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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
En af de mest kendte beretninger i Bibelen er disciplen Peters
vandring på Genesarets Sø. Efter en lang dag i bjergene omkring
Genesarets Sø sender Jesus sine disciple afsted i en båd over søen.
Selv bliver Jesus tilbage for bede. Midt på natten tager vinden til og
disciplene er udfordret i deres båd. Jesus kender deres situation og
går ud til dem på vandet. Da Peter får øje på Jesus, vil han også ud af
båden for at prøve at gå på vandet. Jesus inviterer ham ud og Peter
stiger ud af båden, men da han får fokus på vandet og stormen bliver
han bange og råber de livsvigtige ord ”Herre, frels mig”. I det øjeblik
sker der noget, som for mig synliggør, hvad Jesus gør for mig. Peter
får ikke bare svaret ”tåbe, forventede du virkelig, at du kunne gå på
vandet” eller ”prøv at svømme over til båden”. Nej Jesus handler i
stedet. Han rækker hånden ud mod Peter. Og ikke engang her får han
at vide; ”prøv at gribbe fat”. I stedet står der, at Jesus greb fat i
Peter. Peter råbte ”Herre, frels mig” for han havde brug for en frelser!
I Menighedshuset i Jelling tror vi på, at vi stadig har brug for en
frelser. Ikke en frelser som ”kun” kan rede mig, hvis jeg er ved at
drukne, men en, som frelser mig for de fejl og svigt, som jeg gør, og
som jeg en dag skal stå til regnskab for. Min frelser er den samme
som Peters; Jesus.
Jeg må få lov til at råbe Peters bøn: ”Herre, frels mig” og så må jeg
vide, at Jesus ordner resten! Han rækker ud mod mig og griber mig,
ja han er allerede kommet mig i møde, fordi han ved, at jeg har brug
for ham.
Hvis du ønsker at høre mere om den fantastisk Jesus er du
velkommen i Menighedshuset i Jelling.
Ovenstående opfordring er der rigtig mange, der har taget imod
igennem de seneste år. Det er med stor glæde, vi ser, at flokken hele
tiden bliver større. Tak for den måde i ”gamle” tager imod på og for
den åbenhed i ”nye” kommer med!
På bestyrelsens vegne
Thomas Lindegaard
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JANUAR
Tors. d. 6.

Bibelgrupper i hjemmene

d. 9.—16.

kl. 19.00 Bede uge, program sendes separat

Tors. d. 20. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Michael Bak Nygaard
Tors. d. 27. kl. 19.00 Generalforsamling

FEBRUAR
Tors. d. 3.

Bibelgrupper i hjemmene

Tors. d. 10. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Morten Hørning
Tors. d. 24. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Bjarne Taulborg
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MARTS
Onsdag d. 2. kl. 19.30 KREDSMØDE I Vandel Taler : Lasse Holmgaard Iversen,
Lørdag d. 5

UNDERVISNINGSLØRDAG - Program følger
Taler : Erik Kloster

Tors. d. 10. Bibelgrupper i hjemmene
Tors. d. 17. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Daniel Præstholm
Tors. d. 24. kl. 19.00 Lovsangsaften
Andreas Nørgaard med band
Tors. d. 31. kl. 17:30 Torsdagsmøde - fællesspisning
Taler: Jens Medom Madsen

APRIL
Tors. d. 7.

Bibelgrupper i hjemmene

Tors. d. 21. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Anders Dalgård
Fredag d. 22. Koncert med Storekor fra KG
Program følger
Fredag d. 29. ÅRSFEST
Program følger
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MAJ
Tors. d. 5.

Bibelgrupper i hjemmene

Tors. d. 2.

kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Robert Bladt

D. 17.-18. KREDS-STORMØDE i Børkop Taler : Peter Søes,

JUNI
Tors. d. 2.

kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Erik Holmgaard

Tors. d. 9.

Bibelgrupper i hjemmene

Tors. d. 16. kl. 19.00 Torsdagsmøde
Taler: Sune Skarsholm
Tors. d. 23. Sankt Hans—Program følger

Vigtige datoer
Weekenden 16.-18 September Lejr.
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Rengøringsliste
Januar

Ruth og Morten – tovholder
Margit og Ernst, Jan og Solveig
Kristina, Ulla og Benjamin,
Anette og Jesper

Februar

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

Marts

Camilla og Patrick - tovholder
Marie og Peter, Elsebet og Thomas
Anna og Palle, Inga og Jørgen

April

Camilla og Magnus – tovholder
Lone og Ole, Lene og Flemming,
Rebekka og Emil, Julie og Christoffer.

Maj

Kirsten og Jens – tovholder
Anette og Henrik, Maria og Jesper,

Lisbet og Jakob, Karen og Mikael,
Remon og Sandi
Juni

Simone og Simon –tovholder
Anna Katrine og Anders, Signe og
Michael, Else og Jakob, Annemette
og Kristian, Lisbet og Henrik
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”LIVE” fra lejren 2021

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 formand
Rikke Baun Schelde
23830680

Hej alle børn fra 0-5 år
Om mandagen fra kl 16.15-17.15 er der
musikalsk legestue.

Her synger vi en masse sange, laver fagter, hører
bibelhistorier og hilser på hånddukken Barbara, der
bor i det orange hus.
Når vi holder pause er der forfriskning og tid til at
lege med Lego mens de voksne snakker sammen.
Alle er velkomne, dog ifølge med en voksen!
Venlig hilsen
Lisbet Due, tovholder
22 55 65 06
Ledere:
Simone Pedersen
Julie Kynde
Nikolaj Damgaard
Camilla Kristensen

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

MARTS
1
8
15
22
25
29

Fastelavn – husk udklædning
På besøg
På opdagelse I bibelen
Aflyst pga. besøg i Lindved
Besøg i Lindved
Krea aften

APRIL
5
12
19
26

Krea aften
Påskeferie
På opdagelse I bibelen + årsfest
Bowling - husk 50 kr.

Afgang kl. 18:30
MAJ
3
10
17
24
31

Udendørsleg
Bål hygge
På opdagelse I bibelen
Besøg af nye Juniorer
Drenge-/pigeaften

7
14
23

På opdagelse I bibelen
Sommerafslutning
Sankt Hans - program følger

JUNI

3-8. juli
23. aug

Sommerlejr Lyngsbo 3. - 7. kl. Program følger
Opstart - ryste sammen

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

Hvis du går i 3. - 5. klasse kan du mødes med os hver
tirsdag aften kl.19.00 til 20.30.

Dato

Aktivitet

JANUAR
11
18
25

Nytårsopstart (Bøn)
Spilleaften
Musik og sang

FERBUAR
1
8
15
22

På opdagelse I bibelen + Børnerådsmøde
Hvad mon vi skal??
Vinterferie
Vi gør klar til fastelavn

VIGTIGE DATOER:
12.januar OPSTART!
25.marts YOUNG PRAISE!

16/2, 13/4, ferie
22.juni SOMMERAFSLUTNING
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 teenklub!)

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
Annette Sørensen Hedegaard
40815518
www.facebook.com/Jellingteenklub

En del af:

