


Et historisk link… 

• Sygeplejerske Alis Sørensen udsendes 
fra Apostolsk Kirke i Danmark til en 
gerning i Thule i 1924. (90 år siden) 

• Dør af blindtarmsbetændelse efter 6 md!! 
 

• I en alder af 16 år hører Laura Eliassen 
om denne hændelse…. Og siger: ”Gud må 
jeg blive den næste!”  



Laura Eliassen 
27.10.1954  

 ankommer til Godthåb 







Laura Eliassen i går i Kolding!! 



Nuuk i 1954-55 



Det første missionshus i Nuuk 



Nye folk kommer til 



Pionærer i nærbillede 



Lasse Larsson bygger huset ud i 
1962 



1. Udvidelse færdig 



Et kig ud over Godthåb 1962 



Så er der møde…. 



Vivi Anne og Søren Stadell 



Dåb i den gamle mødesal 



Søren Stadell i Kapisilliit 



Der rækkes ud til hele kysten 



Huset er blevet større – ny 
udvidelse venter 



Mange folk er stoppet og har fået 
en kop kaffe bag Missionshuset 



Familien Gunnar og Birgit Andersen 1972 



Glimt fra ”gamle dage" 



Glimt fra ”gamle dage" 

 



Glimt fra ”gamle dage" 

 



Forskellige missionærer 
gennem tiden 

• Laura Eliassen     1954 
• Lillemor Reitung og Anne Daleen  1955 
• Lasse og Maybritt Larsson  1961 
• Søren og Viviane Stadell  1963 
• Wera og Svend Falck   1966 
• Gunnar og Birgit Andersen  1972 
• Meir og Inger Andersen   
• Erna og Christian Pedersen 
• Henning og Jette Larsen  1977 
• Dan og Gudrun Toldam   1980 
• Ulla og John Ø Nielsen   1987 

 



1987 



Country evangelist 



Inuit Bibel Institut 



Efterfølgeren i IBI -  



Juniorklubben 



Børnemøder 



Arbejdsdag i den gamle kirke 



…. det spøger 



Jesusfilmen 1996 



Jesusfilmen 1996 



Jesusfilmen 1996 



Jesusfilmen 1996 



Den nye bibel 2000 



Den nye bibel 2000 



Den nye bibel 2000 



Vækkelse i byen - helbredelse 



Vækkelse i byen - helbredelse 



Vækkelse i byen - helbredelse 



Profeti 2003 
Profetisk ord tirsdag den 20.5.2003 ved konferencestart Dan Toldam 
  
 Som I giver gensvar på min kærlighed, sådan rammer jeres lovsang ind i mit hjerte. 
For jeg har en smerte for mit folk i Grønland. Jeg ønsker at dele den smerte med jer. Den smerte er let 

at bære, det er min smerte. Der er et stort folk der skal nås. Jeg vil delagtiggøre jer i mine måder 
at nå ud på. 

  
Jeg vil også nå ud til den der ligger under for døden, til de folk der næsten er døde. Jeg vil gerne 

delagtiggøre jer i den smerte. Jeg vil give jer overflod af liv. Vidunderlige kilder fra mig skal tilflyde 
jer med frelse, med udfrielse og lægedom. 

  
Dig som er åben. Jeg elsker dig og vil bruge dig. 
Vær ikke frygtsom. Kast dine bekymringer på mig. Se hen til mig. Jeg vil bruge dig. Jeg vil 

delagtiggøre dig i min smerte. 
  
Din lovsang bevæger mig og jeg vil bevæge dig i denne uge. 
Jeg vil at du på ny overgiver dig til mig, så vil jeg forny dit hjerte. 
Jeg vil berede dig til en ny tjeneste. Lederskab vær fortrøstningsfulde, for jeg har veje. 
Jeg vil skabe respekt om det I gør. Også i den offentlige sektor vil jeg skabe respekt. 
Herren elsker jer! 
 



Ny kirke 2006 



Ny kirke 2006 



Gudstjeneste på skolen i 1 år 



Ny kirke 2006 



Indvielse af den nye kirke 



Indvielse af den nye kirke 



Radio Inuunerup Nipaa  
88,5 mhz 



Allan McGuirl - Galcom 



Preben Hansen – Radio Lindin 



December 2008- januar 2009 



…der bygges studier 



…der bygges studier 



…der bygges studier 



Marts 2009 



1. udsendelse 



Kursus med Clair og Clara 
2003-2013 









Børneklubben 



Børnekirke – hver søndag 





Pinse – bønnevandring i byen 



Pinse – bønnevandring i byen 



Pinse – bønnevandring i byen 



… og mange lod sig døbe 



Advent hygge 



Kvinde i netværk 2014 
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