INDRE MISSION VIBORG
Hans Tausens Hus
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Indre Mission
Indre Mission er en landsdækkende folkekirkelig forening, som blev stiftet i 1861 af præster og lægfolk.
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Information
Arbejdsgrene Information
Hvem er hvem?
Bestyrelsen & IMU-bestyrelsen
Gå på gaden med IMU
Yderligere information
Anmeldelse
Sommeren 2021
Kærlighed er ....

Foreningens vision er, at budskabet om kristendommens hovedperson, Jesus Kristus, skal spredes over
alt i det danske samfund og til alle aldersgrupper.
Hver uge mødes ung og gammel, barn og voksen til
forskellige arrangementer i de lokale foreninger - f.eks.
legestue, juniorklub, teenklub, ungdomsmøde, familiemøde, fællesmøde, studiegruppe, ældremøde etc.
Arrangementerne afholdes typisk i Indre Missions
egne huse kaldet missionshuse.
Helt centralt for alle arrangementer er fællesskabet
om Bibelens ord og fællesskabet med hinanden.
Ønsker du yderligere information om Indre Mission,
kan du klikke ind på www.indremission.dk.
Du er altid velkommen til vore aktiviteter, som fremgår af dette program. Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os. På side 16-19 finder
du kontaktoplysninger på kontaktpersonerne for de
enkelte arbejdsgrene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Indre Mission Viborg.
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FAST Ugeprogram
Her er et overblik over, hvordan det faste ugeprogram
er i Hans Tausens Hus. Du kan se programmer for de
enkelte aktiviteter på de næste sider samt læse yderligere information fra side 16.
Tirsdag
IM Samfund
Hver tirsdag er der samfundsmøde kl. 19.30 - 21.30,
med mindre andet er anført.
Onsdag
Legestue
Hver onsdag er der legestue kl. 16.30 - 17.45

Børneklub
Hver onsdag er der børneklub kl. 16.30 - 17.45
Junior- / Teenklub
Hver onsdag er der klub kl. 19.00 – 21.00

Eftermiddagsmøder
Se datoer i samfundsprogrammet

Torsdag

IMU
Hver torsdag er der IMU kl. 19.30,
med mindre andet er anført.
Gospel-kids
Hver torsdag er der Gospel-kids kl. 16.30,
med mindre andet er anført.
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Fællesskabets
“ Jesus i min hverdag “
Uge
Tirsdag d. 21. - 23. September
Fællesskabets uge er tre sammenhængende dage, hvor vi søger at blive opbygget åndeligt i vores fællesskab. Vi ønsker at mærke og kende
vores fællesskab, bl.a. ved at bede, lytte til forkyndelse og dele tro og liv.
Til at forkynde får vi besøg af Jens Jensen fra Norge.

Tirsdag d. 21. Fællesmøde kl. 19.30
“Jesusglæde” v. Jens Jensen, Norge
Bedemøde kl. 19.00

Onsdag d. 22. Fællesmøde med fællesspisning 17.30
“Fornyelse i troen “ v. Jens Jensen, Norge

Medbring mad til det store ta’selv bord.
Ved mødet deltager Gospel-Kids Viborg, og under Jens
Jensens tale vil der være børneprogram ved fritidsansat
Frans Thusholt fra Herning.
Aftenen afsluttes kl. 20.00

Torsdag d. 23. Fællesmøde kl.19.30
“Fastholdelse i troen” v. Jens Jensen
Mulighed for lovsang
Bedemøde kl. 19.00

Der vil være morgenandagt og bøn d. 22. og 23. i Hans Tausens Hus.
Mulighed for gademission sammen med medarbejdere fra SnakTro og
Jim Pfrogner i løbet af dagene 21. - 23.

Juli
Første Johannesbrev 3, 18
Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge,
men i gerning og sandhed.

Bibelkreds i hjemmene

Tirs d. 13. Sommerarrangement
kl. 19.00

Vi mødes kl. 19 ved Hans
Tausens Hus, hvor vi fælles
kører til Naturskolen ved
Undallslund, Kapt.
Undalls Vej 1, 8800 Viborg.

Her kan vi se gederne og
hønsene, og man kan gå en
tur i skoven. Man medbringer
selv kaffe og brød, og dette
kan nydes ved Naturskolen.

Tirs d. 20. Sommerarrangement
kl. 19.00

Vi mødes ved Hans Tausens
Hus kl. 19 og kører fælles til
Niels Bugges Kro. Der er
mulighed for at gå en tur
i skoven, lege på legepladsen og nyde sin medbragte aftenskaffe.

Tirs d. 27. Haderup Bibelcamping
Vi bakker op om Haderup
Bibelcamping, der er fra den
24. juli - 31. juli

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 6.
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6

august
Romerbrevet 6, 11
Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden,
men levende for Gud i Kristus Jesus.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 4.

Frokostmøde

kl. 13.00

kl. 13-16 frokostmøde m.
hygge, samvær og
andagt v. Ingelise Benner
Tilmelding og yderligere information om pris
Gerda Jespersen tlf 2146 8780

Tirs d. 17. Familiemøde
kl. 17.30

” Dåb”
v. Karen Markussen,
Konsulent i DFS.
Medbring mad til det store ta’ selv bord.

Tirs d. 24. Bibelundervisning
kl. 19.30

Tirs d. 10. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

”Stedet hvor Gud viser sig, og
hvor Gud ser” v. Mathias
Mogensen Brosbøl,
fritidsforkynder, Videbæk
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 5.
kl. 19.30

Opstart

Første IMU efter sommerferien - ryste sammen

Tors d. 12. Jim Pfrogner

”Hvem er Jim? Og hvad kan
han lære os om fællesskab?

Tirs d. 31. Fællesmøde med IMU
kl. 19.30

” Bibelen er også Guds ord”
v. Robert Bladt, forstander på
Børkop Højskole
Indsamling til IMB.

Tors d. 19. Jim Pfrogner
kl. 19.30

Jim kommer igen og fortsætter dér, hvor vi slap!

Tors d. 26. Alternativ aften
kl. 19.30

Nærmere info følger

Tirs d. 31. Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Robert Bladt

IMU

IMU

kl. 19.30

” Jeremias, profet i en tid,
som ligner vores” v. Carsten
Dalsgaard Hansen, forstander på Hellig Kors Kloster,
Lem

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 3.

JUNIOR/TEEN

Grundet coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikkert. Send en SMS til Søren på 6172 1568, hvis du gerne vil vide, hvor og
hvornår vi mødes.

JUNIOR/TEEN

BØRNEKLUB

Ons d. 11. Brylluppet i Kana

Ons d. 25. Den blinde Bartimæus

BØRNEKLUB

LEGESTUE

Ons d. 11. Legestue

Ons d. 25. Legestue

LEGESTUE

Generalforsamling

Ons d. 18. Ingen børneklub

Ingen børneklub pga. familiemøde tirsdag

Generalforsamling

Ons d. 18. Ingen legestue
Ingen legestue pga. familiemøde tirsdag

Tors d. 19. Gospel-Kids
Opstart

Tors d. 26. Gospel-Kids
kl. 16.30

.

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

kl. 16.30

7

8

september
Første Korintherbrev 15, 10a
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er,
og hans nåde imod mig har ikke været forgæves;

Tirs d. 7.
Ons d. 8.
kl. 14.30

Bibelkreds i hjemmene

Fællesskabets uge
”Jesus i min hverdag”

Eftermiddagsmøde

v. fritidsforkynder Kurt
Nielsen, Holstebro

kl. 19.30

Fødselsdagsfest for 		
Indre Mission Danmark.
”10 vigtige spørgsmål i dit liv”
v. Henrik Dideriksen, Skive.
Indsamling af gave til Indre Mission Danmark.
Bedemøde kl. 19.00

kl. 19.30

”Jesusglæde”
v. Jens Jensen, Norge.
Bedemøde kl. 19.00

Ons d. 22. Fællesmøde m. spisning
kl. 17.30

”Fornyelse i troen”
v. Jens Jensen, Norge.
Medbring mad til det store ta’ selv bord.

Tors d. 23. Fællesmøde
kl. 19.30

Lør d. 18.

Arbejdsdag

”Fastholdelse i troen”
v. Jens Jensen, Norge.

Læs mere nedenfor

Tirs d. 28. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tors d. 2.

Intro til bibelstudie

Vi starter op på bibelstudie
grupper i HTH

Fre d. 3.

Gadetro-aften

kl. 19.30

Tors d. 9.
kl. 19.30

Besøg af Gadetro, bagefter
går vi på gågaden

Bibelstudiegrupper

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tors d. 16. Peter Rask
kl. 19.30

d. 21 - 23 Fællesskabets uge
Se samfundsprogrammet.

Tors d. 30. Thomas Sørensen
kl. 19.30

Røveren på korset

IMU

IMU

kl. 19.30

”Glæd jer altid i Herren, Fil
4,4-7” v. Peter Kofoed 		
Herbst, frimenighedspræst
i Kronjyllands Frimenighed,
Randers.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 14. Fødselsdagsfest

Se mere side 5

Tirs d. 21. Fællesmøde

Opvækkelsen af
enkens søn

Ons d. 22

Ingen børneklub

Ons d. 8.

Helliget blive dit navn

Ons d. 29. Ske din vilje

pga. Fællesskabets uge

Ons d. 15. Komme dit rige

Ons d. 1.

Ons d. 22

Legestue

Ingen legestue

Ons d. 8.

Ons d. 29. Legestue

Ons d. 15. Legestue

Gospel-Kids

Ons d. 22. Gospel-Kids

Gospel-Kids

Tors d. 23. Fri

kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

Tors d. 9.
kl. 16.30

Optræde i HTH

kl. 16.30

Tors d. 16. Gospel-Kids

GOSPEL-KIDS

Tors d. 2.
kl. 16.30

LEGESTUE

LEGESTUE

		

pga. Fællesskabets uge
		

Legestue

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 1.

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikkert. Send en SMS til Søren på 6172 1568, hvis du gerne vil vide, hvor og
hvornår vi mødes.

Tors d. 30. Gospel-Kids

kl. 16.30

kl. 16.30
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oktober
Galaterbrevet 6, 2
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.

Tirs d. 5.
kl. 14.30

Tirs d. 19. Bibelundervisning
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

v. pastor Per Lausdahl
Rasmussen, Fandrup

Tors d. 14. Fællesmøde
kl. 19.30

Bibeltime ved IMU - oplæg og
samtale ved bordene
Bedemøde kl. 19.00

Tirs d. 26. Bibelundervisning
kl. 19.30

” Storhed, fald og tilgivelse i Kong
Davids liv” v/ Flemming Harpøth
Møller, sognepræst i Videbæk..
Indsamling til DBI

Lør d. 30.

Tors d. 7.
kl. 19.30

Bibelstudiegupper

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

”DERFOR ...!”
v/ Heri Elttør, Aulum

Kvindedag

Se særskilt info.

Tors d. 21. Efterårsferie
Ingen IMU

Kl. 19.30

”Er du klar?” - Lignelsen om
de ti brudepiger

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikkert. Send en SMS til Søren på 6172 1568, hvis du gerne vil vide, hvor og
hvornår vi mødes.

Bibelstudie

IMU

IMU

Tors d. 28. Jakob Nielsen

Tors d. 14. Fællesmøde med IM
kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 6.

Bibelkreds i hjemmene

Giv os i dag

Ons d. 20. Efterårsferie

Ingen børneklub i dag.

Ons d. 13. Forlad os vor skyld

Ons d. 27. For dit er riget,
magten og æren

Ons d. 6.

Ons d. 20. Efterårsferie

Legestue

Ons d. 27. Legestue

Gospel-Kids

Tors d. 21. Efterårsferie
Ingen Gospel-Kids i dag.

Tors d. 14. Gospel-Kids

Tors d. 28. Gospel-Kids

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 7.

LEGESTUE

LEGESTUE

Ingen legestue i dag.

Ons d. 13. Legestue

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 6.

11

12

November
Johannes’ Åbenbaring 7, 10
De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud,
som sidder på tronen, og fra Lammet.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 3.

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

v. fritidsforkynder Anne
Marie Najbjerg, Kjellerup

Tirs d. 9.

Tirsdagsmøde

kl. 19.30

”Det bittersøde kristenliv,
Hebræerne 12”
v/ Carsten Riis Jensen,
sognepræst samt
bestyrelsesmedlem i KLF
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 4.
kl. 19.30

Bibelstudie

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tirs d. 16. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tale v. Simon Nielsen,
missionær og evangelist i
Indre Mission, Hvide Sande

Tirs d. 23. Adventsfest
kl. 19.30

” Med Jesus ombord”
v. Elisabeth Holdesen,
konsulent i DFS og
Gospel-Kids

Tirs d. 30. Bibelundervisning
kl. 19.30

Tale v. Erik E.Dahl Hansen
cand.teol. og samfundskonsulent Middelfart.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 2.

Tors d. 18. Michael Nygaard
kl. 19.30

JUNIOR/TEEN

Grundet coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikkert. Send en SMS til Søren på 6172 1568, hvis du gerne vil vide, hvor og
hvornår vi mødes.

kl. 19.30

kl. 19.30

Nærmere info følger

Nærmere info følger

JUNIOR/TEEN

Tors d. 11. Alternativ aften

IMU

IMU

Tors d. 25. Julehygge

Ons d. 3.

Allehelgensdag: Himlen

Ons d. 3.

Legestue

Ingen klub pga. familiemøde tirsdag

Ons d. 17. Legestue
Ons d. 24. Ingen legestue

Ingen legestue pga. familiemøde tirsdag

Gospel-Kids

Lør d. 6.

Gospel-Kids-dag

I Bjerringbro for 0. - 6. klasse

Tors d. 11. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 18. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 25. Gospel-Kids
kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 4.

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 10. Legestue

Ons d. 24. Ingen børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 10. Gud skaber verden

Ons d. 17. Skabelsen af mennesket

13

14

december
Esajas’ Bog 42, 1
Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag.
Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene.

Ons d. 8.
kl. 14.30

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 29. Julefest
kl. 14.00

Eftermiddagsmøde

Missionær Villy Sørensen
Hammel

Ons d. 29. Julefest
kl. 19.00

Tirs d. 14. Julehygge
kl. 17.30

v. Karsten H. S. Nielsen,
Fritidsansat i DFS, Videbæk

Julehygge med 		
spisning á 50 kr. pr. kuvert,
børn under 12 år gratis.
Medbring lotterigevinster.
Andagt v. Maria Pfrogner.

Tors d. 16. Juleafslutning

Sebastian Schoop

Grundet coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikkert. Send en SMS til Søren på 6172 1568, hvis du gerne vil vide, hvor og
hvornår vi mødes.

Mig og min ikke-kristne ven

Mere info følger

Ons d. 29. Julefest
kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

JUNIOR/TEEN

Tors d. 9.
kl. 19.30

kl. 19.30

IMU

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

JUNIOR/TEEN

Bibelstudiegrupper

kl. 19.30

IMU

Tors d. 2.

Julefest ved Hanne og Frede
Møller, Viborg

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 7.

Advent
- at vente på Jesus

Tirs d. 14. Julehygge

Ons d. 8.

Gabriel på besøg
hos Maria

Ons d. 15. Ingen børneklub

kl. 17.30

Se samfundsprogrammet.

Ons d. 29. Julefest

kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

Legestue

Ons d. 15. Ingen legestue

Ons d. 8.

Legestue

Ons d. 29. Julefest
kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

Tirs d. 14. Julehygge

Se samfundsprogrammet.

Tors d. 2.

Gospel-Kids

kl. 16.30

Tors d. 16. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 9.

Gospel-Kids

kl. 16.30

Afslutning

Afslutning

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

kl. 17.30

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 1.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 1.

15

IM SAMFUND

I Indre Missions samfund (IM) er det ikke en bestemt
aldersgruppe, der samles, for møderne er for alle
uanset alder. Vi forsøger at ramme den brede målgruppe med et varierende program. Alle arrangementer har til formål at forkynde Bibelens budskab
om Jesus Kristus.
Vi mødes hver tirsdag fra kl. 19.30 - ca. 21.30, medmindre andet er nævnt i vores program. Til møderne
er der altid mulighed for at få en snak over en kop
kaffe.
Ud over tirsdagsmøder og bibelkreds samles vi også
til andre arrangementer hen over året.
Alle disse arrangementer og møder er med til at opbygge et levende kristenliv i et godt fællesskab.
Alle er altid velkomne til
at være en del af dette
fællesskab.

16

Formand
Ulrich Brorson
Hjortespringet 12
8850 Bjerringbro
Tlf. 4240 1983
formand@viborgim.dk

Hvad ?: Indre Missions Unge, i daglig tale IMU, er en
landsdækkende forening med tilknytning til folkekirken. Vi tror på, at Jesus Kristus lever, og vi ønsker at
leve sammen med ham.
Hvor ?: Møderne foregår i Hans Tausens Hus, med
mindre andet er nævnt.
Hvornår?: Hver torsdag aften kl. 19.30 til ca. 21.30.
Hvorfor?: Selvom mit forhold til Gud er noget personligt, har jeg brug for at komme i et kristent fællesskab,
hvor man kan hjælpe hinanden med de problemer og
spørgsmål, man har. Men vigtigst af alt møder jeg
Gud selv - gennem tale, sang og bøn.

IMU-formand
Karoline Hellwing
Tlf. 2993 7878
formand@viborgimu.dk

Junior-/ Teenklub
Junior- / Teenklubben er et alletiders tilbud for dig,
som går i 3.-8. klasse.
Det er her, tingene sker og her, hvor juniorer og
teenagerne hænger ud og laver alle de fede, sjove
og skøre ting, vi har lyst til. Vi mødes hver onsdag
fra 19-20.45. Her er vi sammen og hygger os med
aftenens aktiviteter, en gang om måneden har vi
bibeltime, hvor vi fordyber os i de emner, der er
spændende, når man er juniorer/teenagere og kristen. Aktiviteterne er meget forskellige. Der er f.eks.
klubaftener, sportsaftener eller aftener ud af huset
f.eks. i svømmehallen.

Lederteam

Du behøver ikke være speciel ”super-kristen” for at
komme i junior-/teenklubben. Du er velkommen,
som du er - og der er plads til alle.
Kontingent: 150 kr./halvår

Søren Sundgaard
Laura Nymark
Jacob Stensgaard
Tlf. 6172 1568
sunds.it@gmail.com

17

Børneklub

Legestue

Børneklub 5 - 10 år - Onsdag 16.30 - 17.45

Legestue 0 - 4 år - Onsdag 16.30 - 17.45

Børneklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
Vi har til formål af bringe Bibelens fortællinger til
børn.
Derved ønsker vi at være et tilbud om hjælp til at oplære i den kristne tro, som det lyder ved dåben.
Det koster 75 kr. pr. halvår.
Børneklubben mødes på 1. sal i Hans Tausens Hus.

Legestuen er åben for børn i alderen 0–4 år og deres forældre.
Vi skal lege, synge og høre om Jesus.
Legestuen holder til i Hans Tausens Hus og er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Det koster 50 kr. pr. barn pr. halvår at deltage i
Legestuen.
Vi glæder os til at se dig !

Kristian Sørensen
Tlf. 2149 8542
jannikristian@gmail.com

Lene Mouridsen
Tlf. 5086 1676
lenemouridsen@gmail.com

Gospel-kids
Kan du li’ at synge og danse, så er Gospel-kids
måske noget for dig. Her kan du synge om
Gud og Jesus og bruge hele kroppen til at
fortælle om ham.

18

Vi mødes torsdage kl. 16.30-17.45,
og alle børn fra 5 år kan være med, og det
koster kun 50 kr. pr. halvår.
Mette S. Larsen
Tlf. 3032 8493
mette_ni@hotmail.com

Hvem er hvem?

Hans Tausens Hus
Boyesgade 7A
8800 Viborg
info@viborgim.dk

IMU-formand
Karoline Hellwing
Tlf. 2993 7878

Husudvalg
Jan Laursen
Tlf. 2049 1254

Vicevært*
Kim Kvist
Tlf. 2892 5042

Bibelkredse
Kirstina Laursen
Tlf. 5047 0279

Eftermiddagsmøder
Gerda Jespersen
Tlf. 2146 8780

IM-formand
Ulrich Brorson
Tlf. 4240 1983
formand@viborgim.dk

Ungdomskonsulent
Jim Pfrogner
jim@imu.dk
Tlf. 2396 0862

Programudvalg
Jens Kr. Jensen
Tlf. 9387 4400
Programudvalg@
viborgim.dk

Kasserer og
koordinator
for bidragsydere
Kurt Bech
Tlf. 2544 4033
dkbech@youmail.dk

Bedemøder og
besøgstjeneste
Hanne Møller
Tlf. 3013 5852

Teknik,
musik & bogsalg
Henrik Laursen
henrik@famlau.dk
Tlf. 2140 7485

*Aftale løber til oktober.
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Bestyrelse
IM-bestyrelse
IMU-bestyrelsen
Formand* 		
		
		
		
		
		
		
Kasserer**

Ulrich Brorson
Lis Madsen
Bebbe L. Jensen
Hanne Møller
Thais A. Bjerregaard
Kirstina Laursen

Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Menig 		
		

Karoline Hellwing
Troels Madsen
Alex Utoft
Jacob Stensgaard
Jakob Sonne Mortensen

Kurt Bech

Kasserer**

Thomas Bakbo

*Bestyrelsen har ikke konstitueret sig i
skrivende stung.

** sidder udenfor bestyrelsen/udvalget.

Gå på gaden med IMU
I maj 2018 startede IMU gadeevangelisation op igen, denne
gang har vi den tidlligere cafebus med, som nu hedder SnakTro.
Vi er blevet en del af et netværk af gadeevangelister over hele
Danmark. Og vil meget gerne have flere med.
Vi mødes første fredag i måneden kl. 22. til ca. 03. Selvom I
ikke kan komme, vil vi meget gerne opfordre til forbøn for dem,
der går på gaden.
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Jesus siger: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple,(…) Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
						
(Matt. 28,17-20)

Yderligere Information
Kørsel til møder
Ordningen er for alle. Når du tilmelder dig til kørsel,
bliver du hentet ved dit hjem og bliver kørt tilbage igen,
når mødet er forbi.

Kaffeabonnement
Der er mulighed for at betale kaffe for et halvt år.
Det koster 250 kr., som betales til kassereren el. via
MobilePay (4 46 46) med kommentar ”KaffeAbb”.

Eftermiddagsmøder, Ester og Launy - 8660 3337
Aftenmøder
Øst - Else og Orla
– 8667 5624
Vest - Gerda og Kai – 2487 8780
Nord - Ester og Launy – 8660 3337
Bibelkreds
Bibelkredsene samles i private hjem, hvor forskellige
emner inden for den kristne tro drøftes.
Ønsker du at komme med i en bibelkreds ?
Kontakt Kirstina Laursen– 5047 0279
Besøgsven
Har du brug for besøg, eller ønsker du at være
besøgsven? Kontakt Hanne Møller Tlf. 3013 5852
Kaffehold
Ønsker du at være med på et kaffehold eller bage brød
til møderne, kan du kontakte Hanne Flyvholm på tlf.
4283 4027.

Bidragsyder
Ønsker du at blive bidragsyder til Indre Mission Viborg,
kan du henvende dig til Kurt Bech (side 19).

Bidragsydere har stemmeret ved generalforsamlingen.

Gaver og mobilbetaling
Der er mulighed for at give en gave ved møderne
eller at indbetale til vores konto i Hvidbjerg bank:
Kontonr : 7500 7017892
Det er muligt at betale kaffe el. gave via
MobilePay. nr. ”4 46 46”.
Noter formål - f.eks. ”kaffe”, ”DFS” el. ”gave” i kommentarfelt samt evt. givernr, hvis gaven skal indberettes.

Vi opfordrer til at give gaver via MobilePay el. bankoverførsel.
Gavebidragene går til dækning af udgifter i forbindelse
med aktiviteterne i Indre Mission Viborg.
Vi gør opmærksom på muligheden for at fradrage
gaver til Indre Mission i skat. Kontakt evt. kassereren
for yderligere information.
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Fadervor

Sommeren 2021

Gospel-Kids har udgivet
en helt ny børne-cd med
navnet ”Fadervor”
Det er nogle gode tekster,
som man kan begynde at
synge lidt med på efter at
have hørt cd’en. Musikken er glad og energisk
og fungerer godt til leg
og dans.
Med sangene sættes der flere ord på Fadervor, og det
gøres i børnehøjde med et hverdagsnært og relevant
sprog. De forskellige led i bønnen har hver fået en sang,
mens den sidste sang hedder Fadervor og er en bøn
om, at Gud må hjælpe os til at bede Fadervor.
Udgivelsen rammer fint ind i en tid med corona – for
med Fadervor beder vi aldrig alene. Det er en fællesskabsbøn, hvor vi er sammen, også når vi sidder hver
for sig. Det er en bøn, vi beder sammen med vores
kristne brødre og søstre over hele jorden.
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Når du køber cd’en, får du samtidig en personlig kode,
så du kan downloade albummet digitalt.
Find den hos lohse.dk el. hos Henrik Laursen.

Indre Mission har en lang tradition for at afholde bibelcampings landet over igennem hele sommeren. Igen
i 2021 må vi desværre forvente, at det bliver ramt af
covid-19 restriktioner i et el. andet omfang. Dermed
ikke sagt, at der ikke er bibelcampings - langt fra. Vi vil
opfordre til, at man holder sig orienteret på indremissions hjemmeside - bibelcamp.dk.
Derudover vil vi også opfordre til at benytte det store
arkiv, der findes med forkyndelse i Indre Missions
medie arkiv - find links på bibelcamp.dk.

Kærlighed er friheden til at vælge
Kærlighedens afgørende livsbetingelser er frihed og
fællesskab. Gud giver os frihed til at tro på Jesus, fordi
han er eksperten i kærlighed.
ELSK! stod der bag på en bil, jeg passerede forleden
aften. Jeg gik og funderede over, hvad der kan få mig
til at elske.
Der er to ting, jeg har lyst til at nævne. Den første er
frihed. Det, at jeg kan vælge at elske eller lade være.
Denne frihed er en afgørende livsbetingelse for kærligheden.

Den anden ting er relationen. Når jeg er sammen
med et andet menneske og lærer vedkommende at
kende på godt og ondt, opstår kærligheden. Det sker,
når vores liv flettes sammen.
Edens have
Da Gud satte Adam og Eva i Edens have, skabte han
de afgørende betingelser for kærligheden. Han gav
dem friheden til at vælge, om de ville følge hans vilje
eller gå deres egne veje. Han placerede træet i haven, som de ikke måtte spise af. Her fik de friheden til
at vælge. Uden dette træ havde de blot været kærlighedsløse robotter.
Der står, at Gud gik tur sammen med dem i haven. De
kunne være i en relation til Gud og lære ham at kende.
På denne måde kunne livet flettes sammen med Gud,
og kærligheden blomstre.
Som bekendt gik det galt, Adam og Eva valgte at trodse Gud og spiste af træet.
Frihed og relation
Gud ønsker fortsat et fællesskab med os. Grundbetingelserne er de samme: frihed og relation.
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Muligheden for en gåtur i Edens have forsvandt, da
Adam og Eva spiste af træet. I stedet kan vi få en relation til Gud ved at møde Jesus. Han demonstrerede
med sit liv, at vi er elskede og værdifulde, uanset hvem
vi er, hvordan vi ser ud, og hvad vi har gjort. Han inviterer os til fællesskab med sig selv.
Som i Edens have kan vi vælge. Han tvinger ingen!
Jeg vil gerne opfordre dig til at lade dit liv flette sammen med hans. Bibelen udråber ham til eksperten,
hvad angår kærlighed!
Skrevet af Lilian Holm Kofod
Kilde: JesusNet.dk
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Hvad er det evige liv? Er der en Gud? På jesusnet.dk kan du
finde svar på alt om Gud, Bibelen, Jesus, kirke og kristendom. Du kan også selv stille dine spørgsmål og få svar på
netop det, du tumler med.

Hans Tausens Hus
Boyesgade 7a
8800 Viborg
•••
www.viborgim.dk
www.viborgimu.dk

