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Velkommen
i Tommerup

Tommerup Missionshus
Skovstrupvej 8
5690 Tommerup
Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen,
samt et antal arbejdsgrupper.
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Programlægning:
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Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
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Hjemmeside
Missionær:

www.imtommerup.dk

Elna Thisgård Olesen
Skelhøjen 3, Tommerup St.
5690 Tommerup
86 80 55 17
20 89 55 14
 elna.thisgaard.olesen@
indremission.dk

og Layout:
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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 over et

Gud og mad:
Et samlingssted for hele familien - Se også side 12
Socialt arrangement:
Vi mødes til en aften uden taler. Aftenens indhold varierer meget, men kan f. eks. Være Lovsang, konkurrencer, vidnesbyrd, fællesspisning, spil, film, eller
koncert m.m.
Fælles møderække:
Møderne holdes i sammenhæng og i samarbejde
med samfundene i Assens og Dreslette.

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

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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August
Tirsdag

12
Onsdag

13

September
19.30
Bedemøde

Tirsdag

17.00 - 21.00
Rengøring af missionshuset
Fællesspisning

Onsdag

2
3

19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/Arne Olsen
Emne: Nådemidlerne: Ordet
- midlet fra Gud, som sætter os i livsforbindelse med Jesus - Han
som selv er Ordet.

Onsdag

20

19.30
Møde v/Anders Graversen
Emne: Fællesskab og relation
Jesus og vores møde og fællesskab med indvandrere

Onsdag

10
Fredag

29

- gennem vandet - det synlige middel , hvorved Gud føder os ind i
sit rige og skænker os Helligånden som gave.

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
Fredag

Søndag

31

13.00 - 16.30
Udflugt - Turen går til Sanderumgaard.

19.30
Møde v/Arne Olsen
Emne: Nådemidlerne: Dåben

19

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

Samkørsel fra Salem kl 13:00
Husk at medbringe egen kaffekurv og kage
Læs mere på hjemmesiden når tiden nærmer sig
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23. - 25. Fælles møderække
v/Bjarne Lindgren Christensen, Missionær IM
Tirsdag

23
Onsdag

24

Torsdag

25

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

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.

Oktober fortsat…
Onsdag

8

19.30
Møde v/Korshærs- og gadepræst Peder Pontoppidan Thyssen,
Emne: Hvor meget ansvar har vi for hinanden?
Er det vores pligt at gøre andre lykkelige? Eller at frelse dem?
Hvor meget ansvar har vi for hinanden og hvor meget ansvar
skal vi jævnfør Bibelen have for hinanden?

Onsdag

22

19.00
Obs!
’Overgangsfest’ for Elna Thisgård Olesen
v/Sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kolding
Emne: Gjort retfærdig ved tro
Der vil blive rig mulighed for at bringe en hilsen og måske en
sjov oplevelse til og med Elna. Festen er for alle som har eller
har haft kontakt med Elna.

Oktober
Onsdag

1

Tirsdag

7

19.30
Socialt arrangement
Emne: Vores egen aften!
Koret ”Cirka” kommer og synger for, og med os

Fredag

31

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
Bedemøde

7

8

December

November
Tirsdag

4
Fredag

7

Onsdag

12
og

Onsdag

19

Tirsdag

19.30
Bedemøde

2

18.00
Fælles familieaften i Assens
v/Rudolf Larsen, Agerskov
Program kommer senere

Onsdag

3

Onsdag
19.30
Kursusaftener
Emne: Trosbekendelsen

10

Disse to onsdage ser vi nærmere på indholdet og betydningen
af teksten i trosbekendelsen.
Gennem oplæg og gruppesnak hjælper vi hinanden til at forstå
trosbekendelsen bedre.
Åben for alle!
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16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
I Broholm kirke
Syng julen ind!

19.30
Adventsmøde v/Gunner Jensen
Hos Anette & Tage Vig,
Kamgårdsvej 94, Tommerup
Emne: Advent
- og med sjovt indslag til lattermusklerne!

Søndag
Fredag

19.30
Bedemøde

14

16.00 - 19.30
Julefest for børn og voksne, således at
alle kommer i julestemning
v/Fritidsforkynder Kaj Lund, København
Der er fællesspisning!
25 kr pr. voksen og 10 kr pr. barn - max 70 kr pr. familie
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Vigtig information
Gud og mad

Boganmeldelse
I 2010 udgav Lohses Forlag andagtsbogen ”Ordet til liv og tro” Skrevet
af Hanne & Flemming Frøkjær-Jensen.
Oprindeligt er andagtsstykkerne skrevet til ”Ordet” i Kristelig dagblad.
Af disse andagtstykker har man så udvalgt 366 stykker og samlet dem i
en bog. Andagtstykkerne er
nummererede fra 1 til 366 så
man skal vide, hvilket nr. dagen
har. Desuden er bogen opbygget i en række temaer, som behandles igennem ca. 10 andagter.

Et samlingssted for hele familien
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:
Birgitte Madsen: Tlf. 86 43 06 15 E-mail bm1@mail.dk

Privat har jeg læst andagterne
fortløbende og har haft megen
glæde af at bruge bogen. Hanne
og Flemming Frøkjær Jensen
bruger et let læseligt sprog og
bruger mange aktuelle eksempler til belysning af teksten. Selv
har jeg fået flere aha oplevelser
og haft godt udbytte ved læsningen af teksterne.
Hanne Frøkjær-Jensen er uddannet faglærer i kristendomskundskab og Flemming Frøkjær-Jensen er
udannet teolog og har været sognepræst på Fur i 32 år hvilket borger for
faglig kvalitet, så selv om det er 4. år siden andagtsbogen udkom, kan
jeg stadig anbefale bogen, som man kan købe på Lohses Forlag for kr.
329.95
Af Frede Hansen, Åbenrå
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