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Indre Missions samfund i Jelling
arbejder på den evangelisklutherske 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.

Husets adresse:
Sydkrogen 4
7300 Jelling

Hjemmeside:
www.JellingIM.dk
Sjælesørger:
Brian Madsen,
Indremissionær Vejle
41414945

66149

Hilsen fra bestyrelsen
Tillykke!
Du er så heldig at sidde med programmet for det, som vil foregå i Menighedshuset i Jelling i efteråret 2021. Hvis du ikke allerede kender
dette sted, vil jeg gerne præsentere det for dig. Vi er en flok helt almindelige mennesker i forskellige aldre med meget forskellige interesser og i forskellige livssituationer. Men vi har en ting til fælles. Vi ønsker at være sammen med Bibelens Gud, så vi kan lære ham og hans
planer for os endnu bedre at kende.
For at imødekomme dette ønske, sker der i løbet af en helt almindelig
uge forskellige aktiviteter i huset. Der er Musikalsk Legestue for førskole børn, Børneklub for børn fra 0.-2. klasse, Junior for børn fra 3.5. klasse, Teenklub for 6.-9. klasse og IMU for unge. Endvidere samles
vi på tværs af alle aldre mindst en gang om ugen. Se mere om alt dette inde i programmet.

Skulle du efter denne korte præsentation have fået lyst til at kigge indenfor, er du altid velkommen. Du er også velkommen til at kontakte
en fra bestyrelsen for at høre nærmere.
I dette halvår tager vi også på vores årlige lejr, som endnu engang
bliver på Hestlund Efterskole. Jeg ser frem til forhåbentligt en god
weekend som gerne skal være med til at styrke vores sociale og åndelige fællesskab. Jeg håber på en lige så god opbakning, som der har
været de tidligere år, på trods af, at vi har været nød til at flytte tidspunktet for lejren!
Til sidst vil jeg gerne give alle jer, der bidrag til huset aktiviteter en
stor tak. Tak til jer, der uge efter uge stiller op til en opgave. Tak til
jer, som udfører en stor indsats bag kulisserne, opgaver som ikke ses
så let, men som er uundværlige for Menighedshusets liv og aktiviteter.
På bestyrelsens vegne
Thomas Lindegaard
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AUGUST
FREDAG d. 6. OPSTART kl. 18 med fælles gril
Tors. d. 12. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Peter Nord, Fredericia
Tors. d. 19. Bibelgrupper i hjemmene
Tors. d. 26. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Tonny Sørensen, Bramming

SEPTEMBER
Tors. d. 2.

kl. 19.00 Lokal aften i Menighedshuset
Information følger

Tors. d. 9.

kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Oline Kobbersmed, Fredericia

Tors. d. 16. Bibelgrupper i hjemmene
Tors. d. 23. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Jim Pfrogner, Viborg
Tors. d. 30. Bibelgrupper i hjemmene
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OKTOBER
Onsdag d. 6. kl. 19.30 KREDSMØDE I Vejle Taler : Ingolf Hennoch Pedersen ,
Torsdag d. 7. kl. 19.30 KREDSMØDE I Vejle Taler : Ingolf Hennoch Pedersen ,

Tors. d. 14. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Vibeke Sode Hjort, Børkop
WEEKEND d. 15.-17. Samfunds LEJR
Taler: Brian Madsen
Program følger
Tors. d. 28. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Orla Villekjær, Skjern

NOVEMBER
Tors. d. 4.

Bibelgrupper i hjemmene

FREDAG. d. 12. kl. 19.00 VOKSENAFTEN
Taler: Ole Rabjerg
Nærmere information følger
Tors. d. 18. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Jakob Legarth, Ringive

Tors. d. 25. kl. 19.00 ADVENTSFEST
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DECEMBER
Tors. d. 2.

kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Kristoffer Simonsen, Fredericia

Tors. d. 9.

Bibelgrupper i hjemmene

Tors. d. 16. Juleoptakt
ONSDAG d. 29.

Julefest

Datoer for 2022
Lørdag den 5. marts Undervisnings lørdag ved Erik Kloster
Fredag den 29. april Årsfest
Weekenden 16.-18 September Lejr.
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Rengøringsliste
August

Ruth og Morten – tovholder
Margit og Ernst, Jan og Solveig
Kristina, Ulla og Benjamin,
Else og Jakob

September

Ida og Peter – tovholder
Britta og Karsten, Simon og Maria,
Julie og Anders, Mathias og Kirstine, Marian

Oktober

Elsebet og Thomas - tovholder
Marie og Peter, Camilla og Patrick,
Anna og Palle, Remon og Sandi
Anna Katrine og Anders

November

Camilla og Magnus – tovholder
Lone og Ole, Lisbet og Henrik
Lene og Flemming, Annemette og Kristian
Julie og Christoffer.

December

Kirsten og Jens - tovholder
Anette og Henrik, Maria og Jesper
Simone og Simon, Lisbet og Jakob,
Karen og Mikael, Inga og Jørgen
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”LIVE” fra huset

Foto: Karen Høy Jakobsen

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
Rikke Baun Schelde
23830680

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 børnesange.
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 saftevand 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

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 aktiviteter, 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!

Ledere:
Peter Larsen
Lene Rasmussen

24642955
50486063

HYGGE

Bage
ud og
lege

Dato

Aktivitet

OKTOBER
5.
12.
16.
23.

Rekordaften
Bob Fight Night 9.0
Efterårsferie
På opdagelse i bibelen

NOVEMBER
2.
5.
9.
16.
23.

Planlægge overnatning
Overnatning
Ingen Junior pga. overnatning
På opdagelse i bibelen
Laser Magic - husk 50 kr.
Afgang kl. 18.10
Lave juledekorationer

30.
DECEMBER
4.
Vi tager på besøg hos de ældre og uddeler juledekora11.

Juleafslutning

29.

JULEFEST

Jesus er hovedpersonen i

Junior

Vi ønsker at vise dig, hvem han er, og hvad han kan komme 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

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.

Dato

Aktivitet

AUGUST
17.
24
31.

Opstartsaften
Cykeltur
På opdagelse i bibelen

SEPTEMBER
7.
14.
21.
28.

Løb
Hobbyværksteder
Hobbyværksteder
På opdagelse i bibelen

VIGTIGE DATOER:
11.august OPSTART!
3.september YOUNG PRAISE!
20.oktober ferie
15.december JULEAFSLUTNING

Fællesskab med hinanden og GUD!
Vi tager også på besøg og får
besøg – hyggeaften – fællesspisning –måske en sneboldkamp– sommerhygge og meget mere!

Andagt, bøn, sang og JESUS!

DFTK
(Danmarks fedeste teenklaub!)

Du kan få flere detaljer hos lederne, i
teenklubben og på
snapchat-gruppen!

DU ER
VELKOMMEN!
Vi glæder os til at
se dig!

HVAD ER TEENKLUBBEN?
Jelling teenklub er et tilbud til teenagere i Jelling og omegn,
som ønsker godt fællesskab, og bedre kendskab til kristendommen. 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

JUNIOR
En del af:

