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
5 trin for troen
Bedeuge 2022
Artikel: Himmelsk døgnvagt

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 28
Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at
være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.

Tirs d. 4

Bibelkreds i hjemmene

Tirs d. 18 Tirsdagsmøde

Mandag d. 10.- fredag d. 14.
Evangelisk-Alliances bedeuge

kl. 19.30
Man d. 10
Tirs d. 11
Ons d. 12
Tors d. 13
Fre d. 14

Viborg Frikirke
IM,
Viborg Oasekirke
LM
IMU

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

Tirs d. 25 Generalforsamling
kl. 19.30

for Indre Mission Viborg
Dagsorden ifølge
vedtægterne

Læs mere om bedeugen på side 22.

Tors d. 6
kl. 19.30

d. 10 -14

Alternativ aften

Tors d. 20 Karlo Brøndbjerg

Bedeuge

Tors d. 27 Alternativ aften

Opstart

Se samfundsprogram
IMU står for fredag aften.

Fre d. 14

Bedemøde v. IMU

kl. 19.30

Gud og klimaforandring

kl. 19.30

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet corona og ledersituationen 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.

IMU

IMU

kl. 19.30

kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 19.30

Ons d. 5

Børneklub

Ons d. 5

Skabelsen

Generalforsamling,

Ons d. 26 Børneklub

Ons d. 19 Legestue

Tors d. 13 Opstart

Tors d. 27 Gospel-kids

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Ons d. 26 Adam, Eva og slangen

LEGESTUE

LEGESTUE

Generalforsamling,

Ons d. 12 Skabelsen af
mennesket

Tors d. 20 Gospel-kids

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 12 Børneklub

Ons d. 19 Børneklub
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februar

Matthæusevangeliet 17, 7-8
Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!«
Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

Tirs d. 1

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

v. fhv. skoleleder
Vagn Bodilsen, Bjerringbro

Man d. 7

Kristeligt landmandsmøde

Tirs d. 8
kl. 19.30

Tirsdagsmøde

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

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
”Nigeria på godt og ondt.
50 år med Afrika i hjertet.”
v. Lilly Krarup, Herning.

Tirs d. 15 Vinterferie

Tors d. 3

Tors d. 17 Vinterferie

kl. 19.30

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Intet møde.

Tirs d. 22. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

kl. 19.30

”Salmebogen - en smuk og
ikonisk skat”
v. Betina og Peter Albek Noer,
præstepar Nykøbing Mors www.salmebog.com.

Evt. socialaften

Tors d. 24 Frank Kristensen
kl. 19.30

IMU

IMU

Tors d. 10 IMU

kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 2

Bibelkreds i hjemmene

Sjælesorg

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet corona og ledersituationen 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.

Ons d. 9

Børneklub

Ons d. 23 Børneklub

Ons d. 2

Noa og arken

Ons d. 16 Vinterferie

Ons d. 9

Babelstårnet

Ons d. 23 Fastelavn

Tors d. 3

Gospel-kids

Tors d. 17 Vinterferie

Tors d. 10 Gospel-kids

Tors d. 24 Gospel-kids

Årsfest

Kom gerne udklædt.

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Ons d. 16 Vinterferie

LEGESTUE

LEGESTUE

Børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 2
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marts
Esajas’ bog 55, 6
Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.

Tirs d. 1
Ons d. 2

Bibelkreds i hjemmene

kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

v. Missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg

Tirs d. 8

Tirsdagsmøde

v. Karsten Hauge Mortensen,
tidligere rektor på KG
Bedemøde kl. 19.00

” Guds evige rige contra
jordiske riger set i lyset af
Daniels Bog”
v. Jens Bækgaard Dahl
Undervisningskonsulent og
missionær i Århus

Tirs d. 29 Familieaften

Tirs d. 15 Fællesmøde med IMU

Bibeltime og oplæg til debat
ved bordene

med fællesspisning.
v. Katja Steffensen,
missionær, Skjern
Tilmelding til spisning til Annette Skoven. på
mob. 6169 4750 el. annette@skoven.dk
Senest d. 25/3. - Info om pris se side 15

Tors d. 3

Bibelstudie

Tors d. 17 IMU

kl. 19.30

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Tors d. 10 Alternativ aften
Tirs d. 15 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

kl. 19.30

Tors d. 24 Alternativ aften
kl. 19.30

Tors d. 31 Generalforsamling
kl. 19.30

IMU

IMU

kl. 19.30

kl. 17.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

kl. 19.30

Tirs d. 22 Bibelundervisning

Børneklub

Ons d. 23 Børneklub

Ons d. 9

Børneklub

Ons d. 30 Ingen børneklub
pga. familiemøde d. 29/3

Ons d. 16 Børneklub

De 10 spedalske

Ons d. 23 Den gældbudne tjener

Ons d. 9

Den kostbare
perle/skat

Ons d. 30 Ingen legestue
pga. familiemøde d. 29/3

Ons d. 16 Den fortabte søn

Gospel-kids

d. 18-19

Gospel-kids festival

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

Tors d. 10 Gospel-kids
Tors d. 24 Gospel-kids
Tors d. 17 Fri
Tors d. 31 Gospel-kids

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 3

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 2

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 2

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet corona og ledersituationen 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.
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april
Salmernes bog 118 24-25
Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den.
Herre, frels dog! Herre, lad det lykkes!

Tirs d. 5
kl. 14.30

Tirs d. 19 Bibelundervisning
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

v. pastor Allan Gravgaard
Silkeborg

Jakobs brev kap.1
v. Esper Thidemann
missionærprovst Århus

Tirs d. 26 Familieaften

Tirs d. 12 Tirsdagsmøde

”Og hvad skal vi høre om?
Det skal vi i fællesskab prøve
at gætte - det første hint er: vi
skal høre om to, der ligner
hinanden.”
v/ Kristian Larsen, kidskonsulent i LM Ålborg.
Gospel-kids Viborg medvirker
Fællesspisning med medbragt mad.

Tors d. 7

Tors d. 21 Martin Haahr

Lør d. 9.
kl. 9.00

Arbejdsdag

Se mere nedenfor.

kl. 19.30

” Diakoni som kirkens
omsorgstjeneste set i lyset af
påskens budskab”
v. Steen Andreasen,
Diakonipræst i Viborg
Bedemøde kl. 19.00

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Kl. 19.30

Ingen IMU

kl. 19.30

Tors d. 28 IMU
kl. 19.30

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet corona og ledersituationen 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.

IMU

IMU

Tors d. 14 Skærtorsdag

kl. 17.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 6

Bibelkreds i hjemmene

Børneklub

Ons d. 20 Børneklub
Ons d. 27 Ingen børneklub

Ons d. 6

d. 20

Peter og Johannes
helbreder en lam

pga. familiemøde d. 26/4

Peter og Johannes
for rådet

Ons d. 27 Ingen legestue

Tors d. 7

Tors d. 21 Gospel-kids

Gospel-kids

Tors d. 14 Fri

pga. familiemøde d. 26/4

Tirs d. 26 Optræde i HTH

Skærtorsdag

Tors d. 28 Fri

Arbejdsdag

Lørdag d. 9. april 2021 kl. 9
Så er tiden kommet til en 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

Ons d. 13 Påskeferie

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 13 Børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 6

11

12

Maj
Johannesevangeliet 16,22
Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig,
og ingen skal tage jeres glæde fra jer.

Tirs d. 3

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 4

Eftermiddagsmøde

v. pastor Aage Nielsen Viborg

Tirs d. 10 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

v. Mads Koefoed-Hessellund
efterskoleforstander på
Sædding Efterskole
Bedemøde kl. 19.00

Tirs d. 17 Kredsmøde
kl. 19.30

Tors d. 5

kl. 19.30

Gudstjeneste i Houlkær Kirke
v. Rene Vejen Jensen

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Tirs d. 24 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

”Velsignelsen”
v. Thomas Bjerg Mikkelsen
fakultetsleder på MF.
Indsamling til MF

Tirs d. 31 Bibelundervisning
kl. 19.30

1. møde: ” Nytestamentes
jødiske rødder”
v. Ellen Hessellund Mikkelsen,
projektkoordinator ved Ordet
og Israel.
Indsamling til Ordet og Israel.

Tors d. 19 Fællesmøde med IM

kl. 19.30

”Kønsidentitet i bibelsk
perspektiv” v. Ole Solgaard

Tors d. 26 Kristi himmelfarts dag

kl. 19.30
.

Ingen IMU

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Grundet corona og ledersituationen 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.

IMU

IMU

Tors d. 12 Alternativ aften

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

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

Tors d. 19 Fællesmøde med IMU

Børneklub

Ons d. 18 Børneklub
Ons d. 25 Ingen børneklub

Ons d. 4

Ons d. 18 Fadervor

Den etiopiske hofmand

Ons d. 11 Peter i fængsel

Ons d. 25 Sommerafslutning
nærmere info følger.

Gospel-kids

Børnerådsmøde

Tors d. 19 Afslutning

Tors d. 12 Fri

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der
sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer
frugt med kerne, skal være på jorden.«		
		
1. Mos 1, 11

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 5

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 11 Børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 4

13

14

Juni

Første Johannesbrev 4, 16b - 17
Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.
Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som
han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden,

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 8

Eftermiddagsmøde

d. 10-12

Indre Missions
Årsfestival

kl. 14.30

v. pastor Jørn Pedersen
Bjerring/Mammen

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

Tirs d. 14 Fødseldagsfest
kl. 17.30

for Hans Tausens Hus.
Familieaften med fællesspisning v. Henrik Dideriksen, missionær, Skive
Indsamling til Hans Tausens Hus
Tilmelding til spisning til Annette Skoven. på
mob. 6169 4750 el. annette@skoven.dk
Senest d. 10/6. - Info om pris se side 15

Tors d. 23 Sct. Hans Aften

Hos Kirstina og Jan,
Husbondvej 65, Bjerringbro

.

Tors d. 2
Kl. 19.30

Ons d. 1

Tors d. 16 Alternativ aften
kl. 17.00

Vanen tro tager vi på
kanotur igen!

Bibelstudie

Vi mødes i bibelstudiegrupper

Børneklub

Tors d. 23 Sankt-hans aften
kl. 19.30

Sommerafslutning i IMU

Ons d. 8

Børneklub

IMU

IMU

Tors d. 9

Robert Svendsen

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 7

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Opslagstavlen

Fælless

Priser for pisning
fællesspis
ning er:
Voksne:
70 kr.
Børn fra
8-12 år:
35 kr.
Børn fra
0-7 år:
gratis.
Tilmeldin
g ved fælle
ss
ske til An
nette Sko pisning skal
ven. på
mob. 616
9 4750
el. annett
e@skoven
.dk

igen ?eller
e
l
a
t
t høre
e en

hør
i Hans
st til a
Vil duu skulle havealyet aftenmødlieghed for

dk
gimu.

rgim

vibor
www.

vet 4. 4-7

.vibo

Filipperbre

www

”Glæd jer altid
i Herren! J
Lad jeres
eg siger att
mildhed b
er: Glæd je
live kendt
er nær. V
r!
af alle me
ær ikke be
n
nesker. He
k
ymrede fo
forhold jere
rren
r noget, m
s
en bring i a
tak. Og Gu ønsker frem for Gud
lle
ds fred, so
i bøn og på
m overgår
kaldelse m
al forstand
ed
hjerter og
, vil bevare
tanker i Kri
jeres
stus Jesus
.”
				

.dk

indre
Hvis d en tale fr der rig mu
medm n
re
r
,
ø
r
e
h
le
å
n
a
s
e
t
le
g
s,
e
hvis ta
ns Hu
enkelt
Tause ptager de r det, eller d af det
ke
un
io
det. V en ikke øns f.eks. på gr
r
il
t
le
r
at ta
ig he
gner s brug.
ikke e
medie
esiden
øvrige
jemm
h
å
p
e
k
talern
finde t.viborgim.d
n
a
k
s
Du
a
c
/pod
http:/
mmet ?
t
Hvad skal i progra
hvert år gør et stor
ogramudvalg, der
pr
k
en
tis
M
.
as
en
nt
m
fa
m
et
sa
r
Vi he
program
tte et spændende
re til,
arbejde med at sæ
. Vi vil gerne opford
ion
at
pir
ins
r
fo
ug
br
e
s ved at tage
det har nogle gang
. Det kan evt. gøre
tte
de
på
ed
m
r
g en snak
at man aktivt spille
f.eks. bibelkreds. Ta
r,
be
ka
ss
lle
fæ
å
vores fælsnakken op i de sm
e være et behov i
nn
ku
r
de
ad
hv
og
r,
det kan
om, hvad der fylde
ogramudvalget, så
pr
til
e
nd
lge
rfø
te
ef
lesskab. Send det
udvalget på
det. I kan skrive til
ed
m
e
er
lemmerne:
vid
jde
arbe
ringe til et af med
er
ell
.dk
gim
or
programudvalg@vib
- 8669 4750
Annette Skoven
00
44
87
93
Jens Chr. Jensen
- 5086 1676
Lene Mouridsen

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.
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
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.
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

Lederteam

Søren Sundgaard
Tlf. 6172 1568
sunds.it@gmail.com

Der er akut mangel på ledere!
Er det noget for dig ?
Overvej det kraftigt !
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 !

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 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
vice@viborgim.dk

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
Tlf. 2140 7485
henrik@famlau.dk
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Bestyrelse
IM-bestyrelse
Formand 		
		
		
		
		
		
		
Kasserer**

Med forbehold for ændringer ved årets generalforsamlinger.
IMU-bestyrelsen

Ulrich Brorson
Lis Madsen
Peter Larsen
Solvej Jakobsen
Thais A. Bjerregaard
Kirstina Laursen
Kurt Bech

Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Menig 		
		

Karoline Hellwing
Troels Madsen
Alex Utoft
Jacob Stensgaard
Jakob Sonne Mortensen

Kasserer**

Thomas Bakbo

** 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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5 Trin For
Troen
En anderledes vej til familietid
med Gud
Hvordan giver vi troen videre til
næste generation?
Hvordan finder vi tid til andagt
i familien midt i alle de andre
ting, vi også skal nå?
Det er spørgsmål, som mange forældre stiller, og
som »5 Trin For Troen« forsøger at svare på.
I bogen udfolder Rich Melheim fem trin:
1. Del dagens op- og nedture med hinanden
2. Læs en bibeltekst sammen
3. Snak om op- og nedturene i lyset af bibelteksten
4. Bed for hinanden ud fra det, I har snakket om
5. Velsign hinanden
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Igennem mange år har Evangelisk Alliance haft til
opgave at inspirere til bøn for kirken og samfundet og
til engagement i kristen verdensmission. I 2022 har
vi igen en bedeuge, - på tværs af kirkesamfund. Bedeugen i år tager afsæt i temaet ”Sabbat”
Mandag d. 10. januar kl. 19.30
Viborg Frikirke, Rugvænget 3 (2)
Tirsdag d. 11. januar kl. 19.30
Indre Mission, Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (3)
Onsdag d. 12. januar kl. 19.30
Viborg Oasekirke, Eksercerpladsen 2 (4)

Han forklarer, hvordan de praktiseres og argumenterer for, at de er en vigtig investering i dine små og
store børns og din egen fremtid. Lad jer inspirere af
det, og prøv det af for at se, hvad der kan fungere
hos jer. Husk, at formålet med det hele er, at I vokser
sammen som Guds børn i familien.

Torsdag d. 13. januar kl. 19.30
Luthersk Mission, Sdr.markskirken, Koldingvej 77 (5)

Find den hos lohse.dk el. hos Henrik Laursen.

Tallet i parantes angiver, hvilken dag i hæftet, der arbejdes med.

Fredag d. 14. januar kl. 19.30
IMU - Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (6)

Himmelsk døgnvagt
Man kan bede om alt til enhver tid hos Gud. Der
er ingen begrænsninger, og det er ganske gratis
at få hjælp
Forleden så jeg en firmabil med en reklame, hvor
der stod: ”VVS døgnvagt 24/7/365”. Det betyder
24 timer, 7 dage om ugen, 365 dage om året. På
firmaets hjemmeside fandt jeg en liste over de ting,
man kan få hjælp til: ”sprængte vandrør, manglende varme/vand, stoppet afløb, utætte radiatorer”.
Meningen er helt sikkert at kommunikere, at man
kan få hjælp til enhver tid. Det slog mig dog, at der
vil være en dag hvert fjerde år, hvor man ikke kan
få hjælp, hvis man følger reklamens ordlyd. Der er
der nemlig 366 dage, fordi det er skudår. Reklamen siger 365 dage. Den 29. februar er med andre ord ikke regnet ind i døgnvagtplanen.

Guds døgnvagt
Bibelen taler om, at Gud har døgnvagt 24/7/366.
Her er der ingen begrænsninger – heller ikke det
år, der er skudår. Vi kan til enhver tid henvende os
til ham.
Spørgsmålet er nu: Hvad kan vi henvende os med?
Hos VVS-døgnvagten er der en skive, man skal ramme indenfor. Hvis man ringer til dem og beder om
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hjælp til et hul i taget på huset, får man helt sikkert at
vide, at det rammer uden for skiven.
Gud har ingen skive, vi skal ramme indenfor, når vi beder til ham.
Vi kan bede om alt!
Hvad koster det?
Jeg har prøvet at gøre brug af VVS-døgnvagten. De
kom inden for en time. Det var mega-flot service, men
også en ganske høj pris, der stod på regningen bagefter.
Når vi gør brug af Guds døgnvagt, er det ganske gratis.
Da Jesus døde på korset, etablerede han den himmelske døgnvagt og klarede regningen for dig og mig, så vi
ikke behøver at betale noget.

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.

Skrevet af:
Lilian Holm Kofod
Kilde : JesusNet.dk

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