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Her er der plads til alle! 

Mulighederne er rigtig mange 
Hvis du vil vide mere og se de detaljerede program-
mer, kan du gå ind på vores hjemmeside og finde 
flere informationer. vejle.indremission.dk  
 
Du er velkommen til at ringe til missionær Brian 
Madsen, 41414945, hvis du har flere spørgsmål. Du 
kan også komme på vores fælles mailliste, så du 
altid får de sidste nyheder. Mail til: 
inglikri@gmail.com 
 

Vi glæder os til at se dig!     
    Velkommen!! 

Kom indenfor! 



Når du står med denne lille folder i hånden, er 

det fordi, du på en eller anden måde har været i 

kontakt med Indre Mission i Vejle – og vi vil rigtig gerne 

byde dig velkommen og invitere dig med i vores 

fællesskab. 

 

Indre Mission i Vejle er et kristent fællesskab mellem 

mennesker i alle aldre. Vi er en broget og mangfoldig 

familie og tæller både børn, unge og voksne. Vi mødes på 

forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge for 

at dele troen og dens mange glæder og udfordringer med 

hinanden, og vi ønsker at skabe et godt socialt fællesskab. 

 

Vi ønsker, at mennesker møder Jesus og får evigt liv med 

Ham. 

 

Du er også meget velkommen! 

Familien IM ”bor” i vores dejlige hus på Olgasvej 14. Her er der gang i 
mange aktiviteter ugen igennem, og du er velkommen til at deltage i 

arrangementerne.  

Der er tilbud til alle: 

Mini og Maxi Kids er et tilbud til små og store børn hver fredag kl. 

16.30 

Gospel Kids mødes tirsdage kl. 16.00 og henvender sig til sangglade 

børn og juniorer 

TeenDevote er en klub for teenagere, og de samles hver onsdag kl. 

19.00 

Unge samles mandag aften kl. 19.30. 

Voksne mødes torsdage kl. 19.30. 

Seniorerne er der møde hver anden onsdag kl. 14.30 

Messy Church er et fællesskab for alle aldre, og mødes første fredag 

i måneden kl. 16. 00 

Desuden er der et gudstjenestefællesskab søndage kl. 10.30 

Selvom vi har vores dejlige hus at høre til i, sker det også, at vi mødes 

andre steder. Sådan er det tit, når vi ikke er så mange. Fx mødes vi i 
private hjem i bibelgrupper eller til lovsang om et klaver, eller vi 

samles nogle stykker for at bede sammen.  

Det kan også være, vi traver afsted ud i det blå eller mødes for at 

spise sammen. 

Du kan også få fællesskabet hjem til dig og få en besøgsven. 


