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Velkommen
i Tommerup Indre Mission

Efterår 2019

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/Sekretær/Kasserer:
Knud Bjørnholt
 20 58 51 08  knud@hagebjerg.dk
Taler-koordinator:
Palle Andreasen
28 15 73 70  dopa5690@gmail.com
Hjemmeside / layout:
Steffen Bjørnholt Hansen
 64 67 32 04  steffen@bjornholt-hansen.dk

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

Gaver:

(Husk at angive givernummer, hvis du ønsker skattefradrag for dine gaver)
Mobile Pay nr:

6 27 27

Bank overførsel:

3597—9130006954
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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,
eller koncert m.m. Der er tilmelding til arrangementer med fællesspisning (se de enkelte aftener).

August
Onsdag

14
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Emne: Tilgivelse

Onsdag

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

Søndag

Udflugt - Turen går til
Ladbyskibet i Kerteminde

21

25

Samkørsel og mødetidspunkt annonceres senere!
Husk kaffe og kage til eget behov.

Onsdag

28

Fælles møder:
Møderne holdes i samarbejde med samfundet i Assens.
Stormøde i Betania:
4 gange årligt støtter vi op om ’Stormøderne’ i
Betania i Odense. Vær en del af et stort fællesskab
med mennesker i alle aldersgrupper.
Har du behov for transport, kan du kontakte
Knud Bjørnholt på tlf. 20 58 51 08.

19.00
Møde v/Knud Hindbo Dideriksen, IM

19.00-21.00
Stormøde i Betania,
Ryttergade 3, 5000 Odense C

Tale v/ Peter Nord Hansen, IM
Emne: I Ham har vi fået del i arven. Ef. 1.
Liv og tro

Oliven

4

Boganmeldelser:
99 Stykker brød
En givende andagtsbog, som inviterer til et
dybere og livsgivende fællesskab med Jesus, som også kaldte sig selv for livets brød.
99 andagtsstykker skrevet ind i menneskers
mange forskellige livssituationer.
Samuel Roswall, der er gift og har 6 børn,
har hele livet arbejdet ved Told og Skat. På
fritidsbasis har han været engageret i redaktions-, forkynder- og undervisningsopgaver i
og udenfor Luthersk Mission. Han er forfatter
til 10 bøger og medforfatter til 4.

September
Tirsdag

19.30
Bedemøde

Onsdag

19.00
Møde v/Brian Madsen forkynder og samfundskonsulent

3
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Emne: Et frimodigt liv Tema 1: Gudsfrygt
- God samvittighed trods fejl, svigt og synd.
Onsdag

Alle Himlens Stjerner
»Bogen igennem glæder man sig over et
dejligt, poetisk sprog, der i sig selv er en
nydelse at læse. ... Det er en bog der sætter mange tanker i gang, som man ikke så
hurtigt bliver færdige med.«
John Ørum Jørgensen, IMT
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Emne: Et frimodigt liv Tema 2: Menneskefrygt
- En fremmed er en ven du endnu ikke har mødt.
Fredag

Bålene blusser i Kanaans kølige nat i
Abrahams lejr, i Hebron og bag de ældgamle bymure i Salem. Abrahams søn
Ismael er taget af sted på en rejse, han
ikke forstår formålet med, og som kaster
ham ud i et opgør på liv og død. Også hans halvsøster, slavepigen Tamit, er på en rejse, hun ikke selv har valgt, og ved nattens bål knyttes
trådene i deres historier sammen. Begge er bundet af en forkrøblet kærlighed til deres mor, Hagar, der styrer familien fra sit telt ude i ørkenen.

19.00
Møde v/Brian Madsen forkynder og samfundskonsulent

20

16.00-18.30
Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

Tamit har en hemmelighed, som ingen må vide, men en dag bliver hun
nødt til at afsløre den.
Morbær

5
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September fortsat...

Oktober
Tirsdag

19.30
Bedemøde

Onsdag

19.00
Møde v/Peter Wind, Fritidsforkynder IM

1

2

Figen

Emne: Guds kærlighed - vores indbyrdes kærlighed. Med udgangspunkt i 1 Johs. kap 4.

Fælles møderække
v/ Henrik Søgaard Jørgensen, IM
Emne: Så dykker vi!

Onsdag

9

Emne: Hvordan folk bliver forfulgt ude omkring i
verden. Hvad vi kan gøre som kristne i DK .

- Vi vil kigge på en tekst som vi alle sammen kender - tror vi.
Vi vil dykke ned i teksten, stille spørgsmål til den og lade den
udfordre os.
Fredag
Tirsdag

19.30
Møde i Assens, Møllevænget 2, 5610 Assens

Onsdag

19.30
Møde i Tommerup, Skovstrupvej 8, 5690 Tommerup

24
25

Torsdag

26

19.30
Møde i Dreslette, Hos Anna, Lange Gyde 4,
5683 Haarby

7

19.00
Møde v/Dennis Hartvig Schultz, "Åbne døre"

25

18.00
Social aften v/Vivian og Jens Hvenegaard
Emne: Vivian og Jens Hvenegaard fortæller om
deres vækkelse.

Onsdag

30

19.00-21.00
Stormøde i Betania,
Ryttergade 3, 5000 Odense C
Tale v/Erik Kloster, KG
Emne: I Ham besluttede hele guddomsfylden at
tage bolig.
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November
Tirsdag

19.30
Bedemøde

Fredag

18.00
Familieaften i Assens v/Rudolf Larsen, IM

Onsdag

19.00
Fødselsdagsfest v/Tage Rasmussen

5
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Men alle dem, der tog
imod ham, gav han
ret til at blive Guds
børn, dem, der tror på
hans navn.
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Onsdag

20

19.00
Møde v/Daniel Burgdorf, LMH
Emne: Joh Åb 21,1-8 med emnet "Se, jeg gør alting nyt!"

Johs. 1, v.12

Fredag

29

9

Emne: De 10 bud og nåden

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

December
Tirsdag

3

Onsdag

4

19.30
Bedemøde

Gud og mad
Et samlingssted for hele familien

19.00
Adventsmøde v/Jørgen og Kirsten FlenstedJensen
Hos Anette & Tage Vig
Kamgårdsvej 94, Tommerup
Emne: Præst på Prærien.
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen fortæller om 4
vintermåneder i den danske kirke i Edmonton, som
ligger på den Canadiske prærie tæt ved Rocky
Mountains.

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 ole@vs-m.dk

I ord og billeder fortælles om et gensyn med Canada, og om et møde med en dansk immigrant menighed.
De fortæller og viser billeder fra livet blandt danske
udvandrere der forlod Danmark for mere end 50 år
siden, men stadig nærer stor kærlighed til deres

Søndag

15

16.00 - 19.30
Julefest v/Rudolf Larsen, Konsulent i DFS

&

Der er fællesspisning!
30 kr pr. voksen og 15 kr pr. barn - max 70 kr pr. familie
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