Program

4. maj
Vi deltager i 4.-maj arrangementet i byen

6. – 9. januar - Alliancebedeuge (alle aftener kl. 19.00)
6. januar v. IM Fjellerup
7. januar v. ungdomsklubben
8. januar v. Fjellerup Valgmenighed
9. januar v. sognemenigheden (i Fjellerup kirke)

14. maj
Forårsmøde i Vivild…. med fællesspisning
Taler: Søren Stidsen, Trige
(Særskilt program)

13. januar (kl. 19.00)
”Vi synger sammen”- aften. Kom og foreslå dine yndlingssange.
Efter kaffen er der generalforsamling for IM i Fjellerup.
20. januar
Café- og inspirationsaften i Vivild
(Særskilt program)
3. februar
Møde v. Villy Sørensen, Hammel
20. februar
Bibelkursus i Fjellerup
Taler: Kurt Ettrup Larsen, Århus
(Særskilt program)
2. marts
Møde v. Jørgen Knudsen
26. marts
Årsmøde i Rønde
Taler: Egild Kildeholm Jensen, Rønde
6. april
Møde v. Bent Andersen, Randers

8. juni (kl. 19.00)
Bibelaften v. Ingolf Henoch Pedersen
13. juni kl.9.30
Rundstykkefest i Fjellerup Missionshus
Aktivitet ved ungdomsklubben.
Tanker om Kirkeårets liturgiske farver. v/Arne Willumsen
Den grønne farve, som fylder godt halvdelen af kirkeåret, står for vækst og
håb: Det betyder at vi i hverdagen må indtage livets brød / livets manna,
som kommer fra Kristus selv. Når vi spiser livets brød giver det åndelig
vækst, som giver os et stærkt håb i vores brogede hverdag. Håbet bygger
ikke på vores fortræffeligheder, men udelukkende på, hvad Jesus har gjort
for os.
Den violette farve, som fylder ca. en femtedel af kirkeåret, står for ånd,
passion og anger: For mig betyder det, at vi op mod jul bobler af
forventning om Kongens komme, op mod påske bliver vi påmindet om
eftertanke, mens vi ser Gud opfylde sine løfter ét efter ét. Wow
Den hvide farve, som også nærmest fylder en femtedel at kirkeåret, står
for renhed, glæde og hellighed, som samtidig er kirkeårets festdage: Hvor
er det godt for os, at vi er inviteret til fest hos Kongen, som forsmag på den
store evige fest, vi har i sigte. For Jesu inderlige ønske er udtrykt i ordene
fra Joh. 17 vers 24-26 ”Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du
har givet mig være hos mig. ”

Indre Mission i Fjellerup er en folkekirkelig forening, som hviler på
det evangelisk lutherske grundlag.
Vi er et fællesskab af kristne, som samles omkring sang, forkyndelse,
bøn, kaffe og hygge. Vi har besøg af talere fra forskellige
sammenhænge.
Vi håber, at alle må føle sig rigtig velkommen uanset tilhørsforhold.

Enhver er hjertelig velkommen!!!
Møderne er som regel den første mandag i måneden kl. 19.30 og de
foregår i Fjellerup Missionshus.
Er der ændringer i dette, vil det fremgå af programmet.
De øvrige mandage kl. 19.00 er der bedemøde i Fjellerup
Missionshus. Se opslag på tavlen udenfor.
Kvindefællesskab: For mere info, kontakt Bente Hansen 25139512

Velkommen
til
Mandagsmøder
Foråret
2020

Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for
Indre Mission i Fjellerup.
Formand: Birthe Willumsen (bmwillumsen@gmail.com)
Sekretær: Alis Rose Stenholt (stenholtx5@gmail.com)
Kasserer: Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)

23322556
61780861
30247679

Bogbord (Grethe Friberg)

21742261

Har man lyst til at give en gave til Fjellerup Indre Mission, kan man
benytte følgende kontonummer: 7301-0001080154
(Husk cpr-nr. hvis du ønsker fradrag)

Arrangeret af
Indre Mission i Fjellerup

