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
Opslagstavlen
Arbejdsgrene information
Hvem er hvem?
Bestyrelsen & IMU-udvalget
Gå på gaden med IMU
Yderligere information
HYMNS
Bedeuge 2021
Artikel: Tilgivelse bryder lænker

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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Januar

Paulus’ Brev til Galaterne 3 26-27
For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

Tirs d. 5

Bibelkreds i hjemmene

Mandag d. 11.- fredag d. 15.
Evangelisk-Alliances bedeuge

kl. 19.30
Man d. 11
Tirs d. 12
Ons d. 13
Tors d. 14
Fre d. 15

Viborg Oasekirke
IM,
Viborg Frikirke
LM
IMU

Læs mere om bedeugen på side 22.

Tirs d. 26 Generalforsamling
kl. 19.30

Tirs d. 19 Bibelundervisning
kl. 19.30

Tors d. 7
kl. 19.30

d. 10 -17

Fre d. 15
kl. 19.30

Alternativ aften

Vi står på skøjter

Bedeuge

Se samfundsprogram
IMU står for fredag aften.

Tors d. 21 Thomas Sørensen
kl. 19.30

Røveren på korset

Tors d. 28 Generalforsamling
kl. 19.30

Årets vigtigste dag i IMU

IMU

IMU

kl. 19.30

V./ Arndt Jessen 		
Hansen, Århus.
Om Paulus og det nye liv i
Kristus. Paulus er den første

for Indre Mission Viborg
Dagsorden ifølge
vedtægterne

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

teolog og missionær. Han
søger at give en samlet fremstilling af, hvad Jesu forkyndelse betyder. Han kalder os
til at leve det nye liv i Kristus;
som han siger det i 2. Kor.
5,17: “Altså: Er nogen i
Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til”

Lovsangsaften v. IMU

Lovsangsaften og bedemøde

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet Coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikker. Vi mødes ca hver 14. dag. Send en SMS til Søren på 6172 1568,
hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår vi mødes.

Ons d. 6

Bibelens opbygning

Ons d. 27 Jesus læser i skriften

Ons d. 13 Bibelen - brugbar bog
Ons d. 20 Sammenhæng mellem
GT og NT
Generalforsamling,

Opstart

Tors d. 14 Gospel-kids

Tors d. 21 Gospel-kids
Tors d. 28 Gospel-kids
Årsfest

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 7

LEGESTUE

LEGESTUE

Legestuen holder pause på ubestemt tid.
Kontakt evt. Lene D. Mouridsen på tlf 50 86 16 76 for nærmere info.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Jesus som 12 år i templet
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februar

Matthæusevangeliet 17, 5
Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst
fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«

Man d. 1

Kristeligt landmandsmøde

Tirs d. 2

Tirs d. 9
kl. 19.30

Tirsdagsmøde

”Gud som vores far”
V. Peter Fischer-Nielsen,
sognepræst i Højbjerg og
Elsborg kirker.
Bedemøde kl. 19.00

Tirs d. 16 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Bibelkreds i hjemmene

”Det bittersøde kristenliv.”
Hebræerne kap. 12”
v/ Carsten Riis Jensen,
sognepræst i Bøvling- FlynderMøborg-Nees samt bestyrelsesmedlem i KLF

Tirs d. 23. Tirsdagsmøde
Ons d. 3
kl. 14.30

Tors d. 4
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

kl. 19.30

Bibelstudie

Tors d. 18 Social aften

fhv. skoleleder
Vagn Bodilsen, Bjerringbro

Vi mødes i bibelstudiegrupper

”Ruths bog”
v. Lasse Holmgaard Iversen,
Bibellæserringen

Nærmere info følger

Tors d. 25 Alternativ aften
kl. 19.30

IMU

IMU

Tors d. 11 Michael Nygaard

kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 13 - 16.00
13.00
”Mit liv fra fattig husmandssøn til landbrugslærer
på Hammerum landbrugsskole m.m.”.
v. Jens Ove Kjeldsen ,
Herning.
14.45
”Mission-kirkens arbejde
blandt landbefolkningen
i Kyerwa provsti i nordvest
Tanzania.” v. missionær Else
Højvang

Paneldebat-aften

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet Coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikker. Vi mødes ca hver 14. dag. Send en SMS til Søren på 6172 1568,
hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår vi mødes.

At hjælpe andre
hen til Jesus
”Fire venner på taget”

Ons d. 10 Vinterferie

Ons d. 17 Fastelavn:
Jesus faster i ørkenen
Kom gerne udklædt.

Ons d. 24 Josef og hans brødre

Gospel-kids

Tors d. 18 Vinterferie

Tors d. 11 Gospel-kids

Tors d. 25 Gospel-kids

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 4

LEGESTUE

LEGESTUE

Legestuen holder pause på ubestemt tid.
Kontakt evt. Lene D. Mouridsen på tlf 50 86 16 76 for nærmere info.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 3
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marts
Salmernes bog 42, 6
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig?
Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.

Tirs d. 2
Ons d. 3

Bibelkreds i hjemmene
Eftermiddagsmøde

Missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg

Tirs d. 9

Tirsdagsmøde

kl. 19.30

v. Mads Koefoed-Hessellund
Efterskoleforstander Sædding
Efterskole
Bedemøde kl. 19.00

kl. 19.30

”Hvad sker der mellem Det
gamle og Det nye Testamente - og hvorfor er det
vigtigt ?”
v. Kasper A. Bergholt stud.
theol. MF og fritidsforkynder
IM.
Indsamling til MF

Tirs d. 30 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tirs d. 16 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Tors d. 4

”Guds evige rige contra
jordiske riger”
v. Jens Bækgaard Dahl
undervisningskonsulent og
missionær i Århus

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

”Diakoni som kirkens 		
omsorgstjeneste” - set i lyset
af påskens budskab.
v. Steen Andreasen diakonipræst i Viborg

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

Tirs d. 23 Bibelundervisning

Tors d. 18 Alternativ aften
kl. 19.30

Stand-up v. Jakob Svendsen i
Ørum Kirke

Tors d. 11 Kasper Bergholt
kl. 19.30

Tirs d. 16 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

V. Jens Bækgaard Dahl

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

IMU

IMU

Tors d. 25 Jakob Nielsen

kl. 19.30

Josef i Egypten

Ons d. 10 Josefs familie
samles i Egypten

Ons d. 24 Påskedag /
2. Påskedag
Ons d. 31 Påskeferie

Ons d. 17 Palmesøndag/
Langfredag

Gospel-kids

d. 19-20

GOSPEL-KIDS festival

Man kan læse mere på www.gospel-kids.dk

Tors d. 11 Gospel-kids
Tors d. 25 Gospel-kids
Tors d. 18 Fri

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 4

LEGESTUE

LEGESTUE

Legestuen holder pause på ubestemt tid.
Kontakt evt. Lene D. Mouridsen på tlf 50 86 16 76 for nærmere info.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 3

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet Coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikker. Vi mødes ca hver 14. dag. Send en SMS til Søren på 6172 1568,
hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår vi mødes.
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april
Salmernes bog 118 21-22
Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse.
Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten.

Tirs d. 6

kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

Sognepræst Jørn Pedersen
Bjerring

Lør d. 10.

Arbejdsdag

kl. 9.00

Tors d. 22 Torsdagsmøde m. IMU

Se mere nedenfor.

” Kønsidentitet i bibelsk
perspektiv” v. Ole Solgaard,
redaktør på Budskabet.

Tirs d. 27 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

”Jakobs brev kap.1.” 		
v/ Esper Thidemann
Missionærprovst Århus.

Tirs d. 13 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

” Salmebogen - en smuk og
ikonisk skat”
v. Bettina og Peter Albek
Noer, sognepræst Nykøbing
Mors
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 1
Tors d. 8

Ingen IMU

Tors d. 22 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Bibelstudie

Tors d. 15 Sebastian Schoop
Kl. 19.30
Tvilling

Kønsidentitet fra bibelsk
perspektiv

Tors d. 29 Alternativ aften
kl. 19.30

Bålhygge med efterfølgende
shelterovernatning

IMU

IMU

Vi mødes i bibelstudiegrupper

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 7

Bibelkreds i hjemmene

Mig og min ikke-kristne ven

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet Coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikker. Vi mødes ca hver 14. dag. Send en SMS til Søren på 6172 1568,
hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår vi mødes.

Gideons kaldelse

Ons d. 14 Gideon i kamp

Ons d. 21 Ruth
Ons d. 28 Hannah i bøn

Fri (Påske)

Tors d. 22 Gospel-kids

Tors d. 8

Gospel-kids

Tors d. 29 Fri

(St. bededag)

Tors d. 15 Gospel-kids

Arbejdsdag

Lørdag d. 10. april 2021 kl. 9
Så er tiden kommet til en ny ny arbejdsdag, hvor
vi sammen skal vedligeholde vores missionshus.
Der er brug for ALLE, - og der vil være opgaver for
alle uanset alder. Vi starter kl. 9 med rundstykker og
andagt og slutter igen ca. kl. 16.00.

Fortæl en fra husudvalget
eller bestyrelsen, om du kommer

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 1

LEGESTUE

LEGESTUE

Legestuen holder pause på ubestemt tid.
Kontakt evt. Lene D. Mouridsen på tlf 50 86 16 76 for nærmere info.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 7

11

12

Maj
Esajas’ Bog. 54,10
For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og
min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

Tirs d. 4

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 5

Eftermiddagsmøde

v. pastor Allan Gravgaard,
Silkeborg

Tirs d. 11 Bibelundervisning
kl. 19.30

”Simon Peter - et sammensat
menneske” v. Thomas Bjerg
Mikkelsen, fakultetsleder ved
Menighedsfakultet i Aarhus.
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 6

kl. 19.30

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Tirs d. 25 Fællesmøde med IMU
kl. 19.30

” Frimodighed i Kristus”
v. Robert Svendsen,
evangelist i Snak Tro.

Tors d. 20 Mads Høj Christiansen

kl. 19.30

Den lamme mand

Tors d. 27 Alternativ aften.

kl. 19.30
.

Refleksionsaften

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet Coronasituationen er programmet for junior/teen klubben noget
usikker. Vi mødes ca hver 14. dag. Send en SMS til Søren på 6172 1568,
hvis du gerne vil vide, hvor og hvornår vi mødes.

IMU

IMU

Tors d. 13 Ingen IMU

” 7 overskrifter om at være
evangelisk luthersk kristen”
v. Christian Poulsen, præst i
Herning Bykirke

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

Tirs d. 18 Tirsdagsmøde

Gud kalder på Samuel

Ons d. 12 Kristi himmelfart og
Missionsbefalingen

Ons d. 19 Pinse: Pinsedag
Ons d. 26 Den første menighed
Sommerafslutning nærmere info følger.

Gospel-kids

Tors d. 13 Fri (Kr. himmelfart)

Tors d. 20 Gospel-kids
Tors d. 27 Afslutning

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 6

LEGESTUE

LEGESTUE

Legestuen holder pause på ubestemt tid.
Kontakt evt. Lene D. Mouridsen på tlf 50 86 16 76 for nærmere info.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 5

13

14

Juni

Peters Første Brev 4,7-9
Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast
ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 2

Eftermiddagsmøde

d. 4-6

Indre Missions
Årsfestival

kl. 14.30

Tors d. 3

v. missionær Finn Najbjerg
Kjellerup.

Bibelundervisning

”Guds (u)betingede
kærlighed” v/ Morten
Vartdal Voel, bibelunderviser
ved Ordet og Israel.
Bedemøde 19.00

Tirs d. 15 Fødseldagsfest

Fødselsdagsfest for Hans
Tausens Hus.
” Find din identitet i Kristus,
Kol 3,1-4 & Fil 3,4-10”
v. Mathias Godtfred Jensen,
teologistuderende på MF
Indsamling til Hans Tausens Hus

Bibelstudie

Ons d. 23 Sankt-hans aften

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Hverdagskristen

Vanen tro tager vi på
kanotur igen!

kl. 19.30

kl. 19.30

Nærmere info følger.

Tors d. 24 Sommerafslutning
Kl. 19.30

Nærmere info følger.

IMU

IMU

Tors d. 17 Alternativ aften
kl. 17.00

kl. 19.30

På Mørkholt Strand Camping.
Se mere på
www.indremission.dk

Tors d. 10 Filip Bangura Fyhn
Kl. 19.30

Tirs d. 8

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 1
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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.
Formand
Ulrich Brorson
Hjortespringet 12
8850 Bjerringbro
Tlf. 4240 1983
formand@viborgim.dk
16

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
Kaja Roager Christensen
Tlf. 2390 7975
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
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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.
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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
Kaja R. Christensen
Tlf. 2390 7975

Husudvalg
Jan Laursen
Tlf. 2049 1254

Vært*
Vagner Christensen
Tlf. 2071 5537

Bibelkredse
Kirstina Laursen
Tlf. 5047 0279

Eftermiddagsmøder
Gerda Jespersen
Tlf. 2146 8780

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

Musik koordinator
Mette og Lars
Kristian Andersen
Tlf. 2273 5194
larska@larska.dk

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

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

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

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

* Fratræder d 1/2 2021.
Kontakt derefter husudvalget.

Bedemøder og
besøgstjeneste
Hanne Møller
Tlf. 3013 5852
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Bestyrelse

Med forbehold for ændringer ved årets generalforsamlinger.

IM-bestyrelse
IMU-bestyrelsen
Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Menig		
		
		
		
Kasserer* 		

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

Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Menig 		
		

Kaja Roager Christensen
Rasmus Wilhelm Vammen
Mads Hedegaard
Jacob Stensgaard
Troels Madsen

Kurt Bech

Kasserer* 		

Thomas Bakbo

1. Suppl. 		
2. Suppl. 		

Kurt Bech
Lisbet Bodilsen

* 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

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

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.

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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Hymns
12 instrumentale hymner fra den engelsksprogede verden og
kendt fra Den Danske
Salmebog.
»HYMNS er lyden
af at sidde i sofaen
under et blødt tæppe og bare
være.« Sådan fortæller Lasse Kobbersmed og Jesper Smalbro om deres instrumental-album HYMNS,
hvor de har indspillet kendte salmer fra den engelsksprogede verden. Med klaver og kontrabas som
værktøjer har de nænsomt fortolket kendte salmer
fra Den danske Salmebog som »Nærmere, Gud, til
dig«, »Vær du mig nær« og »Dig være ære«.
»Vi har i flere år haft lyst til at indspille salmer fra
den engelsksprogede verden. Da corona-nedlukningen aflyste alle koncerter, og vi fik tid til projektet,
opstod der en ro og eftertænksomhed i det musikalske udtryk, som vi ikke havde planlagt«, fortæller
Jesper Smalbro.
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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.

Igennem mange år har Evangelisk Alliance haft til opgave at inspirere til bøn for kirken og samfundet og til
engagement i kristen verdensmission. I 2021 har vi igen
en bedeuge, - på tværs af kirkesamfund. Bedeugen i år
tager afsæt i temaet ”Bibelbrug”
Mandag d. 11. januar kl. 19.30
Viborg Oasekirke, Eksercerpladsen 2 (2)
Tirsdag d. 12. januar kl. 19.30
Indre Mission, Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (3)
Onsdag d. 13. januar kl. 19.30
Viborg Frikirke, Rugvænget 3 (4)
Torsdag d. 14. januar kl. 19.30
Luthersk Mission, Sdr.markskirken, Koldingvej 77 (5)
Fredag d. 15. januar kl. 19.30
IMU - Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (6)
Tallet i parantes angiver, hvilken dag i hæftet, der arbejdes med.

Tilgivelse bryder lænkerne
Tilgivelse imellem mennesker hænger ikke på
træerne. Tilgivelse hos Jesus betyder, at vores
dumhed ikke bliver fisket frem igen

han ville ønske, det aldrig var sket. Interviewet sluttede med, at han sagde, han ville angre resten af
livet.

For en tid siden så jeg et interview på tv med en
kendt politiker, der blev stillet til regnskab for en
fejl, han havde begået for 15 år siden.

Det slog mig, hvor svært det kan være at få tilgivelse fra mennesker. Han forsøgte efter alle kunstens
regler at gøre sig fortjent til den, men den udeblev.

Nu blev det trukket frem igen, som om det var sket
i går.

Tilgivelse giver frihed

Man så, hvordan han ikke mindre end fem gange
i løbet af et kort interview undskyldte og sagde, at

I Guds verden er det anderledes.
Når vi kommer til Jesus og erkender, at vi har dummet os, tilgiver han. Det er ret vildt, for hans tilgivelse er ikke bare ord, men konkret handling. Efter
tilgivelsen handler han med os, som om vores fejl
aldrig havde fundet sted.
Det betyder, at han ikke fisker det op igen og konfronterer os efter 15 år.
Vi sættes fri af det, vi har gjort og kan ånde lettet op.
Vi skal ikke angre resten af livet, men kan fortsætte
livet med frimodighed.
Bibelen fortæller om en kvinde, som kom til Jesus.
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Alle vidste, at hun var prostitueret. Hun satte sig bag
Jesus. Hun græd, og tårerne gjorde hans fødder våde.
Hun tørrede dem med sit hår. Alle var forargede. Jesus sagde: ”Dine synder er tilgivet…. Gå bort med fred”
Fred. Hvilken fantastisk ting at få midt i livets kaos, når
man har dummet sig. Tilgivelse og fred. Frihed fra at
skulle angre resten af livet. Lænkerne er brudt!
Har du også brug for tilgivelse? Jesus står klar til at
tilgive, og vi skal ikke kæmpe for at gøre os fortjent til
den.

Skrevet af:
Lilian Holm Kofod
Kilde : JesusNet.dk

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.
Hvordan er det at leve som kristen? Hvem
er helligånden? 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
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