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
Det sker i IM på landsplan
Bedeuge 2020
Artikel: Gud skabte os til at elske

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

”Børnefest 2019”

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 Filipperne 1, 9-10
Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og
dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og
uden anstød på Kristi dag.

kl. 19.30
Man d. 6
Tirs d. 7
Tors d. 9
Fre d. 10

VIVA, Eksercerpladsen 2
IM, Hans Tausens Hus
LM, Søndermarkskirken
IMU, Hans Tausens Hus

Læs mere om bedeugen på side 22.

Tirs d. 14 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

” Livet - døden - evigheden ethvert menneskes udfordring”
v./ Robert Enevoldsen,
Holstebro. Tidligere sognepræst i Thyborøn.
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 2
d. 6 -10

Familieaften

kl. 17.30

Messy-Church v. Katja
Stef fensen, Skjern.
Medbring mad til det store
ta’ selv bord. Mødet starter
kl. 18.30 og slutter ca. kl. 20.
Indsamling til IM

Bedeuge

Tors d. 16 Robert Svendsen

IMU

Tors d. 9

Bibelstudie

Vi opfordrer til at deltage i bedeugen i
Søndermarkskirken (LM)

kl. 19.30

kl. 19.30

Bedeuge

Lovsangsaften og bedemøde

Frelse ved tro?

Tors d. 23 Generalforsamling IMU
kl. 19.30

Tors d. 30 Anders Storgaard
kl. 19.30

”Det gamle og
det nye pagts tegn”.

Ingen klub - Godt nytår

Ons d. 15 Snuden i biblen

NytårsFEST!

Ons d. 22 Vi kaster med kegler !

Medbring bordbomber
og pynt

kl. 18.45

VI mødes ved Bowl’n’Fun.

Ons d. 29 Halbal

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 8

Fre d. 31.

Fre d. 10

Se samfundsprogram
IMU står for fredag aften.

Ons d. 1

for Indre Mission Viborg
Dagsorden ifølge
vedtægterne

Alternativ aften

Vi står på skøjter

kl. 19.30

kl. 19.30

kl. 19.30

Forbindelse mellem
GT og NT

kl. 19.30

Tirs d. 21 Generalforsamling

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Mandag d. 6.- fredag d. 10.
Evangelisk-Alliances bedeuge

Ons d. 8

De ti bud

Ons d. 29 Ingen børneklub

BØRNEKLUB

Ons d. 15 De ti bud : 1.-3. bud

Fre d. 31

Familiemøde

Se samfundsprogram.

Ons d. 22 De ti bud : 4.-10. bud
Generalforsamling, med
fælles pizza efterfølgende.

Legestue

Ons d. 15 Legestue
Ons d. 22 Legestue

Ons d. 29 Ingen legestue

Pga. fællesmøde fredag

Fre d. 31

Familiemøde

Se samfundsprogram.

Generalforsamling, med
fælles pizza efterfølgende.

Opstart

Tors d. 23 Gospel-kids
Årsfest

Tors d. 16 Gospel-kids
Tors d. 30 Gospel-kids

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 9

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 8

BØRNEKLUB

Pga. fællesmøde fredag.

Åbenbaringen på Sinaj
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FEBRUAR
Salmernes bog 75, 2
Vi takker dig, Gud, vi takker dig, vi påkalder dit navn og fortæller om dine undere.

Man d. 3

Kristeligt landmandsmøde

Tirs d. 18 Bibelundervisning
kl. 19.30

”Kristus-hemmeligheden Guds overraskelse”
v/ Rasmus Hauge Madsen
sognepræst v. Vesterhornum, Hyllebjerg og Fleisborg
kirker.

Tirs d. 25. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tirs d. 4
Ons d. 5
kl. 14.30

Bibelkreds i hjemmene
Eftermiddagsmøde

Domprovst Thomas Frank.

Tirs d. 11 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

”Historien Gud fortæller”
v. Steen Møller Laursen,
Landsleder i DFS.
Indsamling til DFS

Husk tilmelding til
fællesspisning d. 10 marts!

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 13.00 - 16.00
13.00
”Landbruget er andet end
udbytter og dækningsbidrag”.
v. tidl. forstander på Lundbæk
Landbrugsskole Niels Quist
Jensen.
14.45
”Det gode liv” v. sognepræst
Lars Morthorst Christiansen,
Vindum - Brandstrup

V. Jesper Hornstrup,
sognepræst i Skive

Bedemøde kl. 19.00

Bibelstudie

Tors d. 20 Alternativ aften

IMU
JUNIOR/TEEN

kl. 19.30

kl. 19.30

Tors d. 13 Vinterferie

Tors d. 27 DBI

Ons d. 5

Ons d. 26 Ingen klub.

Snuden i biblen

kl. 19.30

Pga. overnatning d. 28-29

Ons d. 12 Vinterferie
Ons d. 19 Fastelavnsfest.
Kom udklædt.

d. 28-29

Overnatning i HTH
Mødes kl. 17.00 fredag.
Afhentning kl. 10.00 lørdag.

Forbindelse mellem JUNIOR/TEEN
GT og NT

Tors d. 6

Israeliterne drager ud
af Egypten
Børnerådsmøde

Ons d. 19 Kobberslangen
Ons d. 26 I kana’ans land

Fastelavn - Vi slår katten af
tønden.

Ons d. 12 Vinterferie

Ons d. 12 Vinterferie

Ons d. 19 Legestue
Ons d. 26 Fastelavn
Nærmere info kommer

Gospel-kids

Tors d. 13 Vinterferie
Tors d. 20 Gospel-kids

Søn d. 23

Optræde i

Brandstrup Kirke kl. 14.00

Tors d. 27 Fri

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 6

Legestue

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 5

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 5
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MARTS
Paulus’ brev til Efeserne 6, 16
Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.

Tirs d. 3
Ons d. 4
kl. 14.30

Bibelkreds i hjemmene

Tors d. 19 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

Missionær Søren
Skovenborg, Ans.

”Kong David - manden efter
Guds hjerte” v. Peter Fisher
Nielsen.

Med fællesspisning.
”Familie - Kain og Abel”
v./ Elisabeth Holdensen, konsulent i DFS og Gospel-kids.
Selve mødet starter kl. 18.30
og slutter ca. kl. 20.
Information om pris samt tilmelding til spisning til Annette Skoven. på mob. 6169 4750
el. annette@skoven.dk - Senest d. 5. marts.

kl. 19.30

kl. 17.30

”Diakoni som kirkens omsorgstjeneste” v. Steen
Andreasen, diakonipræst i
Viborg.

Tirs d. 31 Bibelundervisning
kl. 19.30

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

Husk tilmelding til
Lejrdag d. 18 april!

Bibelstudie

Tors d. 12 Morten Vartdal
kl. 19.30

”Jesus i GT”

IMU

Tors d. 19 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

”Kong David - manden efter
Guds hjerte” v. Peter Fisher
Nielsen.

Tors d. 26 Lovsangsaften
kl. 19.30

Forbindelse mellem
GT og NT

Tors d. 5

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 24 Tirsdagmøde
Tirs d. 10 Tidlig tirsdag

Snuden i biblen

Tirs d. 10 Tidlig tirsdag

Ons d. 18 Fuglen puster sig op
Ons d. 25 Snuden i biblen.

Se samfundsprogram.

Ons d. 11 Ingen klub
Pga. tidlig tirsdag.

David salves til konge

Tirs d. 10 Tidlig tirsdag

Ons d. 18 Kongesønnens bryllup
Ons d. 25 Den fortabte søn

Se samfundsprogram.

Ons d. 11 Ingen børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 4

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 4

Pga. tidlig tirsdag.

Ons d. 5

Legestue
Se samfundsprogram.

Ons d. 25 Legestue

Ons d. 11 Ingen legestue

LEGESTUE

LEGESTUE

Tirs d. 10 Tidlig tirsdag

Ons d. 18 Legestue

Pga. Tidlig tirsdag

Gospel-kids

d. 20-21

GOSPEL-KIDS festival

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

Tors d. 12 Gospel-kids
Tors d. 26 Fri
Tors d. 19 Fri

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 5
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APRIL
Johannes’ Åbenbaring 7, 12
Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen!

Ons d. 1

Eftermiddagsmøde

v. missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg.

Tirs d. 7

Bibelkreds i hjemmene

Tirs d. 21 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tirs d. 14 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

v. Mogens Lindhardt Pedersen Rødhus ( tidl. sognepræst
i Sdr. Sogns Kirke Viborg)
Bedemøde kl. 19.00

Lør d. 18

Lejrdag i HTH

Tors d. 2

Bibelstudie

kl. 10 - 20

Gospel-kids og IMU´s 		
lovsangsband medvirker.
Tilmelding til Anne Brorson senest mandag
den 10. april. Se i øvrigt særskilt program.

kl. 19.30

kl. 9.00

Arbejdsdag

Se mere nedenfor.

Tirs d. 28 Tirsdagsmøde
kl. 19.30

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

Lør d. 18

Lejrdag i HTH
Se samfundsprogram.

Skærtorsdag

Ingen IMU

Tors d. 23 Klavs Svinth Rasmussen
kl. 19.30

Kristen og sociale medier.

Tors d. 16 Alternativ aften

Tors d. 30 Bibelstudie

Ons d. 1

Ons d. 15 Snuden i biblen

kl. 19.30

Bønneaften

kl. 19.30

Der serveres korn.

Ons d. 22 Casino Royal
Ons d. 8

Påskeferie
Ons d. 29 Run Forrest! RUN!

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Gaab - Det bli’r kedeligt!

Online

IMU

Tors d. 9

Lør d. 25.

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

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

Den gældbundne tjener

Ons d. 22 Jonas

Ons d. 8

Påskeferie

Ons d. 29 Elias og enken i Sarepta

Ons d. 15 Påskedag og
2. påskedag

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 1

Børnerådsmøde

Legestue

Ons d. 22 Legestue

Ons d. 8

Påskeferie

Ons d. 29 Legestue

Ons d. 15 Legestue

Gospel-kids

Tors d. 9

Påskeferie

Tors d. 16 Fri
Fre d. 17

Overnatning i HTH

Arbejdsdag

Lør d. 18

Optræde til
Lejrdag i HTH

Tors d. 23 Gospel-kids
Tors d. 30 Gospel-kids

Børnerådsmøde

Lørdag d. 25. April 2020 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. 2

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 1
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MAJ

Esajas’ bog 44, 23
Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb, jordens dybder,
bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer! For Herren har løskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed.

Tirs d. 5

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 6

Eftermiddagsmøde

kl. 19.30

v. fritidsforkynder Ruth 		
Worm, Silkeborg.

Tirs d. 12 Bibelundervisning
kl. 19.30

” Jeremias, profet i en tid,
som ligner vores.” v. Carsten
Dalsgaard Hansen, forstander på Hellig Kors Kloster,
Lem.
Bedemøde kl. 19.00

”Drengen, kvinden og dragen”
Åbenbaringen 12
v. Jon Poulsen, præst v.
Søhøjlandets Kirke i Gjern

Tors d. 28 Fællesmøde med IMU
kl. 19.30

” Saligprisningerne”
Matt. 5, 1-12		
v. Enok Vindum Fredensborg
Stud. theol. MF Århus

Husk tilmelding til
fællesspisning d. 9. juni!

Tors d. 7
kl. 19.30

Andreas Gjaldbæk
Knudsen

Tors d. 14 Alternativ aften
Fotoløb

Ons d. 6

Snuden i biblen.

Ingen IMU

Tors d. 28 Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Enok Fredensborg.

Ons d. 20 Kristi himmelfart
Ingen klub.

Ons d. 13 Hulspil
Se nærmere program

Ons d. 27 Afslutning
Vi mødes i Undallslund.

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Kl. 19.30

Tors d. 21 Kristi himmelfart

Online

IMU

”Hvorfor skal jeg læse i bibelen.?”

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

kl. 14.30

Tirs d. 19 Tirsdagsmøde

Elias på Karmels bjerg

Ons d. 13 Daniels venner i ildovnen

Ons d. 20 Daniel i løvekulen
Ons d. 27 Jesus gør klar og
kommer igen.
Sommerafslutning nærmere info følger.

Ons d. 6

Legestue

Ons d. 20 Legestue
Ons d. 27 Sommerafslutning
Nærmere info kommer.

Fri (st. bededag)

Tors d. 14 Gospel-kids

Tors d. 21 Fri (Kr. himmelfart)
Tors d. 28

Sommerafslutning

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 7

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 13 Legestue

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 6

13

14

JUNI

Paulus’ første brev til Korintherne 1, 5-7
For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet
om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I
venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 3

Eftermiddagsmøde

d. 5-7

Indre Missions
Årsfestival

kl. 14.30

v. pastor Allan Gravgaard,
Silkeborg.

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

Tors d. 4

Bibelstudie

Tors d. 11 Thomas Sørensen
Kl. 19.30

”Hvil i Gud”

Tirs d. 9
kl. 17.30

Tidlig tirsdag

Med fællesspisning.
”Omvend dig og tro på ’
evangeliet” v/ Robert Bladt,
forstander på IMB.
Selve mødet starter kl. 18.30
og slutter ca. kl. 20.
Information om pris samt tilmelding til spisning til Annette Skoven. på mob. 6169 4750
el. annette@skoven.dk - Senest d. 4. juni.

Tirs d. 16 Fødseldagsfest
kl. 19.30

Fødselsdagsfest for Hans
Tausens Hus.
” Skidt i tro” v. René Brorson,
forstander på Grejsdalens
Efterskole.
Indsamling til Hans Tausens Hus

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 2

Tors d. 18 Alternativ aften
Kanotur

Tors d. 25 Sommerafslutning
Nærmere info følger.

Online

IMU
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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
Sara Brorson Hedegaard
Tlf. 4280 4680
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 19-21. 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: 100 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
Tlf. 8662 0694
info@viborgim.dk

IMU-formand
Sara B. Hedegaard
Tlf. 4280 4680

Husudvalg
Thais A. B. Pedersen
Tlf. 6060 3396

Vært
Vagner Christensen
Tlf. 8661 5956

Bibelkredse
Allan Stensgaard
Tlf. 2242 7520

Eftermiddagsmøder
Gerda Jespersen
Tlf. 8662 6720

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

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

Programudvalg
Anne Brorson
Tlf. 4240 1984
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

Bedemøder
Hanne Møller
Tlf. 3013 5852
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BESTYRELSE

Med forbehold for ændringer ved årets generalforsamlinger.

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

Ulrich Brorson
Allan Stensgaard
Bebbe L. Jensen
Hanne Møller
Helena Christensen
Lis Madsen

1. Suppl. 		
2. Suppl. 		

Kurt Bech
Lisbet Bodilsen

Formand 		
Næstformand
Sekretær 		
Kasserer 		
Menig 		
		

Sara Brorson Hedegaard
Karina Klaris Madsen
Mads Hedegaard
Thomas Bakbo*
Kaja Roager Christensen
Jacob Stensgaard

Kurt Bech

* 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, Launy Jensen – 8660 3337

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

Aftenmøder
Øst - Orla
Vest - Gerda og Kai
Nord - Viola og Anker
Nord - Launy Jensen

– 8667 5624
– 8662 6720
– 8662 8081
– 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 Allan Stensgaard – 2242 7520
Besøgsven
Vi har i øjeblikket ikke en koordinator for det at være
besøgsven. - Skulle det være en opgave, du brænder
for, - så kontakt gerne en i bestyrelsen.
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
Der er mulighed for at give en gave ved møderne
eller at indbetale til vores konto i Hvidbjerg bank:
Reg : 		
7500
Kontonr:
7017892
Mobilbetaling
Det er også muligt at betale kaffe el. gave via
MobilePay. - Det sker på tlf. nr. ”4 46 46”
Noter formål - f.eks. ”kaffe” el. ”gave” i kommentarfelt
samt evt. givernr, hvis gaven skal indberettes.

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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DET SKER I IM PÅ
LANDSPLAN
Indre Mission er en stor bevægelse, og der sker rigtig
meget rundt om i landet. Nedenfor er en liste over arrangementer, som Indre Mission inviterer til på landsplan det næste halve år. Måske du skulle med til noget
af det. ?
20-21 Marts
			

Gospel-kids Festival i Bramming
(obs på tilmelding i januar)

7-8 Maj

Konnekt, Århus

21 - 23 Maj

Bedsteforældre camping

29 Maj -1 Juni

Å-festival, Sdr. Felding.

5-7 Juni

Årsfestival på Mørkholt

Udover disse arrangementer er der også bibelcampings
flere steder i landet. - F.eks. pinse camping flere steder.
Læs og find meget mere på www.indremission.dk

Igennem mange år har Evangelisk Alliance haft til opgave at inspirere til bøn for kirken og samfundet og til
engagement i kristen verdensmission. I 2020 har vi igen
en bedeuge, - på tværs af kirkesamfund. Bedeugen i år
tager afsæt i temaet ”På vej hjem”
Mandag d. 6. januar kl. 19.30
VIVA, Eksercerpladsen 2 (2)
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.30
Indre Mission, Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (3)
Torsdag d. 9. januar kl. 19.30
Luthersk Mission, Sdr.markskirken, Koldingvej 77 (5)
Fredag d. 10. januar kl. 19.30
IMU - Lovsangs- og bedeaften,
Hans Tausens Hus, Boyesgade 7a (6)
Tallet i parantes angiver hvilken dag i hæftet, der arbejdes med.
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GUD SKABTE OS TIL AT ELSKE
I en digital tidsalder er det let at glemme sine
medmennesker, men Gud ser hver eneste af os
med kærlige og omsorgsfulde øjne
I denne digitale tidsalder optager mobil og iPads
let opmærksomheden i en sådan grad, at vi ikke
ser vores medmenneske.
Gud har hverken mobil eller iPad. Han er optaget
af én ting: at se hvert enkelt menneske og sende
sin kærlighed og hjælp.

Mobilen
Jeg har brækket foden. Det betyder, at min mobilitet er udfordret i en sådan grad, at jeg ikke kan deltage i det samme som før. I går havde jeg lavet en
indkøbsseddel til ugen, der kommer. Den lå på min
mobil. Da jeg ikke orkede at humpe rundt på krykker
i butikken, overlod jeg min mobil til min mand og datter, der foretog indkøbene.
Imens sad jeg på en bænk udenfor og ventede. Det
slog mig, hvor tit jeg har siddet på en bænk og set
mennesker gå forbi uden at se dem. Med opmærksomheden rettet på mobilen.
I går så jeg dem. De havde min fulde opmærksomhed, og det var rart at se dem i øjnene, der ikke
havde opmærksomheden et andet sted, smile til
dem, anerkende dem – bare fordi, de er mine medmennesker.
Gud har ingen mobil
Hvor er jeg glad for, at Gud ikke har mobil eller iPad.
Du og jeg har hans fulde opmærksomhed. Han er
en Gud, der ser!

(Fortsættes på næste side)
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Det oplevede Israels folk, da de var udvandret af Egypten. Gud så, hvor trætte og slidte de var efter 400 år
i hårdt slaveri. Derfor lod han dem hvile ud ved Sinaj
bjerg et helt år. Her tog han sig af dem i deres uendelige træthed.
Gud ser os med kærlige og omsorgsfulde øjne, der søger at møde vores blik. Jesus har gjort det muligt, at vi
kan se Gud i øjnene. Han ønsker at sende sin kærlighed
og tilgivelse til os i Jesus.
Jeg vil øve mig i at lægge mobilen væk. Jeg vil gerne
møde mit medmenneskes blik og være til stede.
Først af alt ønsker jeg at møde Guds blik i Jesus. Der er
hvile, trøst, tilgivelse, fred, glæde… ja det hele.
Det er fantastisk med en Gud, der ser.

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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