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Side 2 

 
Husets adresse:  

Sydkrogen 4 
7300 Jelling 

 
Hjemmeside:  

www.JellingIM.dk 

66149 

Sjælesørger: 

Brian Madsen,  

Indremissionær Vejle 

41414945 

Indre Missions samfund i Jelling  

arbejder på den evangelisk-

lutherske folkekirkes grund og er en 

del af den Kirkelig Forening for den 

Indre Mission i Danmark.  

Formålet er at hjælpe med til Guds 

riges udbredelse og til styrkelse af 

det kristne fællesskab. 

mailto:ullacc@hotmail.com


Side 3 

Denne hilsen er skrevet midt i en ”corona-tid” - vi har lige taget 

hul på fase to som det hedder. Hvad status er, når denne hilsen 

bliver læst, er gætværk. Mange ting, som vi tidligere har taget 

som en selvfølge, savner vi nu. 

En af de ting, som før var en selvfølge, var at vi kunne samles 

flere gange i løbet af en uge i Menighedshuset 

i Jelling. Fællesskaber i alle aldersgrupper og på tværs af alle al-

dersgrupper kunne samles omkring det - eller retter ham - som 

vi tror på, uden der var nogen forhindring. 

Nu sidder jeg så og arbejder med et nyt program. Og mere end 

nogensinde glæder jeg mig til at se det, som er planlagt, blive 

ført ud i livet. 

På Bibelens første sider hører vi, ”det er ikke godt, at for men-

nesket at være alene.” Og efter en omgang isolation og ”hold 

afstand”, tror jeg, at vi er mange, som har konstateret, at det er 

korrekt. Vi er skabt til fællesskab! Fællesskab med Gud og fæl-

lesskab med mennesker. Men som jeg læser det, er der også en 

dimension mere. 

Når vi læser lidt længere i vores Bibel, hører vi både Jesus og 

Paulus tale om det at være en der følger efter Jesus, og det ikke 

noget som foregår individuelt. Jesus omtaler os som grene på 

det samme træ og Paulus beskriver os som en krop med mange 

lemmer, der ikke kan fungere uden hinanden. I det fællesskab 

hvor Jesus er centrum, sker der noget magisk. Ikke på grund af 

dem som er med, men på grund af ham som er centrum. Vi har 

brug for hinanden når livet gør ondet, til at glædes med hinan-

den når livet gør godt men først og fremmest til at pege på Je-

sus, så vi sammen kan nå målet hjemme hos ham, og så vi kan 

få flere med. 

Jeg glæder mig til, at vi kan være fysisk sammen igen og sam-

men følges med Jesus. 

 

På bestyrelsens vegne 

Thomas Lindegaard 

Hilsen fra bestyrelsen 
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AUGUST 

Fre. d. 7 . Opstart i Menighedshuset  

  - program følger (fredag uge 32) 

 

Tors.  d. 13. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Carsten Hoffmann, Vildbjerg 

 

Tors.  d. 20. Bibelgruppe i hjemmene 

 

Tors.  d. 27. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: Nils Andersen, Århus 

SEPTEMBER 

Tors. d. 3.  kl. 19.00 Lokalaften i Menighedshuset 

 

Tors. d. 10.  kl. 19.00 Torsdagsmøde 

  Taler: Michael Bak Nygaard, Århus 

 

Tors.  d. 17. Bibelgruppe  i hjemmene 

 

WEEKEND 18.-20. LEJR LEJR LEJR  

  Taler: Morten Vartdal - Ordet og Israel 

  Program følger 

 

Tors. d. 24.  kl. 19.00 Torsdagsmøde 

  Taler: Heinrich Pedersen, Nørup 

 

Onsdag d. 30. kl. 19.30 Kredsmøde i  Vejle #1 

  Taler : Niels Jørgen Fogh 
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OKTOBER 

Tors d. 1. kl. 19.30 Kredsmøde i  Vejle #2 

  Taler : Niels Jørgen Fogh 

 

Tors.  d. 8. Bibelgruppe i hjemmene 

 

Tors.  d. 22. kl. 19.00  Undervisning 

  Taler: Brian Madsen, Vejle 

 

Tors.  d. 29. kl. 19.00  Undervisning 

  Taler: Brian Madsen, Vejle 

 

November 

Tors.  d. 5. Bibelgruppe i hjemmene 

 

FREDAG  d. 13.  ÅRSFEST og 100 års jubilæum   

  Program følger  

 

Tors.   d. 19. kl. 19.00  Torsdagsmøde  

  Taler: Søren Rønn, Århus 

 

Tors.  d. 26. kl. 19.00  Adventsfest  

  Program følger  
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December 

Tors.  d. 3. Bibelgruppe i hjemmene 

 

Tors.  d. 10. kl. 19.00  Torsdagsmøde 

  Taler: René Brorson, Vejle 

 

Tors.  d. 17. kl. 19.00  Jule optakt 

 

Tirs.  d. 29. kl. 19.00  Julefest 

IM Genbrug Jelling  

IM Genbrug Jelling er flyttet til Vejlevej, efter 7 år på  
Jernbanegade. Grundet mindre lokaler er det besluttet at 
lade møbler udgå fra sortimentet, ellers fortsætter butikken 
med fuld damp, og er meget taknemlig for det arbejde, der 
er blevet lagt både før, under og efter flytningen. 

 

Butikken er pt. åbent Tirsdag, 
Onsdag og Torsdag  
fra kl. 13-17.  

 
Vi håber at kunne udvide    
åbningstiderne med Mandag 
og Fredag på et senere tids-
punkt. 
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Rengøringsliste 

Ruth og Morten- tovholder 
Lone og Ole 
Lisbet og Henrik 
Line og Allan 
Marie og Peter 
Britta og Karsten 
Anne 

August 

Kirsten og Jens- tovholder 
Camilla og Patrick 
Anette og Henrik 
Jan og Solveig 
Maria og Jesper 
Margit og Ernst 

September 

Elsebet og Thomas - tovholder 
Simone og Simon 
Simon og Maria 
Julie og Anders 
Camilla og Magnus 
Kristina 

Oktober 

Lene og Flemming- tovholder 
Ulla og Benjamin 
Anna og Palle 
Lisbet og Jakob  
Else og Jakob 
Annemette og Kristian 
Remon og Sandi 

November 

Ida og Peter - tovholder 
Mathias og Kirstine 
Karen og Mikael 
Anne Katrine og Anders 
Inga og Jørgen 
Julie og Christoffer 
Marian 

December 



”LIVE” fra  huset 



 

IMU’en 

IMU’en er et sted, hvor vi mødes 

     og har Jesus i centrum.  

 

Vi ønsker at være et sted med indhold. Således at vi har 

det godt sammen, vandre sammen og udvikler os åndeligt 

sammen. Næstefter det kristne indhold, sætter vi det  

sociale højt! 

Til IMU laver vi forskellige ting. Nogle gange er det samtale, 

der er hovedfokus, andre gange er det forkyndelse, lovsang 

eller fællesskabet. 

 

Udover IMU aftnerne, mødes 

vi på andre tidspunkter og 

laver noget fedt. 

 

Vi står klar og byder dig, 

der har afsluttet 9. klasse 

velkommen, hver  

Tirsdag kl 19.15 

 

Hvis du vil vide mere, 

kan du kontakte  

formanden  

Camilla Høy Jakobsen 

30237899 



For børn fra 0 - 5 år ifølge med en voksen 

Hej med dig! 
 
Jeg hedder Barbara.  
 
Jeg bor i mit hus i Menighedshuset på Sydkrogen. 
 
Hver mandag kl. 16.15 - 17.15 kommer der nogle 
børn og voksne, der synger en masse dejlige børne-
sange.  
 
Når de har sunget, kalder de på mig. Så kommer jeg 
frem i mit hus og en voksen fortæller en historie fra 
biblen.  
 
Bagefter er der pause, hvor børnene får kiks og saf-
tevand og de voksne får kaffe eller the. 
 
Efter pausen leger børnene 
med lego, leger sanglege   
eller spiller på instrumenter. 
 
Du er meget velkommen, og 
det er gratis at være med. 
Håber vi ses! 
 
Venlig hilsen Barbara 
 
Leder: 
Elsebet Lindegaard 
26731515 

 



Ledere:  

Peter Larsen                               24642955 
Lene Rasmussen    50486063 
 

Jelling Børneklub er for alle børn fra 5 år til       
2. klasse! Vi mødes hver  

mandag i Menighedshuset kl.16.15-17.15 

Her hygger vi os hver gang med en forfriskning, 
snakker, synger, leger, laver forskellige aktivite-
ter, tager ud i det fri (når vejret er til det) og 

hører fortællinger fra Bibelen. 

Vil du vide lidt mere og have et mere detaljeret 
program, så kontakt en af nedenstående ledere. 

 

VELKOMMEN! 

 

HYGGE 

ud og 

lege 

Bage 



Uge Dato Aktivitet 

34 18. aug Opstartsaften 

35 25. aug Cykeltur 

36 1. sep På opdagelse i bibelen 

37 8. sep Løb 

38 15. sep Vi synger, ja vi synger 

39 22. sep Hobbyværksteder 

40 29. sep Hobbyværksteder 

41 6. okt På opdagelse i bibelen 

42 13. okt Efterårsferie 

43 20. okt Rekortaften 

44 27. okt Planlægge overnatning 

44 30. okt Overnatning 

45 3. nov Ingen Junior pga. overnatning 

46 10. nov På opdagelse i bibelen  

47 20. nov Bob Fight Night 9.0 

48 24. nov Laser Magic - husk 50 kr.  

49 1. dec Lave juledekorationer  

50 8. dec Vi tager på besøg hos de ældre  
og uddeler juledekorationer  

51 15. dec Juleafslutning 

2 12. jan Nytårsopstart 



Jesus er hovedpersonen  

i Junior 
 

Vi ønsker at vise dig, hvem han er, og hvad han kan kom-
me til at betyde i dit liv. Udover det, er Junior et sted, hvor 
der skal være rart at være, hvor vi hygger os og laver en 
masse fis og ballade sammen.  

 

 
De legende, livsglade og løjerlige ledere: 

  Ruth Skov    tlf. 26378337 

  Ida Larsen    tlf. 24642977 

  Michael Jakobsen  tlf. 91567789 

  Peter Baungaard   tlf. 51186641 

   

 

Hvis du går i 3. - 5. klasse kan du mødes med os hver 

 tirsdag aften kl.19.00 til 20.30.  



VIGTIGE DATOER: 

12.august  OPSTART! 

4.september  YOUNG PRAISE! 

14.oktober ferie  

16.december juleafslutning 

 

         

Du kan få flere detaljer hos 
 lederne, i teenklubben  

og på snapchat-gruppen! 

 DU ER VEL-
KOMMEN! Vi 

glæder os til at se 
dig! 

Vi tager også på besøg og får besøg 

– hyggeaften – fællesspisning – 

overnatning – julehyg-

ge og meget mere! 

Fællesskab med hinanden og GUD! 
 

Andagt, bøn, sang og JESUS! 



HVAD ER TEENKLUBBEN? 
Jelling teenklub er et tilbud til teenagere i Jelling og omegn, 
som ønsker godt fællesskab, og bedre kendskab til kristen-
dommen. Vi samles for at have det sjovt, men også for at 
høre hvad Gud kommer en teenager ved i dag. 
Klubben bliver kørt som en del af IMU(Indre Missions Unge). 
 

Aldersgruppe? 
6.-9. klasse 
 

Hvor ligger Teenklubben? 
I menighedshuset  
Sydkrogen 4 7300 Jelling 
 

Hvornår skal man komme? 
onsdage fra 19.00-21.00 

 

LEDERE I TEENKLUBBEN 
Karen Høy Jakobsen  
30230789  
 
Philip Clausen 
30305761 
 
Jesper Thorlund 
52159602 

www.facebook.com/Jellingteenklub 



En del af: 

JUNIOR 

 


