Program

2. maj (nærmere program følger)
Forårsmøde i Rønde, med fællesspisning
Taler: Peter Legarth, Århus

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

6. maj
Møde v. Wessam Mahrous Youssef, Tilst
Emne: ”Kristendommens møde med andre kulturer”

14. januar (kl. 19.00)
Sangaften v. Vera Mikkelsen, Vivild
Efter kaffen er der generalforsamling for IM i Fjellerup.
4. februar
Møde v. Valgmenighedspræst, Lars Jensen, Fjellerup
Emne: ”Forvaltere af Guds gode gaver”
21. februar (nærmere program følger)
Bibelkursus i Ørum v. Landssekretær på MF Niels Andersen, Århus
Emne: ”Johannes-evangeliet”
25. februar
Møde med DBI (nærmere program følger)
4. marts
Møde v. Egild Kildeholm Jensen, Rønde
Emne: ”Det kristne håb”
28. marts (nærmere program følger)
Årsmøde i Fjellerup
Taler: Grethe Friberg, Allingåbro
8. april
Møde v. Kurt Ettrup Larsen, Århus
Emne: ”Hvorfor er liturgien i kirken som den er?”

3. juni (kl. 19.00)
Bibelaften v. Klaus Vibe, Århus
Emne: ”Troen på Gud ifølge Salmernes bog”
15. juni
Rundstykkefest i Fjellerup Missionshus
Tale for børnene ved Bent Molbech
GUD ER GOD !!!!!
Lille Guds barn, hvad skader dig?
Tænk på din Fader i Himmerig!
Han er så rig, han er så god,
ingen kan stå han magt imod.
O, Gud ske lov!

Lille Guds barn i verden her
Hold dig da til din Fader nær
Spørg om hans magt og kærlighed,
stol kun på ham og hvil i fred!
O, Gud ske lov!

Føden og klæden, hus og hjem,
skulle Guds børn gå vild om dem?
Mennesket lever af Guds ord,
hjemme har børn, hvor fader bor.
O, Gud ske lov!

Føden og klæden nok du får
Af ham i morgen som i går.
Og når han sol for dig går ned,
arver du al hans kærlighed.
O, Gud ske lov!
N.F.S. Grundtvig 1855-56

Nr. 41 i Den Danske Salmebog (her står alle 8 vers)
Mange i den danske befolkning kender denne salme, men husker du og jeg, at vi
har en god far, som giver os føde og klæder og hvad ellers vi har brug for i vores
hverdag, hvert døgn, hele døgnet.
Må Gud få lov til at være din og min far, som Grundtvig så fint beskriver.
Gud er god!
Skrevet af Flemming Kousholt

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. 19.30 er der bedemøde hos Tove og Hans
Jørgen Larsen, Strandparken 42.
Der er kvindefællesskab en hverdagsaften om måneden fra 19.30 –
21.00 rundt i private hjem. For mere info kontakt Bente Hansen
Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for
Indre Mission i Fjellerup.
Formand: Birthe Willumsen (bmwillumsen@gmail.com)
23322556
Næstformand: Bente Hansen (bentekhansen@gmail.com) 25139512
Kasserer: Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)
30247679
Sekretær: Tove Larsen (tove04de@gmail.com)
26855686
Menigt medlem: Alis Rose Stenholt (stenholtx5@gmail.com) 61780861

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)
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