bethesda. 
Ansatte og frivillige brugte 
mange timer og kræfter på at 
få det arrangeret. Huset sum-
mede af liv og glade menne-
sker, som støttede Bethesdas 
arbejde gennem loppemarked, 
café, tombola, lotteri, bagebod, 
marmeladesalg og fiskedam. 
Om eftermiddagen sang Musik-
koret, som tidligere hed Bethes-
das Musikkor; de fylder 70 år i 
år. Der var god tid til snak og 
hygge mellem boderne, og der 
måtte sættes ekstra borde og 
stole op til de mange cafegæ-
ster. En dejlig dag i Bethesda.

BASAR/LOPPEMARKED 

NY LEDER I IKC 

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen (A-K) er fra 
1. august 2021 ny leder i IKC København. A-K 
er 54 år og uddannet teolog. Har tidligere 

beskæftiget sig med tværkulturelt arbejde i 
Dansk Armeniermission og Promissio, samt 

administrative stillinger i KFS og Indre Mission. 
A-K nyder cykelturen ind til Israels Plads til Bethesda, hvor hverdagen i 

IKC kan være hektisk, men også fuld af skønne overraskelser.

NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS INDRE MISSION - DECEMBER 2021                                             

Københavns Indre Mission



NYHEDSBREV FRA 

KØBENHAVNS INDRE MISSION                                                        
December 2021 | 10. årgang

KALENDEREN 2022

22. JANUAR
Stormøde kl. 19

28. - 29. JANUAR
Gospel Kids Festival 

27. FEBRUAR
Lovsang i Bethesda kl. 18.30

5. MARTS 
Stormøde/KIM’s årsmøde kl. 19. 
Taler: Jens Kaltoft, Herlev

6. MAJ
Stormøde kl. 19. 
Taler: Simon Bastrup Madsen, Valby

8. MAJ 
Lovsang i Bethesda kl. 18.30

24. SEPTEMBER 
KIM-dag/Stormøde kl. 11 – 17 

5. NOVEMBER 
Basar/loppemarked kl. 11 – 16

Med ønsket om en 

GLÆDELIG OG VELSIGNET JULEHØJTID 
til alle KIM-nyts læsere!

VALG TIL KIMS BESTYRELSE    

Ifølge vedtægterne for Københavns Indre Mission er der 
valg til KIMs bestyrelsen i 2022 fra IM-fællesskaberne i 
Storkøbenhavn. Senest en måned forud for KIM ś års-
møde den 5. marts 2022, modtager IM-fællesskaberne 
et brev fra KIM ś bestyrelse med opfordring til opstilling 
af kandidater. Ved Stormødet som er KIMs årsmøde taler 
sognepræst Jens Kaltoft, Herlev.

BEDEUGEN 2022 

Evangelisk Alliances bedeuge er fra den 9. 
- 16. januar, og temaet for ugen er: Sabbat. 
Med fokus på hvilen som et mål for troen. 
Der vil være bedesamlinger rundt om i IM-
fællesskaber og kirker i Storkøbenhavn.  
Se Evangelisk Alliances hjemmeside for 
info: www.evangeliskalliance.dk

JULEGAVE TIL BETHESDA   

Året 2021 har som i det øvrige samfund været præget dels af 
nedlukning og travlhed efter genåbning. Bethesda er igen 
åbent for daglige aktiviteter og møder. Især i efteråret har der 
været mange arrangementer og udlejninger. Kære venner 
af Bethesda/KIM - vi vil frimodigt bede om en god 
julegave – også i 2021! TAK for jeres støtte, med-
leven og forbøn! Gaver kan indbetales på Danske 
Bank konto: 3420 5002265 – eller ved henvendelse 
til administrator Kurt Henriksen i Bethesda.

NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS INDRE MISSION - DECEMBER 2021                                             

Københavns Indre Mission

DETTE KIM-NYT 
Redaktør:  Henrik Boje Jensen | Layout:  Stefan Jensen Skjerning

KØBENHAVNS INDRE MISSION
Tlf . :  3313 1715 | Konto: 3420 5002265 | Hjemmeside: www.bethesda.dk | E-mail :  info@bethesda.dk


