
Program  

OVERORDNET EMNE FOR EFTERÅRET: 

”Barmhjertighed/Barmhjertig” 

14. august (Lørdag) 
Rengøring i missionshuset 
Vi mødes til rundstykker kl. 9.30 og går derefter til den med 
rengøring af missionshuset. 
 
6. september 
Møde ved Morten Vartdal  
 
4. oktober  
Møde ved Søren Stidsen 
 
7. oktober (Torsdag) 
Oktobermøde i Fjellerup 
 
1. november 
Møde ved Esper Thidemann 
 
11. november (Torsdag) 
Efterårsmøde i Rønde 
Taler: Jørgen Block 
”Tilgivelsens pris” 
 
10. december 
Familieaften med fællesspisning 
Tale for børnene v. Kristian Larsen 

Til eftertanke: ved Bente Aabenhus 
 
Jeg har været kristen i mange år efterhånden…døbt som lille, - og konfirmeret. 

Men derefter var der nogle år hvor jeg var optaget af alt muligt andet der virkede 

noget mere spændende, fx drenge… 

En dag da jeg var omkring 16, fik jeg spørgsmålet af en skoleveninde: Hvorfor blev 

du egentlig konfirmeret? 

Det satte mig i gang med at spekulere – jeg måtte have opklaret om der var noget 

om det med Gud, - og senere om hvordan man blev bevidst kristen? 

Det lykkedes heldigvis at finde frem til det - og det har jeg ikke fortrudt siden. 

En del af min praksis har siden bestået i at læse i Biblen hver dag.  

Sommetider står der noget hvor jeg tænker: Waw – det dér er lige skrevet til mig i 

min situation i dag.  

Andre gange, måske lange perioder, føles det som en lidt tung pligt at læse i 

Bibelen. 

For nylig fik jeg et godt tip som jeg synes har givet et nyt pust til min læsepraksis. 

Jeg blev rådet til at prøve at forme noget af det jeg læser til en bøn: Altså prøve at 

bruge de ord der står i Biblen når jeg henvender dig til Gud. 

Fx står der i Paulus’ brev til de kristne der boede i Efesus: Gennem Kristus er vi 

skabt til at gøre det gode,  …      som Gud for længe siden har lagt tilrette for os 

Det kunne man formulere sådan: Kære Far i Himlen, vil du vise mig hvad du har 

lagt tilrette for mig til dagen i dag – og give mig vilje og mod til at gøre det. 

For øvrigt er det også den metode vi bruger vi når vi beder Fadervor…  

 

 



 

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 
 
Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for 
Indre Mission i Fjellerup. 
 
Formand: Birthe Willumsen (bmwillumsen@gmail.com)        23322556 
Sekretær: Alis Rose Stenholt (stenholtx5@gmail.com)         61780861 
Kasserer: Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)      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) 

 
 

Velkommen 

til 

Mandagsmøder 

Efteråret  

2021 

 

Arrangeret af 

Indre Mission i Fjellerup 
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