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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.

August
Tirsdag

11
Onsdag

12

Søndag
Gud og mad:
Et samlingssted for hele familien - Se også side 12

16

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.

Onsdag

Fælles møderække:
Møderne holdes i sammenhæng og i samarbejde
med samfundene i Assens og Dreslette.

19

Onsdag

26
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19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/ Jette Rosendahl Larsen, Sognepræst
Kauslunde/Gamborg
Emne: Noget om salmer...

13.00 - 16.30
Udflugt - Turen går til ’Humlemagasinet’.
Samkørsel fra Salem kl 13:00
Husk at medbringe egen kaffekurv og kage

19.30
Møde v/Jens Backer Mogensen, Sognepræst
Middelfart
Emne: Sakrementerne; dåb og nadver

17.00 - 21.00
Rengøring af missionshuset
Fællesspisning
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Fredag

28

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

1
Onsdag

2
Onsdag

9
Fredag

18

Kærligheden er noget af det første vi som menneske møder. Barnets ufortjente kærlighed fra mor og far.
Senere opdager barnet, at forældrenes omsorg og kærlighed, også betyder at forældrene må sætte grænser, for at beskytte barnet
mod farer.

September
Tirsdag

Hvad er kærlighed?

Som voksne har vi ofte erfaret at kærligheden kan gøre ondt. Vi
kan føle os svigtet, forladt og alene - langt væk fra forældrenes
kærlighed. Den første kærlighed, som vi mærkede.

19.30
Bedemøde

Når tingene ændrer sig, og kærlighedens vilkår ikke længere er
nærværende mærkes savnet - nu er kærlighedens fravær tydeligt.

19.30
Møde v/Asbjørn Asmussen, Mediekonsulent IM
Emne: Den Treenige Gud - Faderen

19.30
Møde v/Asbjørn Asmussen, Mediekonsulent IM
Emne: Den Treenige Gud - Sønnen

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

Jeg startede med at stille spørgsmålet, hvad er kærlighed?
Her må vi bruge vores livserfaring - helt sikkert - kærligheden er
en gave. Vi kan ikke tage kærligheden af os selv - vi er helt afhængige af at modtage den fra andre, som barnet er afhængigt af
mors og fars kærlighed.
”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn,
dem, der tror på hans navn.” (Joh. 1, v.12)
Når vi døbes, bliver vi automatisk Guds børn og i samme handling,
ER vi arvinger i Guds rige.
Et andet sted står der; ”for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter
ved Helligånden, som er givet os.” (Rom. 5, v.5b)
Guds kærlighed er stadfæstet ved Jesu ord på korset; ”Det er fuldbragt!”
Påske morgen, hvor lyset skinner ind i den tomme grav og kvinderne får beskeden ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom
og se stedet, hvor han lå.” (Matt. 28, v5-6)
Vi er ikke mere alene – forældreløse – og uden kærlighed!
T.V.
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Fælles møderække
v/Brian Madsen, Forkynder og Samfundskonsulent IM
Tirsdag

22
Onsdag

23

Torsdag

24

Oktober

19.30
Møde i Assens, Møllevænget 2, 5610 Assens
Emne: Guds Ånd giver tro - kalder dig!

19.30
Møde i Tommerup, Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup
Emne: Guds Ånd giver vækst - helliggør dig.!

19.30
Møde i Dreslette, Lange Gyde 4, 5683 Haarby
Emne: Guds Ånd giver kraft - udruster dig!

Tirsdag

6
Onsdag

7

Onsdag

21

Onsdag

30

19.30
Møde v/Asbjørn Asmussen, Mediekonsulent IM
Emne: Den Treenige Gud - Helligånden
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Fredag

30

19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/Finn Andersen, Fritidsforkynder, Børkop
Emne: Hvad særligt er der ved bibelen?

19.30
Møde v/Johannes Jørgensen, Fritidsforkynder,
Ringe
Emne: Genkomst og Dom
- Forudsigelsen i det Gamle Testamente
- Løfterne om Messias

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

November
Tirsdag

3
Fredag

6

Tirsdag

19.30
Bedemøde

1

18.00
Fælles familieaften i Assens
Program kommer senere

Onsdag

2

19.30
Bedemøde

19.30
Adventsmøde v/Elna Thisgård Olesen, Tommerup
Hos Anette & Tage Vig,
Kamgårdsvej 94, Tommerup
Emne: Lys i mørket

Onsdag

11

Fredag

20
Onsdag

25

19.30
Møde v/Johannes Jørgensen, Ringe
Tema: Genkomst og Dom
- Guds indgriben
- Jesu frelsergerning på Golgata

Onsdag

9

19.30
Socialt arrangement
Juleklip, musik og fortælling

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
Møde v/Johannes Jørgensen, Ringe
Tema: Genkomst og Dom
- Den endelig afslutning, verdensdommen den
evige fortabelse eller det evige liv.
9

Søndag

13

16.00 - 19.30
Julefest
v/Thomas Bjerg Mikkelsen
Der er fællesspisning!
25 kr pr. voksen og 10 kr pr. barn - max 70 kr pr. familie
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Vigtig information
Boganmeldelse

Gud og mad

Der findes mange gode bøger om sjælesorg, og Lohse har nu udgivet én
mere i rækken. Dog er det en lidt anderledes bog, da det også er en arbejdsbog med eksempler fra mennesker, der har været i forskellige situationer, som mange af os kender til fra
den ene eller den anden side af køkkenbordet.

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

Karin Ackermann-Stoletzky, som er
forfatteren, formår at få sjælesorgen
ind i hverdagen – dén er ikke forbeholdt terapeuter og uddannede sjælesørgere, vi kan alle være sjælesørgere
for hinanden, og vi har alle brug for
sjælesorg.

DFS inviterer alle interesserede til:
Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup

Sjælesorg er et møde med min næste – tage del i et andet menneskes liv i
mørke og lyse tider – at lytte er meget vigtigt, vi har to ører og én mund,
det er der en mening med. Forfatteren understreger, at ”når man lytter,
lader man den anden tale ud”. (side 31)

Vil du vide mere så kontakt:
Birgitte Madsen: Tlf. 86 43 06 15 E-mail bm1@mail.dk

I vores fortravlede tid har vi brug for at lære sjælesorgens kunst – at være
stille, nærværende og lyttende, så vi kan hjælpe hinanden i livet.
Vi kan ledsage, støtte, hjælpe, give gode råd, trøste – ganske enkelt give
Guds kærlighed videre.
Ligesom en skomager laver en sko,
Og en skrædder en frakke,
Sådan beder en kristen.
Bønnen er den kristnes håndværk!

(LUTHER)

Jeg har været meget glad for at læse bogen, den er nyttig i vort liv som
kristne – og giver mig frimodighed til at lade mig bruge af HAM, der er
den store sjælesørger!
Bogen er på 200 sider og koster 199,95. Kan købes i ”Bog-handlen” i missionshuset.
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