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Velkommen
i Tommerup
Indre Mission

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

Bestyrelsen:

Arbejdsgrupper:

R

Carsten Christensen
Formand
40 49 51 10
 carstenvc@dsa-net.dk

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

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

Hjemmeside og layout
Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04
 steffen@bjornholthansen.dk
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FORÅR

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.
Gud og mad:
Et samlingssted for hele familien
...Se også programmets bagside!

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 bibeltekster og ord. Derfor vil vi forsøge at arbejde ud fra
en plan som Indre mission på landsplan har udarbejdet, så vi over
et par år kommer rundt omkring disse forskellige temaer :

Arrangementer andre steder
Kristendomskursus
Foregår i sognehuset ved
Tommerup kirke.

Salmemarathon
Hver gang fra kl. 19.00 20.30

Tilmelding til Tage eller
Margit

1. April Tommerup kirke
Salmerne 636 - 661

Starter kl. 18.15 med spisning.

22. April i Broholm kirke
Salmerne 662 - 700

Januar Februar
20.
3.
27.
10.
24.

13. Maj i Brylle kirke
Salmerne 701 - 733

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 a ftens emne passer ind, således
får vi styr på de gode ord som kommer i vores hjerter.

3. Juni i Verninge Kirke
Salmerne 734 - 756

Vel mødt til vores møder!
Hilsen Carsten Christensen - Formand

Marts
3.
10.
17.
24.
31.
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Det er vigtigt for os at vi har næsten lige store stykker i vores
forkyndelses-cirkel når et par år
er gået.
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Januar
Tirsdag

7
Onsdag

8
Onsdag

15
Onsdag

22

Februar
19.30
Alliancebedemøde

Tirsdag

19.30
Alliancebedemøde

Onsdag

4
5

19.30
Møde v/Inger Grinderslev
Emne: Sorg og krise, set ud fra et bibelsk synspunkt
19.30
Kredsforårsmøde i Tommerup v/ Sognepræst
Peter Fredensborg, Billund

19.30
Bedemøde

19.30
Generalforsamling
Indledning v/sognepræst Jacob Daniel Lund Olesen, Ore
Emne: Menighedspleje:
Gaven og opgaven ved at leve i og ud af et kristent fællesskab.

Onsdag

12

19.30
Møde v/missionær Preben Dahl, Maribo
Emne: Jeg er det sande vintræ (Joh. 15, v.1- 8)
Jesus taler om to ting som gælder for en kristen:

Lørdag

25
Fredag

31

- Det livsnødvendige i at være i Kristus. Kun i ham har vi det
evige liv.

9.30 - 20.30
Fynsstævne i Vor Frelsers Kirke, Odense
v/ Bjarne Hvidbjerg, Tistrup

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
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- Det må kendes på os, i vor hverdag, at vi er i Kristus, ved at vi
bære kærlighedens frugter som udspringer af evangeliet.

Fredag

28

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
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Marts fortsat…...

Marts
Tirsdag

4
Fredag

7
Lørdag

8

Onsdag

19.30
Bedemøde

26

19.30
Bibelstævne, Assens
v/Leif Andersen, Rejsepræst, IM, Hvidovre

19.30
Besøg af Tommerup Efterskole
Tale v/ Udviklings- og undervisningskonsulent
Simon Hauge Lindberg, Århus
Emne: ’All inclusive’
Ved hjælp at billedet fra rejseverdenen skal vi se, at Bibelen
taler om mennesket som værende skabt til et all inclusive liv
med Gud. Denne relation blev brudt, da synden kom ind i verden, men det fantastiske er, at Bibelen også siger, at frelsen i
Kristus også er all inclusive. Jeg skal ikke betale noget under
vejs, alt er betalt en gang for alle, og det er ikke engang mig
selv, der betalte den regning.

15.00
Bibelstævne, Assens
v/Leif Andersen, Rejsepræst, IM, Hvidovre
19.30 Lovsangsaften
Fredag

Onsdag

12

19.30
Møde v/ Susanne Kristensen, Kværndrup
Emne: Sorg og krise

28

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

Susanne fortæller om sin egen oplevelse og hvordan hun kom
igennem krisen og det at være et kristent menneske.

Onsdag

19

19.30
Møde v/ Arne Skov
Emne: Sorg og krise
Arne tager udgangs punkt i at være pårørende i forbindelse med
sorg og krise og han vil inddrage os alle i dette.
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Maj

April
Onsdag

2
Tirsdag

8
Onsdag

9
Onsdag

16
Fredag
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19.30
Social aften

Tirsdag

19.30
Bedemøde

Onsdag

19.30
Møde v/ Anna & Asbjørn Asmussen
Emne: Parforhold - styrken i forskelligheden

Onsdag

6
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19.30
Møde v/ Sten Møller Laursen, Videbæk
Emne: Prioritere i familielivet
16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
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30

19.30
Forårsfest i Tommerup kirke og Sognehus
Tale v/ Jacob Daniel Lund Olesen, Ore
Program senere! (Se evt. hjemmesiden)

19.30
Møde v/ Inger & Per Larsen, Skive
Emne: Skal vi arbejde med kærligheden?
19.30
Møde v/Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Emne: ”Jeres forløsning nærmer sig”
(Luk. 21 v.25-33)
...om vores forventninger til Jesu genkomst.

Fredag

23
Onsdag

Onsdag

19.30
Bedemøde

28

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
Møde v/ Villy Sørensen, Hammel
Emne: Gud er min far
Mødet handler om Guds skjulte kærlighed, Vi tror at Gud elsker os, vi har også situationer, hvor vi oplever hans kærlighed, som lige ud ad landevejen, men ofte kan vi opleve at det
er svært at se og forstå at Gud elsker mig.
Kom og hør om hvor og hvordan troen kan finde et hvilepunkt,
i Guds kærlighed, sådan som han har åbenbaret den for os.
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Juni
Tirsdag

3
Onsdag

4
Fredag

13
Fredag

20
|

Juli
19.30
Bedemøde

Onsdag

2

19.30
Møde v/missionær Carsten Mikkelsen, Kolding

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

http://indremission.dk/aktiviteter/aarsmoedet/
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Vigtig information
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.

Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping
Se mere på:

Søndag

Mandag

19.30
Social aften

18.00
Sct. Hans aften
hos Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle
Tale v/Jens Mortensen, Fredericia
Vi griller - pris voksne 25 kr. – børn 15 kr.
sodavand 5 kr.
Medbring selv kage og drikkevarer til kaffepausen. (Se også www.imtommerup.dk under ’Program’.)
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Gud og mad
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:
Henrik Poulsen:Tlf.66 13 89 07
Email: henrikpoulsen@city.dk
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