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Velkommen
i Tommerup Indre Mission

Efterår 2017

Tommerup Missionshus
Missionshuset ’Salem’
Skovstrupvej 8
5690 Tommerup

Hjemmeside

www.imtommerup.dk

Bestyrelsen:
Formand:
Tage Vig
 20 54 95 80  tage.vig@porc-mercatus.dk
Næstformand/Kasserer:
Knud Bjørnholt
 20 58 51 08  knud@hagebjerg.dk
Taler-koordinator:
Palle Andreasen
28 15 73 70  dopa5690@gmail.com
Sekretær/ Hjemmeside / layout:
Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04  steffen@bjornholt-hansen.dk

Samfund- og familie-konsulent:
Jacob Daniel Olesen
olesenjakob130@gmail.com

Missionær:

Arne Nørgaard, Hasselvej 7, 6510 Gram.

 26 39 20 50 arne.noergaard@indremission.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 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, videotale eller koncert m.m. Der er tilmelding til arrangementer med fællesspisning (se de enkelte aftener).
Fælles møderække:
Møderne holdes i sammenhæng og i samarbejde
med samfundene i Assens og Dreslette.

August
Tirsdag

19.30
Bedemøde

Onsdag

19.00
Møde v/Bjarne Gertz Olesen

15

16

Emne: Mission og arbejde i Indien

Onsdag

17.00 - 21.00
Rengøring af missionshuset
Fællesspisning/Pizza - tilmelding ikke nødvendig!

Søndag

13.00 - 16.30
Udflugt - Turen går til Aggershøj på Ærø
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Samkørsel og mødetidspunkt annonceres senere!
Samfundet betaler rejsen.
Kaffe kan købes på Aggershøj.

Onsdag

30

19.00
Møde v/Gunner Jensen
Emne: Ord fra Gus til trække kristne.
Gud kender os og ved, hvad vi har brug for,
også når vi er trætte i troen.
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September fortsat...

September
Tirsdag

5

Fælles møderække

19.30
Bedemøde

v/Jacob Daniel Olesen
Tirsdag

Onsdag

6

19.00
Møde v/Henning Hansen, IM
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Emne: Retfærdiggørelse
- Når gerninger ikke er vejen

Emne: Temadag 1: Esajas bog
Onsdag
Onsdag

13

19.00
Møde v/Peter Nord Hansen, IM

19.30
Møde i Assens, Møllevænget 2, 5610 Assens
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19.30
Møde i Tommerup, Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup
Emne: Helliggørelse
- Når vejen går gennem dig

Emne: Mission, mennesker og miljøer.

Torsdag

21

19.30
Møde i Dreslette, Lange Gyde 4, 5683 Haarby
Emne: Samfundsborger og kristen
- Hvilken vej skal man vælge når en vej skiller?

Fredag

29
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16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien
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Oktober
Tirsdag

3

Onsdag

4

November
Onsdag

19.30
Bedemøde

1

19.00
Møde v/Jacob Skovgård Højlund, forstander på
LTC
Emne: Giver det mening at tro på Jesu opstandelse fra de døde?

19.00
Møde v/Henning Hansen, IM
Emne: Temadag 2: Esajas bog

Onsdag

11

19.00
Møde v/Bjarne Toulborg, IM
Emne: Drengen som var elsket og hadet
- Josef fra Gamle Testamente

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

Tirsdag

19.30
Bedemøde

Fredag

18.00
Fælles familieaften
Møllevænget 2, 5610 Assens

7

10

v/Jacob Daniel Olesen
Emne: Oplyses senere
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November fortsat...
Det er i dag d. 7. juni, en rigtig kold og stormende dag,
hvor regnen siler ned.
Det er også vores yngste datters fødselsdag i dag.

Onsdag

19.00
Sangaften v/Jens Ole Jespersen og koret
”Såmænd”

Fredag

18.00
Socialt arrangement m/fællesspisning
Videotale: Carsten Korsholm Poulsen
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Hun er født pinsedag for 36 år siden, en strålende, solrig
sommerdag.
Hvor stor en forskel på sommerdage.
Sådan er det også med vores livsdage.
Når vi ser tilbage på vores liv er der skønne dage vi mindes, og svære dage vi havde svært ved at komme igennem.
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Emne: Den lutherske smørklat 2

Tænk at vi som kristne må komme til ham, han ved hvordan vi har det, og alt må vi komme med i bøn,

Fællesspisning:
- Koster 30,- pr person / maks 75,- pr familie

Gud har givet os mange løfter.

- Tilmelding inden d. 19. november til:
Irene Bjørnholt på tlf: 30 85 54 01

I fil. 4,13 Står der:
Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft.
Et andet ord til trøst og tros vished står i 5. mos. 31,8:
med dig,

Herren selv vil gå foran dig, han vil være
frygt derfor ikke og vær ikke bange.

Onsdag

29

19.00
Møde v/Jesper Iversen, LM
Emne: Nådens evangelium

Det sidste halve år har for os ikke været så let, men vi har
været omsluttet af familiens og kristne venners forbøn
hver eneste dag, og vi takker Gud og alle jer forbedere for
trofasthed i bøn.
Med i det kristne fælleskab i Salem i 38 år.
Dorrit
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Vigtig information

December
Tirsdag

5

Onsdag

6

19.30
Bedemøde

Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.00
Advendtsmøde v/Jacob Daniel Olesen
Hos Anette & Tage Vig
Kamgårdsvej 94, Tommerup
Emne: Farven lilla fortæller alt; Forventning,
bod og forberedelse.
I adventstiden forbereder vi os til endnu engang på meget
konkret at fejre at Guds dybeste kærlighed blev synlig og tog
endnu en konkret begyndelse i et lille barn.

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

Vi fejrer også Guds fantastiske løfter til os: At han aldrig svigter os og altid er os nær.
Det viser han gang på gang i både det gamle og det nye
testamente og stadig den dag i dag.
Nogle af Guds fantastiske løfter fra det gamle testamente vil
vi denne aften særligt glæde os over, før vi til sidst vil glædes
over det største: At Gud kom til os som HAN er: Som kærlighedens, nådens og opofrelsens Gud. Vi får derfor også lov til
at tro på at vi må komme til Gud som VI er.

Søndag
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16.00 - 19.30
Julefest v/Britta Bank Møller
Emne: Den størsste julegave til alle mennesker
Der er fællesspisning!
30 kr pr. voksen og 15 kr pr. barn - max 70 kr pr. familie
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