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Velkommen
i Tommerup

Tommerup Missionshus
Skovstrupvej 8
5690 Tommerup
Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen,
samt et antal arbejdsgrupper.

Bestyrelsen:

Arbejdsgrupper:

Carsten Christensen
Formand
 64 75 15 11
 40 49 51 10
 carstenvc@dsa-net.dk

Programlægning
Tage Vig:
 64 76 30 10
 tavi@post.tele.dk
Carsten Christensen
 64 75 15 11
40 49 51 10
 carstenvc@dsa-net.dk

Tage Vig
 64 76 30 10
 tavi@post.tele.dk
Margit Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
 margit@bjornholthansen.dk

Margit Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
 30 28 03 69
 margit@bjornholthansen.dk

Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
 steffen@bjornholthansen.dk

Bygninger og plads
Poul Gerhardt Fugl
 64 76 33 73

0
1
3
EFTERÅR

Hjemmeside og layout
Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
 steffen@bjornholt-

Missionær:
Elna Thisgård Olesen
Skelhøjen 3, Tommerup St.
5690 Tommerup
 20 89 55 14
 elna.thisgaard.olesen@
indremission.dk

Hjemmeside:
www.imtommerup.dk
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Kort orientering om hvad der sker ved vores møder i Tommerup Missionshus.
Møde:
Her har vi indbudt en taler til at forkynde evangeliet.
Der vil være sang. Ofte vil vi drøfte aftenens tale/
spørgsmål fra taleren. Kaffe og socialt samvær.
Bedemøde:
Her mødes vi og synger sammen, beder sammen om
alt fra f.eks. personlige emner til bøn for arbejdet ud
fra missionshuset, takke emner mm.. Bedemødet varer ca. 1 time.

Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med. (Matt. 12, 34 B)
Et godt ordsprog og sandt; det du gemmer i hjertet kommer ud
gennem munden.
I Tommerup IM forsøger vi at putte gode ord, oplevelser, følelser
ind i vores hjerter. Vi er et fællesskab af kristne mennesker, meget forskellige, som gør fællesskabet til noget unikt.
Vi mødes for at styrke vort kristne liv, altså styrke og vedligeholde
vores dåbs pagt. Lige som en bil har brug for brændstof for at blive ved med at køre, således har vi brug for at få Guds gode ord
fyldt på i vores hjerter, for at blive bevaret i den kristne tro.
Som I kan læse her i programmet, så mødes vi jævnligt og vi vil
gerne bruge en så stor bred vifte af Guds ord som muligt og fordi
vi er mange forskellige mennesker, så har vi også brug for forskellige bibel tekster og ord. Derfor vil vi forsøge at arbejde ud
fra en plan som Indre mission på landsplan har ud arbejdet, så vi

Gud og mad:
Et samlingssted for hele familien - Se også side 12
Oktobermøder:
Til oktobermøderne er emnet valgt af Indre Mission.
Oktobermøder afholdes over to sammenhængende
dage.

Det er vigtigt for os at vi har
næsten lige store stykker i
vores forkyndelses-cirkel når
et par år er gået.

over et par år kommer rundt omkring disse forskellige temaer (se
herunder!)
Vi vil gerne lægge op til at alle er med til at vurdere om vi når vort
mål, måske kan I bruge denne liste eller cirkel - sæt et kryds efter
en mødeaften der hvor I mener aftens emne passer ind, således
får vi styr på de gode ord som kommer i vores hjerter.
Vel mødt til vores møder!
Hilsen Carsten Christensen - Formand
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Juli
Tirsdag

2

September
19.30
Bedemøde

Søndag

1

13.00 - 16.30
Udflugt - Turen går til Helnæs.
Læs mere på hjemmesiden når tiden nærmer sig!

August
Tirsdag

13
Onsdag

14

Tirsdag
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19.30
Bedemøde

Onsdag
19.30
Møde v/missionær Hanus Poulsen, Slagelse
Emne: På vej…
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Fredag

23
Onsdag

28

Fredag

13

16.00-18.30
Gud og mad

Onsdag
19.30
Møde v/teolog, Karsten W. Hansen, Stenstrup
Emne: Sandhed

19.30
Møde v/missionær Jørgen Block, Rønne
Emne: Se på Israel og lær om Gud!
Vi vil gennem bibeltekster og billeder se på Israels historie og
spørgsmålet om, hvad det bl.a. lærer os om Gud. Vi vil se på det
moderne Israel og spørgsmålet om vi stadig kan lære noget om
Gud gennem det vi ser.

At have et mål for øje når man er på vej, er en god ting.
Men hvis man mister fokus, eller ikke kan se målet og havner i
en blindgyde hvor eneste vej ud er at lave en u-vending, og man
så opdager at det er der ikke plads til, hvad så...?
Hør om bibelske fortællinger hvor mennesker er kommet på afveje og hvad Jesus siger om det...

19.30
Bedemøde

18

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
19.30
Møde v/journalist IMT Anette Ingemansen
Emne: Tro og tillid
Tro og tillid til Gud og sig selv - fællesskab og relation.

Som menneske er det en grundlæggende præmis at søge sandheden - det gjorde man på Jesu tid og det gør vi i dag.
Biblen lærer os at Jesus er sandheden.
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24. - 26. Fælles møderække
v/missionær Niels Henrik Hovaldt
Tirsdag

24
Onsdag

25

Torsdag

26

19.30
Møde i Assens, Møllevænget 2, 5610 Assens
Se særskilt program.

Oktober fortsat…
Fredag

4
Tirsdag

19.30
Møde i Tommerup, Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup
Se særskilt program.

19.30
Møde i Dreslette, Lange Gyde 4, 5683 Haarby
Se særskilt program.
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Onsdag

9

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/missionær Susanne L. Kristensen,
Kværndrup
Emne: Salme 27
En Salme skrevet af Kong David - den handler om tro på, og
tillid til Herren og om stadig at have brug for at råbe om hjælp
fra Ham og få vejledning til at følge Guds veje.

Oktober
Tirsdag

1
Onsdag

2

19.00
Oktobermøde v/Holger Skovenborg, Gårslev
i Tommerup Kirke / Sognehus
Emne: Glæden over Guds lov

19.30
Oktobermøde v/Bent Kjær Andersen Hjørring
i Tommerup Missionshus
Emne: Glæden over Guds nåde
7

Fredag

25

19.30
Fællesskabsmøde v/missionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg
Emne: Jesus er livet
Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus.
Enten må han have alt for store tanker om sig selv og være
bund upålidelig eller også må han være troværdig og sand andre muligheder findes ikke...
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Onsdag

30

19.30
Møde v/børnekunsulent LM Kids - Erik Nielsen, København
Emne: Diakoni

November fortsat…
Onsdag

20

I aften vil hovedemnet være ”diakoni”.
Børnekonsulent Erik Nielsen, København, født og opvokset i
Odense, vil tale over emnet ”diakoni”, og hvordan vi kan se, de
mennesker vi færdes iblandt, med ”Jesus øjne” - at være en
discipel for andre.
Vi har nok brug for at få benzin (Guds ord) til at være kristne
der hvor vi bor og færdes. Der er helt sikkert noget at hente
denne aften fordi Erik Nielsen har stor erfaring med at færdes
og være kristen i hverdagslivet.

Stjernerne har fra tidernes morgen haft en særlig tiltrækningskraft på mennesker. En af mest omtalte og himmellegemer er
dog stjernen, som viste sig på himlen, da Jesus blev født. Bibelens omtale af Betlehemsstjernen og andre stjerner har
fascineret og inspireret forfattere og salmedigtere gennem
århundreder. Mennesker har i en sådan grad ladet sig fascinere, at der i dag findes en spændende tradition i litteratur, digtning og forkyndelse, som tager sit udgangspunkt i Bibelens
omtale af stjernehimlen og stjernen over Betlehem. I foredraget skal vi se på Grundtvig, den katolske forfatter Johannes
Jørgensen og præsten og digteren Svend Rehling.

November
Onsdag
Tirsdag

5
Fredag

8
Onsdag

13

19.30
Bedemøde

27

18.00
Kredsens familieaften i Assens
Program kommer senere

19.30
Møde v/Johan Schmidt Larsen, Fredericia
Emne: De fulgte stjernen

19.30
Adventsmøde v/Kirsten og Jørgen FlenstedJensen, Brylle
Hos Anette & Tage Vig,
Kamgårdsvej 94, Tommerup
Emne: Kirsten og Jørgen fortæller om at være præstepar for
danske immigranter i Canada og om julefejring i en udlandskirke. En julehistorie sniger sig nok også ind efter kaffen.

19.30
Fødselsdagsfest v/storbysekretær, Henrik
Boje Jensen, København
Emne: Hverdagen med Jesus (Johs. Kap. 15)
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December
Søndag

1

Vigtig information

Socialt arrangement
Vi tager til Haderslev og oplever en julekoncert
med Oslo Gospel Choir
Koncerten starter kl 15
Vi fylder biler op i Tommerup
Kontakt Carsten Christensen hvis du har plads eller mangler
plads.

Børneprogram (Alder 3 - 12 år)
Normalt vil et eller flere møder om måneden være specielt
børnevenlige. Enten som et egentligt familiearrangement eller
med særskilt børneprogram. Møderne er markeret med en
smiley.

Gud og mad
Tirsdag

3
Onsdag

4

Et samlingssted for hele familien

19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/ungdomskonsulent Lars Lund, Slagelse
Emne: Adventstidens sange
Lovsangs aften hvor adventstidens sange vil blive sunget, fulgt
op med tekster fra Bibelen og forventnings tanker om det som
skal komme!

Søndag

15

16.00 - 19.30
Julefest v/børnekonsulent Keld Hansen, Slagelse
Der bliver en kort forkyndelse og Keld har lovet at tage sin trylletaske med og ligeledes kommer der en fræk fugl med - den
kan vist nok snakke :-)
Der er fællesspisning!

25 kr pr. voksen og 10 kr pr. barn - max 70 kr pr. familie
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Program:
16.00-16.30 drop ind
16.30-18.00 aktiviteter og forkyndelse tilrettelagt så både
børn og voksne kan være med
18.00-18.30 mad

DFS inviterer alle interesserede til:
Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup
Vil du vide mere så kontakt:
Henrik Poulsen:Tlf.66 13 89 07 E-mail: henrikpoulsen@city.dk

Brylle Børneklub
Hvad:
Historie, sjov, Jesus, kage, sang, bibel
HVORNÅR: Hver fredag i ulige uger fra kl. 1530 - 1645
HVOR:
Rytterskolen, Ryttergade 3, Brylle eller
Salem, Skovsbovej 8, Tommerup
...se i programmet!

KONTAKT: Irene Bjørnholt  63 76 60 60
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