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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
par år kommer rundt omkring disse forskellige temaer (se herunder!)

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.

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

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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Januar fortsat…

Januar

Fredag
Tirsdag

6
Onsdag

7
Tirsdag

13

30

19.30
Bedemøde

19.30
Møde v/Bjarne Taulborg
Emne: Stjerneskud, kransekage og Hellig3Konger
19.30
Alliancebedemøde Mødet ledes af Jørgen Flensted Jensen, Brylle

og
Onsdag

14

Februar
Tirsdag

3
Onsdag

4

21

19.30
Bedemøde

19.30
Generalforsamling - Andagt v/Carsten.
Tag den gode idé med, kom og få indflydelse på
Tommerup IM

19.30
Alliancebedemøde Mødet ledes af Tage Vig
Onsdag

Onsdag

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

18
19.30
Møde v/Jacob Daniel Lund Olesen, sognepræst
Oure
Emne: Jesu måde at møde mennesker på kontra menneskers måde at møde andre mennesker på.
Nikodemus, den rige mand, officeren med det syge barn, den
hedenske kvinde, der ønsker smuler fra Jesu bord, den samaritanske kvinde ved brønden, farisæren, disciplen.
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19.30
Møde v/Sømandsmissionær Simon Skovgaard
Ambrosen
Emne: Når vores liv er groet fast i vaner og
traditioner, og fornyelse i troen udebliver, hvad
så?
Du kender det nok, jeg kender det i hvert fald.
Vi er lige kommet hjem fra endnu et møde i kirken eller missionshuset, det var et godt emne, og det var vækkende ord - det
var noget som talte til mig, der er nemlig nogle ting i min hverdag som hindrer at Guds ord, og velsignelser strømmer så frit
ind i mit liv som jeg egentlig ønsker.
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Marts fortsat…
(...fortsat)
...Men klokken er blevet mange, der er en ny arbejdsdag i morgen. Så god nat og
sov godt.
Og ofte så er aftenens prædiken glemt, og i stedet er vi optaget af dagens gøre
mål.
Hvornår får Guds Ånd egentlig taletid ind i dit travle liv?
Hvornår har du sidst været stille foran "Guds ansigt" - været en tur inde i lønkammeret?

Onsdag

11
Lørdag

14

Læs Rom 12 1-2, som en forberedelse til aftenen.

Fredag

27

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

Onsdag

18

3

7

19.30
Besøg af Tommerup Efterskole
Oplæg v/Stefan Schmidt Christensen,
KFS-sekretær i Syddanmark,

Med udgangspunkt i fortællingen om den lamme mand, der ved
sine venners hjælp bliver firet gennem taget ned til Jesus.

19.30
Bedemøde
Fredag

Lørdag

Arbejdsdag
8.00 til vi er færdige! Vi har brug for alle kræfter,
vi har mange små opgaver som skal løses spørg Carsten hvad du kan bidrage med!
Vi starter med rundstykker!

Emne: Hvis jeg kunne få alt, ville jeg så være
lykkelig?

Marts
Tirsdag

19.30
Møde v/Tonny Dall Sørensen,
Landsungdomssekretær, Haderslev

14.00 - 18.00
Bibelstævne, Assens
v/Leif Andersen, Rejsepræst, Hvidovre
Emne: ”Korset før korset” - altså om Kristus i Det
Gamle Testamente
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20
Onsdag

25

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
Møde: v/Peter Nord Hansen
Emne: Også vort påskelam er slagtet
8

Maj

April
Onsdag

1

19.30
Møde: v/Henning Hansen, Give
Emne: En påskevandring i ord, billeder, musik og
sang

Tirsdag

5
Onsdag

Tirsdag

7

6

19.30
Bedemøde

Onsdag
Onsdag

8
Onsdag

15

Fredag

24

19.30
Møde: v/Carsten Korsholm Poulsen - ’Sprint’
Emne: Halleluja - Løven og lammet har sejret!

19.30
Fælles forårsfest i Salem
v/Arne Nørgaard, Gram
Emne: Sorg er til glæde vendt.
…om Jesu opstandelse—og nok også lidt om vores

13
Onsdag

20

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

30

19.30
Socialt arrangement

9

19.30
Møde: v/Jens Erik Hansen
Emne: Om skabelsen

19.30
Møde: v/ Christen Olesen, Ejstrupholm
Emne: Om skabelsen

19.30
Møde: v/Jan Holm Mortensen,
Sognepræst, Kolding
Emne: Israel ud fra en bibelsk vinkel
Hvordan er forholdet mellem det bibelske Israel og staten Israel
af i dag? Hvordan føres løfterne fra den gamle pagt videre i den
nye pagt?

Fredag
Torsdag

19.30
Bedemøde

29

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
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Vigtig information

Juni
Tirsdag

2
Onsdag

3

19.30
Bedemøde

Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.30
Møde: v/Anders Dalgaard, Øster Snede
Emne: Kampen om korset fortsætter!
Korsene fortæller om frihedens pris.

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

Onsdag
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19.30
Møde: v/Holger Haldrup, Skanderup

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

Emne: Kristenlivets vækst (ud fra Rom.12,v1-6)
Som regel tænker vi på et mirakel som en helbredelse eller en
redning fra stor fare.
Men Guds mirakuløse indgreb sker langt oftere ved, at han gør
en egoist til et kærligt medmenneske, en nærig til en glad giver
eller en sladrehank til et stærkt vidne.

Tirsdag

23

18.00
Sct. Hans aften
Hos Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle
Tale v/Elna Thisgård Olesen, Tommeup
Sang/fællessang v/Ulrik Gräs og Jan Bo Jensen
Vi griller - pris voksne 25 kr. – børn 15 kr.
sodavand 5 kr.
Medbring selv kage og drikkevarer til kaffepausen.
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