INDRE MISSION VIBORG
Hans Tausens Hus
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Indre Mission
Indre Mission er en landsdækkende folkekirkelig forening, som blev stiftet i 1861 af præster og lægfolk.
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Information
Arbejdsgrene Information
Hvem er hvem?
Bestyrelsen & IMU-bestyrelsen
Gå på gaden med IMU
Yderligere information
Bedemøder
Tak for fællesskabet
Du kan bede om alt

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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Sommeren

Indre Mission har en lang tradition for at afholde bibelcampings landet over
igennem hele sommeren. Men 2020 bliver desværre en undtagelse. Grundet
Covid-19 har man været nødsaget til at aflyse bibelcamping flere steder.
Nogle er pt. fastholdt. Man kan holde sig orienteret på indremissions hjemmeside - bibelcamp.dk.
Selv om bibelcamping er aflyst, er Indre Missions egen campingplads
- Mørkholt Strand Camping, stadig åben for traditionel camping- og hytteferie.
Vi opfordrer til, at man både i juni og juli gør aktivt brug af sin bibelkreds måske også mere end en gang i måneden. Derudover vil vi også opfordre til
at benytte det store arkiv, der findes med forkyndelse i Indre Missions medie
arkiv - find links på bibelcamp.dk.

Juli
Salmernes Bog 23, 4
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.

kl. 19.00

Ud i det blå med Hanne og
Frede Møller. Turen går til
Ø Bakker, derefter til Viskum
Kirke, hvor Søren Christensen
holder en andagt for os.
Man medbringer selv kaffe/
kage. Hvis vejret tillader det,
indtages det i det fri, ellers
bliver det i HTH.
Afgang fra HTH kl. 19.00

Tirs d. 21. Sommerarrangement
kl. 19.00

Besøg hos Hanne og Knud
Jakobsen

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 14. Sommerarrangement
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august
Johannes’ Første Brev 1, 5
Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer:
Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 5.

Frokostmøde

kl. 13.00

kl 13-16 frokostmøde m.
hygge og samvær .
Pris: 70 kr.
Tilmelding senest 1.august til
Anna og Gerald tlf 6028 0523 eller Gerda
Jespersen tlf 2146 8780

Tirs d. 11. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tale ved Mathias Mikkelsen,
Aarhus, fritidsforkynder i IMU.
”En Gud som giver - om
bekymringer, taknemmelighed og overflod” (Joh 2,1-12)
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 6.
kl. 19.30

Opstart

Hygge og sociale aktiviteter

Tors d. 13. Simon Mejdahl
kl. 19.30

”Bøn”

Tors d. 20. Fællesmøde med IMU
kl. 19.30

Koncert med Sara Hummelmose m/ band.

Tirs d. 25. Tidlig tirsdag
kl. 17.30

” Paulus”
V. Berit Skødt, Konsulent i
DFS og Gospel-kids.
Indsamling til DFS
Information om pris samt tilmelding til spisning til Annette Skoven. på mob. 6169 4750
el. annette@skoven.dk - Senest d. 18. aug.

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 4.

Tors d. 20. Fællesmøde med IM
kl. 19.30

Koncert med Sara Hummelmose m/ band

Tors d. 27. Alternativ aften

Nærmere info følger

IMU

IMU

kl. 19.30

Ons d. 26. Ingen legestue

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 12. Legestue

Ons d. 26. Ingen børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 12. Forklarelsens bjerg

Ons d. 26. Vi går på græs

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 12. Opstart
Så er der fest

Ons d. 19. Fodboldgolf
Mere info senere

Ingen børneklub pga. tidlig
tirsdag

Ons d. 19. Stormen på søen

Ingen legestue pga. tidlig tirsdag

Ons d. 19. Legestue

Tors d. 20. Gospel-Kids
Opstart

Tors d. 27. Gospel-Kids
kl. 16.30

.

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

kl. 16.30
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september
Salmernesbog 115, 1
Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære,
for din godheds og troskabs skyld.

Tirs d. 1.
Ons d. 2.
kl. 14.30

Tirs d. 8.
kl. 19.30

Eftermiddagsmøde

V. missionær Heri Elttør,
Aulum

Arbejdsdag

Læs mere nedenfor

Fødselsdagsfest

Fødselsdagsfest for 		
Indre Mission Danmark.
” Du styrer i retning af det, du
ser på” (2. Peters Brev 3)
v. Ole Solgaard, redaktør på
Budskabet
Indsamling af gave til Indre Mission Danmark.
Bedemøde kl. 19.00

Tirs d. 15. Intet møde

Valg til menighedsråd

Tirs d. 22. - fredag d. 25.
Fællesskabets uge
”Jesus i min hverdag”

Der vil være morgenandagt og bøn
D. 23. 24. og 25. kl. 9.30 i
Hans Tausens Hus.
Tirs d. 22. Fællesmøde
kl. 19.30

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

Tors d. 24. Fællesmøde
kl. 19.30

”Fornyelse i troen”
v. Jens Jensen, Norge.
Bedemøde kl. 19.00

Fre d. 25.

kl. 17.30

Fællesmøde m. spisning

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Lør d. 5.

Bibelkreds i hjemmene

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

Tirs d. 29. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

Tors d. 3.
kl. 19.30

Arbejdsdag

Læs mere nedenfor

Tors d. 17. Bibelstudie
kl. 19.30

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tirsdag d. 22. - fredag d. 25.

Fællesskabets uge - se samfundsprogrammet

Tors d. 10. Alternativ aften
kl. 19.30

Introduktion til bibelstudie

IMU

IMU

Lør d. 5.

Forkyndelse

Nærmere info følger

”Diakoni - evangeliet i handling
(diakoni 1) v. Lars Morthorst
Christiansen.

Snuden i bibelen

Ons d. 9.

Klub

Ons d. 16. Dreng / pige aften
Nærmere info senere

Ingen klub

D. 11-12

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 2.

Ons d. 23. Løb for livet !!!

Overnatning
Ons d. 30. Gæt en lignelse

Ons d. 2.

Jesus som Guds tolk
og opvækker

Ons d. 23

Ons d. 9.

Den samaritanske
kvinde

Ons d. 30. Abraham skal ofre Isak

Ingen børneklub

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Program følger.

pga. Fællesskabets uge

Ons d. 16. Abrahams kaldelse
Ons d. 2.

Legestue

Ons d. 23

Ingen legestue

Ons d. 9.

Ons d. 30. Legestue

Legestue

LEGESTUE

LEGESTUE

		

pga. Fællesskabets uge
		

Ons d. 16. Legestue

Gospel-Kids

Tors d. 24. Fri

GOSPEL-KIDS

kl. 16.30

Tors d. 10. Gospel-Kids

Tors d. 26. Gospel-Kids-dag

kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

Tors d. 3.
kl. 16.30

I Bjerringbro for 0. - 6. klasse

Tors d. 17. Gospel-Kids
kl. 16.30

Ekstraordinær
generalforsamling
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oktober
Jobs bog 19, 25
Dog ved jeg, at min løser lever,
til sidst skal han stå frem på jorden.

Tirs d. 6.
kl. 14.30

Eftermiddagsmøde

v. fritidsforkynder Anders
Jørgen Jensen, Fandrup

Tirs d. 13. Tirsdagsmøde
kl. 19.30

” Syndstilgivelsen er vigtigere
end et godt helbred - Mark 2,112 (Diakoni 2)”
v. Heri Elttør
Bedemøde kl. 19.00

Tors d. 1.

Bibelstudie

IMU

kl. 19.30

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Tors d. 8.

Daniel Præstholm

Et liv i frihed + Et åndsfyldt liv
(Rom. 6-8)

kl. 19.30

”Messiasforventninger
i GT og NT.”
v/ Anders Bjerregaard stud.
theol. på MF i Århus.
Indsamling til MF

Fre d. 30.
kl. 17.30

Familieaften

v/ Lene Rønne Pedersen,
Familie- og musikkonsulent

Medbring mad til det store ta’ selv bord.

Tors d. 22. Alternativ aften
Kl. 19.30

Nærmere info følger

Tors d. 29. Jørgen Bloch
Kl. 19.30

Israel i Guds store frelsesplan
(Rom. 9-11)

IMU

kl. 19.30

Tirs d. 20. Bibelundervisning

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Ons d. 7.

Bibelkreds i hjemmene

Tors d. 15. Efterårsferie
Ingen IMU

VHS aften

Ons d. 14. Efterårsferie

Ons d. 21. Snuden i bibelen
Ons d. 28. Escape room

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Ons d. 7.

Isak får Rebekka

Ons d. 21. Jakob og Esau

Ons d. 14. Efterårsferie

Ons d. 28. Ingen børneklub

Ons d. 7.

Ons d. 21. Legestue

Legestue

Gospel-Kids

Tors d. 8.* Måske fri
Fre d. 9.* Måske optræde

Tors d. 22.*Måske fri
Fre d. 23.*Måske optræde
Tors d. 29. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 15. Efterårsferie
Ingen Gospel-Kids i dag.

*Se særskilt Gospel-Kids program

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 1.

Ons d. 28. Ingen legestue

pga. familiemøde d. 30. okt.

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 14. Efterårsferie

pga. familiemøde d. 30. okt.

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 7.
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November
Efeserbrevet 6, 16
Overalt skal I løfte troens skjold,
hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.

Bibelkreds i hjemmene

Ons d. 4.

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

Lør d. 7.
9.30 - 15

v. pastor Liv Marit Holm

Pigefridag

”Selvværd - Selvtillid - mønstre
og vaner når livet slår knuder.”
v. Solveig Rosenkvist, sygeplejerske og psykoterapeut,
Herning.

Tirs d. 17. Tidlig tirsdag
kl. 17.30

” Guds kald til tro og tjeneste”
V. Henrik Dideriksen, Skive

Information om pris samt tilmelding til spisning til Annette Skoven. på mob. 6169 4750
el. annette@skoven.dk - Senest d. 10. Nov.

Tirs d. 24. Fællesaften med IMU

Tirs d. 10. Tirsdagsmøde

Bibelundervisning : ”Livsbølgen
fra Jerusalem - inspiration til
mission fra Ap.G ” v. Peder
Kølle, lærer på IMB, Børkop.
indsamling til IMB

Tors d. 5.

Tirs d. 24. Fællesmøde med IM

kl. 19.30

”Vor tid i lyset af Daniels Bog”
v/ Kristian Larsen, KIDSkonsulent i LM KIDS, Aalborg
Bedemøde kl. 19.00

kl. 19.30

Bibelstudie

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

Forskellige, men dog ét i
Jesus (Rom. 14-15 og 21)

Bibelundervisning v. Peder
Kølle, IMB. (OBS .. tirsdag)

Tors d. 26. Alternativ aften

Ons d. 18. Snuden i bibelen

JUNIOR/TEEN

kl. 19.30

kl. 19.30

IMU

IMU

Tors d. 12. Kent Rasmussen

kl. 19.30

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 3.

kl. 19.30

”Hygge-før-Jesu-fødselsdagsmåned-med-sjov-fest!”

Tors d. 19. Alternativ aften

JUNIOR/TEEN

kl. 19.30

Nærmere info følger

Ons d. 4.

Vi bager pizza

OBS !!
Vi mødes kl. 18.
		

Ons d. 11. Flyv Dumbo flyv !!!

Ons d. 25. Sukkerchok

Ons d. 4.

Jakob drømmer

Ons d. 18. Ingen børneklub

Ons d. 11. Jakobs hjemkomst

Ons d. 25. Elisabeth og Maria

Ons d. 4.

Ons d. 18. Ingen Legestue

Legestue

Fri

Lør d. 7.

Jule Gospel-Kids

I Herning for 0.-8. Klasse

Tors d. 12. Gospel-Kids
kl. 16.30

Tors d. 19. Gospel-Kids
kl. 16.30

Børnerådsmøde

Tors d. 26. Gospel-Kids
kl. 16.30

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

Tors d. 5.

Ons d. 25. Legestue

LEGESTUE

LEGESTUE

Ons d. 11. Legestue

Ingen legestue pga. tidlig tirsdag

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ingen klub pga. tidlig tirsdag

13

14

december
Esajas’ Bog 11, 1
Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.
Over ham hviler Herrens ånd.

Ons d. 2.

Bibelkreds i hjemmene

kl. 17.30

Eftermiddagsmøde

kl. 14.30

Pastor Bjarne Marcussen,
Højbjerg

Ons d. 8.

Bibelundervisning

kl. 19.30

Tirs d. 15. Julehygge

Julehygge med 		
spisning á 50 kr. pr. kuvert,
børn under 12 år gratis.
Medbring lotterigevinster.
Andagt v. Robert B. Due
Gospel-Kids medvirker.

”De første tider og de sidste.
Sammenhængen mellem
skabelsen og nyskabelsen.”
v. Jens Lomborg, præst i
Skjern Bykirke.
Indsamling til Evangelisk Luthersk Netværk.
Bedemøde kl. 19.00

Tirs d. 29. Julefest

Tors d. 3.

Tirs d. 15. Julehygge med IM

kl. 19.30

Bibelstudie

Vi mødes i vores bibelstudiegrupper

kl. 19.30

Tips fra Maria - hvordan man
fører Jesus ind i sin hverdag

Tirs d. 29. Julefest
kl. 19.00

kl. 17.30

Ons d. 9.

2020’s sidste
klubaften

Se samfundsprogrammet.

kl. 19.30

Juleafslutning

Tirs d. 29. Julefest

Se samfundsprogrammet.

Tirs d. 29. Julefest

kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

JUNIOR/TEEN

JUNIOR/TEEN

Krea

”En juleprædiken for alle
aldre” v. Jim Pfrogner.

Tors d. 17. Alternativ aften

kl. 19.00

Ons d. 2.

Julefest ved Ingelise Benner,
Viborg

IMU

IMU

Tors d. 10. Peter Rask

kl. 14.00

INDRE MISSIONS SAMFUND

INDRE MISSIONS SAMFUND

Tirs d. 1.

Julenat

Ons d. 16. Ingen børneklub

Ons d. 9.

Vismænd og Jesus på
flugt

kl. 19.00

Søn d. 29. Julefest

Se samfundsprogrammet.

Tirs d. 15. Julehygge

Se samfundsprogrammet.

Ons d. 2.

Legestue

Ons d. 16. Ingen legestue

Ons d. 9.

Legestue

Tirs d. 29. Julefest
kl. 19.00

Se samfundsprogrammet.

Tirs d. 15. Julehygge

Se samfundsprogrammet.

Tors d. 3.

Gospel-Kids

kl. 16.30

Tors d. 10. Gospel-Kids
kl. 16.30

Afslutning

Tirs d. 15. Optræde til
julehygge i HTH

GOSPEL-KIDS

GOSPEL-KIDS

kl. 17.30

LEGESTUE

LEGESTUE

kl. 17.30

BØRNEKLUB

BØRNEKLUB

Ons d. 2.

15

IM SAMFUND

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

16

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

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

IMU-formand
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

Bedemøder
Hanne Møller
Tlf. 3013 5852
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Bestyrelse
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
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 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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Bedemøder
Bønnen gør en forskel, bl.a. fordi den hjælper os med at
gøre det lettere at bære det tunge, og den gør glæden
og taknemmeligheden dybere. Bøn er også et udtryk
for kærlighed, når vi beder for dem, vi holder af. Det er
meget stærkt at få at vide, at nogen beder for mig.
I dette efterår prøver vi endnu en gang at sætte fokus
på bønnen i forbindelse med vore møder. Det gør vi ved
at holde et bedemøde den anden tirsdag i hver måned.
Bedemødet vil være i lille sal og starter en halv time før
alm. mødestart, altså kl. 19.00.
Det vil fremgå af programmet, hvilke tirsdage der er
bedemøde.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage.

Tak for
fællesskabet
Vi vil gerne takke alle jer der har haft øje for dem, der
sad alene i den tid, hvor vi ikke kunne mødes. Og vi
opfordrer alle til forsat at have øje for hinanden, også
nu hvor vi igen må mødes i det store fællesskab. Vær
frimodige og tag gerne kontakt til hinanden. Lad vores
fællesskab blive rigere og lad omsorgen for hinanden
vokse.
Og med denne salmestrofe vil vi takke jer og glæde os
over, at vi kan mødes igen.

”Guds menighed er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i al evighed den samme,
og fast hans rige på sin klippe står.
Mens verdensriger kommer og forsvinder,
går kirken mod fuldkommenhedens vår.”
Ronald Fangen 1942. Dansk 1989.
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Byg på et godt fundament
Det er vigtigt at bygge sit hus på et solidt fundament,
men endnu vigtigere at bygge sit liv på et solidt fundament.
Jeg har lejet en affugter. Det var en af de sidste, firmaet havde – og jeg måtte til en anden by for at finde
en afdeling, der overhovedet havde en tilbage. ”Ja, affugtere og vandpumper og vandstøvsugere – dem er
der run på,” som ekspedienten sagde til mig.
Ja, vi har vand i kælderen. Men vi skal ikke klage. Andre har vand rundt omkring hele huset og måske endda inde i stuen!

To huse
Igen og igen bliver jeg mindet om en af de mange
billed-historier, Jesus fortalte. Om to personer, der
byggede hus. Den ene gjorde det grundigt og gravede
ned til fast grund og byggede huset op på det. Den
anden var hurtigere og byggede direkte på overfladen.
Husene har måske set ens ud og har fungeret på
samme måde i hverdagen. Men, sagde Jesus, så kom
der et voldsomt skybrud. Og vandmængderne nåede
begge huse. De skyllede underlaget væk under det
hurtigt byggede hus, så det væltede. Men det på fast
grund blev stående.
Mit hus
Jeg er glad for, at den danske byggestil altid indeholder, at man graver ud og lægger et solidt fundament.
Ellers havde jeg på nuværende tidspunkt nok haft brug
for mere end en affugter. Men Jesus’ pointe handler
ikke om huse, men om liv. Hvad bygger jeg mit liv på?
To liv kan se fuldstændig ens ud i det daglige. Men
når der kommer noget voldsomt, vil det vise sig, hvad
fundament de bygger på. Jesus tænker først og fremmest på den dag, hvor døden har væltet vore huse
og vi skal møde vores skaber.
(fortsættes på side 24)
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Hvilket fundament har vi for det møde?
Jeg tænker også, at billedet gælder de skybrud, vi kan
opleve i vores liv – hvad har vi, der kan holde os, når alt
omkring os falder sammen?
I begge tilfælde er der Gud ske lov et fundament og et
par stærke kærlige arme, der kan holde os oppe og kan
redde os. Det fundament er Jesus – så jeg er taknemmelig for, at jeg bygger mit liv på ham og det, han har
fortalt os.
Skrevet af Sprint Aagaard Korsholm
Kilde: JesusNet.dk
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Hvad er det evige liv? Er der en Gud? På
jesusnet.dk kan du finde svar på alt om Gud,
Bibelen, Jesus, kirke og kristendom. Du kan
også selv stille dine spørgsmål og få svar på
netop det, du tumler med.

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

