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
Tanker fra bestyrelsen
Yderligere information
Arbejdsdag
Pigefridag
En simpel sætning der ....

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 – 20.45

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
“Håb“ D. 20. - 23. september 2022
Uge
“Håb - følelse af forventning og ønske om at noget
bestemt vil ske” Det er, hvad ordbogen blandt andet siger
om håb. Håb kan se ud på alle mulige forskellige måder. Man kan håbe på
godt vejr i morgen, håbe på at hun eller han også kan lide mig, håbe på
fred i verden, håbe på at det bedste sker for mig. Vi kan håbe på alt muligt.

Derfor har vi, i Viborg Indre Mission, valgt at sætte fokus på håb - hvad
er det for en størrelse? Og hvad sker der, hvis det, jeg har sat mit håb til,
ikke holder? Er der noget, der faktisk kan holde til, at jeg sætter mit håb til
det? Kom og vær med til en uge, hvor håbet er i fokus, og fællesskabet er i
højsædet.

Tirsdag d. 20. Fællesmøde kl. 19.00
“Håb - i mig selv” v. Jens Jensen, Norge
Bedemøde kl. 18.45

Onsdag d. 21. Fællesmøde med fællesspisning 17.30
“Håb - i andre “ v. Jens Jensen, Norge

Der vil være aktiviteter med hoppeborg og besøg af
børnekonsulent Rudolf Larsen fra kl. 15.00
Ved mødet deltager Gospel-Kids Viborg.
Medbring mad til det store ta’ selv bord.

Torsdag d. 22. Fællesmøde kl.19.00
“Håb - i verden” v. Jens Jensen, Norge
Bedemøde kl. 18.45

Fredag d. 23. Fællesmøde kl.17.30 - Pizza og lovsang
“Håb - i kristendommen” v. Jens Jensen, Norge

Der vil være morgensamling (”Birkes og bøn”) i Hans Tausens Hus d.
21, 22. og 23. september kl. 9.30, hvor der vil være en andagt,
og vi har mulighed for at snakke tro med hinanden.

Juli
Romerbrevet 8, 18
Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod
den herlighed, som skal åbenbares på os.

Bibelkreds i hjemmene

Tirs d. 12. Sommerarrangement
kl. 19.00

Vi mødes kl. 19 ved Hans
Tausens Hus, hvor vi fælles
kører til Vedsø, bag flyvepladsen. Her går vi en tur og
nyder vores medbragte kaffe.
. 		

Tirs d. 19. Sommerarrangement
kl. 19.00

Vi mødes ved Hans Tausens
Hus kl. 19 og kører fælles
til Dollerup, hvor vi nyder den
flotte natur og vores medbragte kaffe. Hvis vejret er
vådt, bliver vi i Hans Tausens
Hus, hvor vi snakker, spiller
spil og nyder vores kaffe.

Tirs d. 26. Haderup Bibelcamping
Vi bakker op om Haderup
Bibelcamping, der er fra den
22. juli - 30. juli

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 5.
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august

Første Korintherbrev 12, 4-5
Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme.
Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme.
Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 3.

Frokostmøde

kl. 13.00

kl. 13-16 frokostmøde m.
hygge, samvær og
andagt v.
Hanne og Frede F. Møller
Tilmelding og yderligere information om pris
Hanne Møller tlf. 30135852

Tirs d. 9.
kl. 19.30

Opstart for IMU. Der kommer
til at være en masse rystesammen aktiviteter

”Fortæller lignelser fra Jesus”
v. Frans Thusholt, fritidsansat
i DFS
Tilmelding til spisning til Annette Skoven. på
mob. 6169 4750 el. annette@skoven.dk
Senest d. 11/8.

Tirs d. 23. Bibelundervisning
kl. 19.30

”Diakoni i bibel og praksis.”
v. Steen Andreasen diakonipræst i Viborg

Fre d. 26.

Fælles fredag

Aktivitet kommer

kl. 17.30

Tors d. 25. IMU
kl. 19.30

Besøg af Mads Høj

Fre d. 26.

Fælles fredag

kl. 17.30

IMU

IMU

Tors d. 18. Alternativ
kl. 19.30

kl. 17.30

Tirsdagsmøde

”Fri og frikøbt”,
Filemonbrevet v. Mathias
Brosbøl, fritidsforkynder IMU

Tors d. 11. Opstart
kl. 19.30

Tirs d. 16. Familiemøde

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 2.

Ons d. 31. Løb i Viborg

BØRNEKLUB

Ons d. 10. Børneklub

Ons d. 24. Børneklub

Ons d. 17. Ingen børneklub

Ons d. 31. Børneklub

LEGESTUE

Ons d. 10. Legestue

Ons d. 24. Legestue

Ons d. 17. Ingen legestue

Ons d. 31. Legestue

Ingen børneklub pga. familiemøde tirsdag

Ingen legestue pga. familiemøde tirsdag

Tors d. 18. Gospel-Kids
Opstart

Tors d. 25. Gospel-Kids
kl. 16.30

.

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

kl. 16.30

LEGESTUE

Tirs d. 16. Familieaften

BØRNEKLUB

Ons d. 24. Opstart

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 10. Ingen klub
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september
Salmernes Bog 103, 12
så langt som øst ligger fra vest,
så langt har han fjernet vore synder fra os.

Tors d. 1.
kl. 19.30

Fællesmøde med IMU

Tirs d. 6.
Ons d. 7.
kl. 14.30

Lør d. 10.

Bibelkreds i hjemmene
Eftermiddagsmøde

v. pastor emeritus Klaus
Olsen,Skive

Temadag

Om ægteskab og familieliv.
Se særskilt program

Fællesskabets uge
”Håb” v. Jens Jensen, Norge
Tirs d. 20. Fællesmøde

kl. 19.00
” Håb - i mig selv”
Bedemøde kl. 18.45

Ons d. 21. Fællesmøde m. spisning

kl. 17.30
”Håb - i andre”
Medbring mad til det store ta’ selv bord.

Tors d. 22. Fællesmøde

kl. 19.00
”Håb - i verden”
Bedemøde kl. 18.45

Fre d. 23.
kl. 17.30

Pizza og Lovsang

”Håb - i kristendommen”

Tirs d. 13. Fødselsdagsfest
kl. 19.30

Fødselsdagsfest for 		
Indre Mission Danmark.
”Salme 32”
v. Jim Pfrogner, Viborg.
Indsamling af gave til Indre Mission Danmark.

Tors d. 1. Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Michael Pagaard Haahr kommer
og taler

Tors d. 8.

Intro til bibelstudie

Tirs d. 27. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

” Bibelsyn - Bibelen er 		
god, opbyggelig og sand,
men er den også ufejlbarlig?”
v. Michael Pagaard Haahr
stud. theol fra DBI
Indsamling til DBI

”Pilatus spørger: Hvad er
sandhed?” Jørgen Løvstad.

d. 20 - 23 Fællesskabets uge
Se samfundsprogrammet.

Tors d. 29. Alternativ
Vi starter op på bibelstudie
grupper i HTH

Tors d. 15. Bibelstudiegrupper
kl. 19.30

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

kl. 19.30

Aktivitet kommer

IMU

IMU

kl. 19.30

Grupper

Ons d. 21

Ons d. 14. De olympiske lege - OL

Børneklub

Ons d. 14. Børneklub

Ons d. 7.

Legestue

GOSPEL-KIDS

kl. 16.30

Ons d. 28. Børneklub

Ons d. 21

Ingen legestue

pga. Fællesskabets uge

Ons d. 28. Legestue

Ons d. 21. Gospel-Kids

Gospel-Kids

Tors d. 22. Fri

Tors d. 15. Gospel-Kids
kl. 16.30

Ingen børneklub

pga. Fællesskabets uge

Gospel-Kids

kl. 16.30

Tors d. 8.

Ons d. 21

kl. 16.30

Optræde i HTH

kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

Tors d. 1.

Ons d. 28. Våde mus og rotter

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 14. Legestue

Fællesskabets uge

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 7.

Fællesmøde

kl. 19.00

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 7.

Tors d. 29. Gospel-Kids
kl. 16.30
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oktober
Matthæusevangeliet 6, 26
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske
fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?

Tirs d. 4.
kl. 14.30

Fre d. 7.
kl. 17.30

Lør d. 8.
kl. 9.00

Tirs d. 18. Efterårsferie
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

v. fritidsforkynder Ruth
Worm, Silkeborg.

Tirs d. 25. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Fælles fredag
Arbejdsdag

Se mere side 22

Lør d. 29.

Tirs d. 11. Bibelundervisning
kl. 19.30

Tors d. 6.
kl. 19.30

Intet aftenmøde.

”Hvad sker der mellem GT og
NT - og hvorfor er det vigtigt ?”
v. Kasper A. Bergholt, stud.
theol. på MF og fritidsforkynder i
IM

Bibelstudiegupper

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

IMU

Tors d. 13. IMU

JUNIOR/TEEN

Ons d. 5.

Pigefridag

Birte Mølgaard, psykoterapeut
og billedkunstner i Viborg, holder
foredrag om bl.a.: Hvad er særlig
sensitiv? og hvad er skyld og
skam? - Se særskilt info.

Tors d. 20. Efterårsferie
Ingen IMU

Tors d. 27. Alternativ
Kl. 19.30

Aktivitet kommer

IMU

kl. 19.30

”Daniels Bog - del 2”
v/ Jens Bækgaard Dahl,
undervisningskonsulent og
missionær IM.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 5.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 12. Filmaften

Ons d. 19. Efterårsferie
Ingen klub i dag.

Ons d. 26. Rammer du tonen ?

JUNIOR/TEEN

Grupper

Børneklub

Ons d. 19. Efterårsferie

Ingen børneklub i dag.

Ons d. 12. Børneklub

Ons d. 26. Børneklub

Ons d. 5.

Ons d. 19. Efterårsferie

Legestue

Ons d. 26. Legestue

Lør d. 8.

Gospel-Kids

Ingen Gospel-Kids i dag.

Fælles kordag

I Brandstrup
nærmere info følger.

Tors d. 13. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 20. Efterårsferie
Tors d. 27. Gospel-Kids
kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 6.

kl. 16.30

LEGESTUE

LEGESTUE

Ingen legestue i dag.

Ons d. 12. Legestue

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 5.
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November
Matthæusevangeliet 18, 33
Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener,
ligesom jeg forbarmede mig over dig?

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 2.

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

v. missionær Grethe Friberg,
Allingåbro.

Fre d. 4.

Fælles fredag

Tirs d. 15. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

”At se Jesus - et korsteologisk
hverdagsblik” Hebr. 1 og 2.”
v. David Ingemannsen, IMB.

Tirs d. 22. Adventsfest
kl. 17.30

kl. 19.30

”Find glæden” Salme 37,4
v. Jens Dam, tidligere forstander på Hedemølle Efterskole

Tors d. 10. Fællesmøde med IMU
kl. 19.30

Lør d. 12.

Bibelstudieoplæg og dialog
ved bordene v. IMU.

Tirs d. 29. Bibelundervisning
kl. 19.30

Temadag

Om ægteskab og familieliv.
Se særskilt program

2. del. Vores tros jødiske rødder. ( Bibel, dåb og nadver )
v. Ellen Hessellund Mikkelsen,
projektkoordinator i Ordet og
Israel.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 1.

HUSK tilmelding til spisning ved julehyggen er senest d. 30 nov. !

Tors d. 3.
kl. 19.30

IMU

Vi får besøg af Ole Hauge
Madsen

IMU står for det

JUNIOR/TEEN

Ons d. 2.

Det søde hjørne

Ons d. 9.

Skovtur

Ons d. 16. Sved på panden

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tors d. 24. Julehygge

Ons d. 23. ”Byg den selv”

JUNIOR/TEEN

kl. 19.30

kl. 19.30

IMU

IMU

Tors d. 10. Fællesmøde med IM

Tors d. 17. Bibelstudie

kl. 19.30

kl. 18.00

Julehygge-aften i IMU

Vi mødes lidt tidligere ;-)

Ons d. 30. Lys over land

Børneklub

Ons d. 23. Børneklub

Ons d. 9.

Børneklub

Ons d. 30. Børneklub

Ons d. 16. Børneklub

Legestue

Ons d. 23. Legestue

Ons d. 9.

Legestue

Ons d. 30. Legestue

Ons d. 16. Legestue

kl. 16.30

Gospel-Kids

Tors d. 10. FRI
Lør d. 12.

Jule Gospel-Kids-dag

I Holstebro.
Nærmere info følger.

Tors d. 17. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 24. Gospel-Kids
kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 3.

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 2.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 2.

13

14

december
Lukasevangeliet 1, 78-79
... solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i
dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.

Ons d. 7.
kl. 14.30

Bibelkreds i hjemmene

Tors d. 29. Julefest
kl. 14.00

Eftermiddagsmøde

Missionær Simon Overgaard,
Holstebro

Tors d. 29. Julefest
kl. 19.00

Tirs d. 13. Julehygge

Fællesspisning m. tilmelding
Gospel-Kids medvirker.
Medbring lotterigevinster.
Andagt v. Jim Pfrogner.
				
Som noget nyt er der tilmelding
Pris
til spisning ved julehyggen. S.U.
Voksne:
Senest d. 30 nov. til
Børn (4-13):
Kirstina på 5047 0279.
Børn (0-3):

Julefest ved pastor emeritus
Lillian Risum Tvis.

v. Anne Marie Najbjerg,
Kjellerup

kl. 17.30

Tors d. 1.

Bibelstudiegrupper

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tors d. 8.

Andreas Bøge

kl. 19.30

Andreas kommer og taler om
tro, og hvad det vil sige at tro.

Tors d. 15. Juleafslutning
kl. 19.30

Tors d. 22. Juleferie
kl. 19.30

Tirs d. 13. Julehygge
kl. 17.30

Se samfundsprogrammet.

Se samfundsprogrammet.

Ons d. 14. Ingen klub
Tors d. 29. Julefest
kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Juleafslutning

Ingen IMU

Tors d. 29. Julefest
kl. 19.00

Ons d. 7.

Mere info følger

IMU

IMU

kl. 19.30

100 kr.
50 kr.
Gratis.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 6.

Ons d. 7.

Børneklub

Ons d. 14. Ingen børneklub

kl. 17.30

Se samfundsprogrammet.

Tors d. 29. Julefest
kl. 19.00

Ons d. 7.

Legestue

Se samfundsprogrammet.

Ons d. 14. Ingen legestue

Se samfundsprogrammet.

Tors d. 29. Julefest
kl. 19.00

kl. 16.30

Gospel-Kids

Tirs d. 13. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 8.

Gospel-Kids

kl. 16.30

Afslutning

Optræde til julehygge i HTH

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 1.

Se samfundsprogrammet.

LEGESTUE

LEGESTUE

Ingen legestue pga. julehyggen d. 13.

Tirs d. 13. Julehygge
kl. 17.30

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ingen børneklub pga. julehyggen d. 13.

Tirs d. 13. Julehygge
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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.
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Formand
Kirstina Laursen
Husbondvej 65
8850 Bjerringbro
Tlf. 5047 0279
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 19.00 - 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.
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.

Lederteam

Søren Sundgaard
Lene Andersen

Kontingent: 200 kr./halvår
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 !

Kirstina Laursen
Tlf. 5047 0279
kirstina.baun@gmail.com

Lene Mouridsen
Tlf. 5086 1676
lenemouridsen@gmail.com

Gospel-kids
Kan du li’ at synge og danse, så er GospelKids 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
Karoline Hellwing
Tlf. 2993 7878

Husudvalg
Jan Laursen
Tlf. 2049 1254

Vicevært
Alex Utoft
Tlf. 6024 8966
vice@viborgim.dk

Bibelkredse
Kirstina Laursen
Tlf. 5047 0279

Eftermiddagsmøder
Hanne Møller
Tlf. 3013 5852

IM-formand
Kirstina Laursen
Tlf. 5047 0279
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
Tlf. 2140 7485
henrik@famlau.dk
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Bestyrelse
IM-bestyrelse
Formand 		
		
		
		
		
		
Kasserer

IMU-bestyrelsen
Kirstina Laursen
Lis Madsen
Peter Larsen
Solvej Jakobsen
Andreas Lind
Kurt Bech

Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Menig 		
		
		
Kasserer**

Karoline Hellwing
Jakob Sonne Mortensen
Alex Utoft
Victoria Hansen
Maiken Klaris Madsen
Thomas Bakbo

tanker fra bestyrelsen
I bestyrelsen glæder vi os over fællesskabet i Hans Tausens Hus. Vi er taknemlige for det, I
hver især bidrager med.
Tak for jeres forbøn - lad os forsætte med at bede for fællesskabet i Hans Tausens Hus; et
fællesskab, hvor vi er sammen om Jesus som vores frelser, og hvor vi kan dele liv og tro.
Vi har dog også udfordringer: Nogle har stået i den samme tjeneste i mange år og ønsker
at blive afløst, andre har fået en ny tjeneste, men ingen har taget over i den gamle.
Bestyrelsen har arbejdet på et brev, der kommer ud til bibelkredsene, hvor vi opfordrer jer til at tage en snak om, hvad
I hver især kan bidrage med i det store fællesskab. Men også her vil vi opfordre jer til at tage snakken - også gerne
hjemme omkring køkkenbordet; hvilken plads har Gud til dig?
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Paulus skriver til menigheden i Korinth, at der er brug for alle i et fællesskab, for at det kan fungere, og at ingen kan
undværes. 1. kor 12,12-20

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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Arbejdsdag

I Viborg har vi altid haft et flot og velholdt missionshus.
Det skal vi også gerne have fremover, og for at det
kan lykkes, er der brug for at alle mand hjælper til en
arbejdsdag.

Lørdag den 8. oktober kl. 9-16.
Vi opfordrer alle til at hive denne lørdag ud af kalenderen og være med til at sikre de fantatiske rammer, vi
har i missionshuset. Kan man kun være med få timer,
- så kom alligevel.
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Pigefridag i Viborg
29. oktober 2022 9.30 - 15.00
Kom til en spændende og hyggelig dag, hvor vi
deler liv, tro og tanker. Dagen begynder med at, vi
får en kop kaffe med brød. Derefter vil Birte Mølgaard,
psykoterapeut og billedkunstner i Viborg, i to omgange tale om temaerne ”Særligt sensitiv” og ”Skyld og
skam”. Imellem indlæggene serveres frokost , og der
kan købes kreative ting.

Hvad er særligt sensitiv?
Kan jeg passe bedre på mine egne grænser?
Hvad er skyld og skam?
Skal jeg af med disse følelser?
Hvem: Kvinder fra 15 – 115 år .
Sted: Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a.

Formålet er at få ryddet op, gjort rent og måske få lavet
nogle af de ting, som alle taler om, men ingen får gjort
noget ved. Men samtidig er det også alletiders måde at
få fællesskabet til at blomstre på. Fællesskab er noget,
vi er fælles om at skabe, - så sæt kryds nu !

Tilmelding og betaling:
Senest d. 17. oktober 2022
på SMS til Annette tlf. 61694750,
MobilePay 44646 el. efter aftale.
Der er bindende tilmelding og betaling.

Vi starter med rundstykker og andagt.
Til frokost indkøbes der pizza.

Forplejning:
Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Pris: 175 kr.

Vel mødt til en hyggelig dag.

En simpel sætning der er svær at tro
Jeg har fået et nyt yndlingsudtryk. Det er en sætning,
jeg simpelthen er blevet så glad for. Ikke fordi det lyder
flot og klogt og alt muligt andet. Men blot fordi jeg tror,
det er sandt.

Hun kæmpede virkelig. Hun ville ikke vise de følelser,
hun sad med. Det var ret tydeligt, at der var et eller
andet, der rørte ved noget i hende. Noget, der kaldte
på en reaktion i hende.

Det, der er så skørt ved den ene sætning, er, at den
bliver taget imod på så mange forskellige måder – i
begge ender af spektret, kunne man sige.

Jeg tror egentlig, det var noget, hun godt vidste, måske noget, hun har hørt flere hundrede gange før.
Men muligvis – gætter jeg på – så har hun aldrig
forstået det. Det er jo noget, som gælder alle andre
mennesker – det er da rigtigt nok, tænkte hun måske.
Men turde hun virkelig tro, at det også gjaldt hende?

I den ene ende har vi dem, der, når de hører denne
sætning, sidder tilbage med et ansigtsudtryk, der
mest af alt siger ”og hva’ så?” og i den anden ende
har vi… ja, lad mig fortælle om en af de sidste gange,
jeg brugte den sætning.

Et simpelt svar
Hvad er det så, der både kan modtages med et ”og
hva’ så?”, og som kom til at betyde så meget for hende? Hvad er det så, der kan kalde på så mange forskellige reaktioner?: ”Du er ønsket og elsket af Gud!”
Så simple ord og alligevel så svære at forstå. Jeg tror
faktisk i virkeligheden, at begge vidt forskellige reaktioner på denne sætning bunder i lidt det samme. Jeg
forstår ordene, der bliver sagt, men jeg kan simpelthen ikke rumme betydningen af de ord.
Kan det virkelig passe, at det også gælder mig? Kan
det virkelig passe, at også sådan én som mig er øn23
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sket og elsket af Gud?
Nu skal du høre, for svaret er faktisk lige så simpelt
som sætningen ”Kan det virkelig passe, at også sådan
én som mig er ønsket og elsket af Gud?” Svaret er: ”Ja,
du er ønsket og elsket af Gud”.
Hvordan vil du tage imod den sætning? Tænker du:
”Okay, og hvad så?”, eller kalder sådan en sætning på
en reaktion fra dig i dit liv? Jeg tror af hele mit hjerte,
at du er ønsket og elsket af Gud, men det handler i virkeligheden langt mere om: Hvad tror du?

Skrevet af Robert Thun Svendsen
Kilde: JesusNet.dk
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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

