
 

Program: 
seniorer 
voksne 
unge 
teenager 
børn 

Sommermøder 
Fuldt Hus/familieaften - alle aldre  
Onsdagsmøder 
Fællesmøder 
Udflugt 
Fødselsdagsfest 

Elektrisk  
døråbner klar  

til brug 
ved 

missionshuset. 

Opstart med  
restriktioner 

 

Følg anvisningerne  
vis sammenhold 

 

Beskyt dig selv og andre  

 

HOLD AFSTAND 



Hvad gør jeg hvis 
.. jeg gerne vil med i en bibelkreds 
eller bedekreds? 
.. jeg har andre ubesvarede spørgs-
mål og overvejelser? 
.. så er du altid velkommen til at rette 
henvendelse til bestyrelsesforman-
den eller missionæren.   

 

Kontaktpersoner 
 Mandagscafé 

 
Henrik Dideriksen  tlf. 3025 4438 
Karin Nissen  tlf. 2426 0816 
Kirsten Brogaard  tlf. 2424 1622 
Mariane Jensen  tlf. 6060 3580 
Birgith Troelsen tlf. 3026 5304  

Leje af  
Skive Missionshus 
Ruth og Ove Burchardt,  

Normavej 27, Skive.  
Tlf. 2030 3745.  

Gaver til Indre Mission i 
Skive  

 
modtages med tak på reg. nr. 

8500 konto nr. 2650340720 
(Spar Nord) 

Mobilepay nr.: 

39082 Indre Mission i Skive  
 

"Venligst anfør navn og adresse i 
tekst felt, evt. IM giver nr." 

For skattefradragsberettiget ga-
ve skal Indre Mission kende dit 

CPR. nr." 

 

Deadline for næste blad  
(Okt - december) er 1/9. 

Indlæg sendes til  
Jette og Kaj Ove Laursen. 

kol@fiberpost.dk 
Tlf. 9753 4210 - 40214210 

Bøger og kristen musik:  
 

Missionær Henrik Dideriksen,  
Olgavej 57, Skive. Tlf. 3025 4438 
 

info@lohse.dk       www.lohse.dk  

Mangler du kørsel til   
møderne 

 
så kontakt en fra bestyrelsen 
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Viborgvej 6, 7800 Skive. Tlf. 9752 3146 
Mobil 2083 3146 Keld 

 

Forsidebillede:  
Foto: Kaj Ove Laursen 
Skive missionshus. 
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 Der er et håb. 
 
Der er en sang, der har været meget nærværende i mit sind i denne corona tid. 
Det er nr. 320 i SOS. Det er en sang, jeg synes, der er god til at skifte fokus 
fra det utrygge til det sikre: I Kristus er jeg ren og god for jeg er renset i hans 
blod. - det er hvad, det drejer sig om, at vi under Jesu blod. - Min største 
længsel og mit dybe håb; at se ham, som han er. 
Hvis vi i begyndelsen af corona tiden brugte meget tid på at se og høre nyhe-
derne, så hvor hurtigt tingene forandrede sig i verden, så forfærdelige forhold 
med mange døde i Kina, Italien og Spanien. Ja hvis det er de billeder, der fyl-
der os hele tiden, så kan frygten lamme os, så vi faktisk ingenting tør. Vi kry-
ber sammen derhjemme og kan bekymre os helt i stykker. 
Vi kommer sikkert i fremtiden til at opleve det, der er værre end corona. Det 
er lovet os ifølge Guds Ord. Vi ved ikke, hvad der kommer. Og vi har ingen 
kontrol over det. Til daglig har vi nok en formodning om, at vi har rimelig 
kontrol over vores liv. Hvem vi vil besøge – hvornår vi holder op med at ar-
bejde – hvordan vi tilrettelægge vores hverdag. Vi vil meget nødig miste kon-
trol, men så kommer en virus, der forandrer vores hverdag meget hurtig, uden 
forberedelse og helt uden for vores kontrol. 
Som kristne har vi et håb. Og jeg kommer mere og mere til at se, hvor meget 
håbet betyder for vores tro og vores tryghed midt i stormen. Det er i håbet, vi 
finder hjælp, når livet er tungt. Det er i håbet, vi finder trøst, når vi tænker på 
døden og er ængstelige for, hvad der møder os. Vi behøver ikke at sidde og 
krybe sammen af frygt for corona. Vi har et håb. Et håb, der er dybere end 
skolebørnenes håb om, at det bliver godt igen. 
” Med dette håb, jeg løfter blikket trygt. Selv død og grav har nu et andet 
skær. ---” 
 
I Matt 10, 29-31 står, at ikke en spurv falder til jorden, uden at Gud er med.  
Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. 
Gud ved, hvad du er værd for ham. Han slipper dig ikke.  Du er fuldkommen 
kendt af Gud. Selv dine hovedhår kender han. Han er med den lille spurv, og 
du er meget mere værd, som Guds barn. Han lover ikke, at du undgår vanske-
ligheder, Men midt i vanskelighederne er han hos dig. Han er hos dig, ved at 
knytte dig til sine løfter. Ikke ved at give dig store kræfter eller gøre dig 
uovervindelig, men ved at være nær ved dig med sine løfter. I Guds verden, 
findes der ingen tilfældigheder. Han har styr på, hvad der sker. Det er det, der 
er så vigtig at holde fast i. Og som er vort vidnesbyrd. 
”Det er et Håb, som trodser tidens tegn,  
det løfter blikket over grav og død ---”. 
 
Birgit Rabis Jensen 



Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6.  

Program for voksenarbejdet.   

Juli: 

Man. d. 6. kl. 14,30 Mandagscafé. Andagt v/Jørgen Pedersen.   

  Sang og spil v/Grethe og Irene.  

Ons. d. 15. kl. 19,30 Møde v/Ruth Worm, Silkeborg. 

Man. d. 20. kl. 14,30 Mandagscafé. Møde v/Henrik Jørgensen, Mors.  

Ons. d. 29. kl. 19,30 Møde v/missionær Henrik Dideriksen, Skive. 

August: 

Man. d. 5. kl. 19,30 Møde v/Heri Elttør, Aulum. 

Man. d. 10. kl. 14,30 Mandagscafé. Møde v/Aage Kristensen, Mors. 

Ons. d. 12. kl. 18,00 Vi griller på terrassen. Spiser ude elle inde. Man  

  medbringer selv kød til at grille. Der vil være forskellig   

  salater, brød og drikkevarer. Pris 35,00 kr. for hele aftenen. 

  Kl. 19.30: tale v/fhv. missionær Villy Sørensen, Hammel. 

Man. d. 17. kl. 9,30 Café. Hyggelig samvær med rundstykker og andagt. 

Tir. d. 18. kl.19.30 Fællesmøde m/IMU.  

  Tale v/Erik Bach Pedersen, Børkop. 

Man. d. 24. kl. 9,30 Mandagscafé. Udflugt til Lindegaardens have og  

  Grønhøj museer. Hjemme ca. kl. 15.00. Pris 80.00 kr. pr.  

  person. 

Ons. d. 26. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene. 

Man. d. 31. kl. 14,30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. 
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Takke- og bedeemner: 

• Takke for at det blev Pinse, at Gud sendte sin Ånd, som er blevet vor vej-
leder i hele sandheden og som herliggør Kristus. (Joh. 16, 13) 

• Bede om, at vi altid i vores liv må have en levende og nær relation til Je-
sus. 

• Bede om, at vi blive sat i brand for at mennesker på vores vej også må få 
et møde med Jesus. 

• Takke for, at covid-19-smitten er så meget under kontrol, at der nu kan 
lukkes mere op for fællesskaber og forkyndelse.  

• Bede for de mange, der forfølges, fordi de tror på Jesus. At de må få kraft 
til at holde ud.  

• Bede for de 1,2 mio. flygtninge i Cox's Bazar-lejren, som er ramt at covid-
19-smitte og nu også af den værste cyklon i 20 år, med en vindstyrke på 
265 km/t  



September: 

Ons. d. 2. kl. 18,30 ”Styrke til at leve”.  

  Møde v/stud. teol. Daniel Kofod Primdahl, Århus. 

  Mødet slutter med en kop kaffe.  

Man. d. 7. kl. 14,30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. 

Ons. d. 9. kl. 19,30 Indre Missions Fødselsdagsfest. 

  Tale v/Peter Nord Hansen, Fredericia. Vicegeneralsekr. i IM. 

  Sang v/Lene Jensen og Hans Tølbøl, Haderup.  

Man. d. 14. kl. 14,30 Mandagscafé. ”Evangeliet er Guds kraft”.   

  v/Henri Jensen, Silkeborg. 

Fre. d. 18. kl. 18,00 Fuldt Hus/Familiemøde. 

  Vi starter med spisning. Ingen tilmelding.  

  Kl. 19.00 v/konsulent i DFS Jonna Iversen fra Nees.  

Man. d. 21. kl. 14,30 Mandagscafé. Vi ser filmen: ”Som en tyv om natten”. 

Ons. d. 23. kl. 19,30  Møde v/Jens Jensen, Norge. 

Lør. d. 26.– Søn. d. 27. Soldatermissionens Årsmøde i Skive. 

  Se særskilt program. 

Man. d. 28. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt. 

Ons. d. 30. kl. 19,30 Møde v/bibelunderviser fra Ordet og Israel  

  Morten Vartdal: Fra slaveri til det forjættede land.  

Menighedsrådsvalg 
Hvert fjerde år skal der være valg til menighedsråd.  Jeg sidder i rådet valgt på en Indre Mis-
sions liste og er glad for det og vil gerne stille op igen. 
I år skal valget forgå på en anden måde end tidligere, nemlig ved en såkaldt valgforsamling 
og altså ikke ved at vi får en stemmeseddel udsendt og møde op på afstemningsstedet for at 
stemme. 
Det er blevet sammenlignet med en idrætsforenings generalforsamling hvor man stemmer på 
den/de kandidater, man har tillid til. 
 

I Skives tilfælde har hver stemmeberettiget fra 0 til 7 stemmer. Stemmeberettiget er ethvert 
folkekirkemedlem, der bor i Skive Sogn, er over 18 år eller har løst sognebånd til en præst 
ved Skive Kirke. 
Jeg vil gerne opfordre jer til at møde op til 

Valgforsamling tirsdag den 15. september 
i Skive Sognegård. Klokkeslæt bekendtgøres senere. 
Det er vigtigt, at vi fra missionshuset møder op og afgiver vor stemme. 
 

Der holdes Orienteringsmøde og Menighedsmøde i Sognegården torsdag den 20. august. 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
Ole Dahl 
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side 6 

Ledere: Ida Dørken tlf. 4160 1683 
  Lisbeth Norup tlf. 3028 7412 

er en klub for piger og drenge i alderen 4 år til og med 4. klasse. Klub-
ben er tænkt som en hjælpende hånd til forældrenes dåbsoplæring. Vi 
snakker om forskellige emner, som hjælper os til at forstå, hvem Gud 
og Jesus er, og at troen hører sammen med hverdagslivet. Der er akti-
viteter, sang, leg - og hver gang en forfriskning!! 

Juli: 

Børnelejre på Kildeborg:  

Lejr 1: 3.-6. juli  Lejr 2: 7.-10. juli. 

 

 

 

August: 

Tor. d. 20. Vi begynder igen efter sommerferien. 

  Hygge – leg – feriesnak.  

Tor. d. 27. Moses i kurven. 

  Vi laver en Moseskurv + opgaver. 

September: 

Tor. d. 3. Moses og tornebusken. 

  ”En vigtig brik”. 

Tor. d. 10. Moses og Farao. 

  Dørstolperne - huskevers. 

Tor. d. 17.  Ingen klub pga. FULDT HUS d. 18/9. 

Tor. d. 24. De ti plager. 

  Vi laver vores eget vendespil. 

 
 

Kom og vær med!  
Samlingssted. 
 
Skive Missionshus,  
Christiansgade 6 
 
Torsdage  
kl. 15,30 - 17,00 



Skive Gospel-kids  

Går du i 0-7 klasse og er du glad for musik, sang og bevægelse? Så 
er Skive Gospel-kids lige noget for dig. Gud har skabt os med stem-
me, krop, sind og følelser, og vi vil gerne bruge det hele for at kunne 
fortælle og lære om Gud. 

Juli: 

  Vi holder sommerferie. 

 

August: 

Ons. d. 19. Opstart efter ferien. 

Ons. d. 26. Vi øver og hygger. 

 

September: 

Ons. d. 2. Vi øver og hygger. 

Ons. d. 9. Vi øver og hygger. 

Ons. d. 16. Generalprøve til Fuldt hus d. 18. 

Fre. d. 18. kl. 18,00 Fuldt hus,  

  hvor vi skal synge. 

Ons. d. 23. Vi øver og hygger. 

Ons. d. 30. Vi øver og hygger. 

 

Oktober: 

Ons. d. 7. Vi øver og hygger. 
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Samlingssted:  
Skive Missionshus 
Christiansgade 6 

Onsdage mellem 
16,00 - 17,30 

Find os på Facebook 

"Skive Gospel-kids" 

Kontakt:   
Jette Laursen: 5129 7350 
Kaj Ove Laursen: 40214210 



Torsdage kl. 19,00 - 21,00. 
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Samlingssted: Skive Missionshus, 
Christiansgade 6 

En klub for teenagere fra 5. klasse til 9. klasse. 

Skive Teenklub  
- for teenager fra 5 – 9 klasse  
- kammeratligt fællesskab  
- hygge og sjov og er kreative  
- samtaler og synger om Jesus  
- tager på lejr  
- fordel ved at være medlem  
- vi hører musik og snak  
- bordtennis, dart og masser af spil  
- troens tanke  
- altid noget spiseligt og drikkeligt  
- og meget andet  
 
Er med i Indre Missions Ung-
dom, folkekirkeligt arbejde.  

Ledere:  
Henrik Dideriksen tlf. 3025 4438 
henrik.dideriksen@indremission.dk 
Torben Poulsen tlf. 2620 2323 
Dagmar Møller tlf. 4011 6687 
 

Åben samtalegruppe 
Vi deler "liv" og trosspørgsmål. 
Sidste tirsdag i måneden  
fra kl. 15.00 - 16.30  
Skive Missionshus Christiansgade 6. 

Den 29. September. 
 
Juli og august holder vi ferie. 
 

Henvendelse til gruppeledere: 
Torben Poulsen  
tlf. 26202323 
Dagmar Møller  
tlf. 40116687 



August: 
To. d. 13. Boldspil og konkurrencer. 
To. d. 20. Udendørs leg og sjov. 
To. d. 27. Bibelværksted + Rundbold. 

Juli:  
Fr. 3. - ma. 6. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse  
Ti. 7. - fr. 10. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse  
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September: 
Fr.– Sø. d. 4.- 6.Gratis Teenlejr i Skive Missionshus. 
To. d. 10. Kreatur til Krabbesholm skov. 
Fr. d. 18. Kl.18.00 Fuldt Hus. Fællesspisning. 
              Fed aften for alle. 
To. d. 24. Nikolai's Bibelkræs + Vest udfordring. 

Oktober: 
To. d. 1. Svømmehal. 
Fr.– Sø. d. 9.– 11. Junior/Teen-lejr på Kildeborg 
To. d. 15. Efterårsferie. Ingen klub. 
To. d. 22. Bibelguf + byløb. 
Fr. d. 30 Kl.18.00 Fuldt Hus. Fællesspisning. 
                Fed aften for alle. 



Møderne holdes kl. 19,30 i Skive Missionshus, 
Christiansgade 6.  
Hvor andet ikke er nævnt. 

Juli: 
 
August: 
Ti. d. 11. Opstart efter sommer. 
Ti. d. 18. Fællesmøde – Erik Bak Pedersen   
  kommer og taler. 
Ti. d. 25. Walk and talk. 
 
September: 
Ti. d. 1. Vi tager ud og kører gokart. 
Ti. d. 8. Bibelstudie. 
Ti. d. 15. Filmaften på soldaterhjemmet  
  (der er andagt kl.19,00 film 19,30)   
Ti. d. 22. Sangaften. 
Ti. d. 29. Besøg af taler. 
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Hjemmeside: www.skiveimu.dk 



  IMU udvalget: 
 Formand: Maria Larsen    6064 1055   
 Brårupvej 190, 7800 Skive 
  Mail: Maria_larsen1997@hotmail.com 
 Kasserer:  
 Jonas Breinholt Burchardt  2613 1463 
 Sekretær:  
 Maria Larsen  6064 1055 
 Websideansvarlig: 
 Lukas Thun   5335 5385 

 

 Samfundsrepræsentant:  
 Keld Burchardt   2083 3146 

Hjemmeside: www.skiveimu.dk 

Følg IMU på landsplan. www.imu.dk/forside/  
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Adresser: 
 

Bestyrelsen: 
Keld Burchardt, Hjaltesvej 2C, 
tlf. 2083 3146,  
lkb@webspeed.dk (formand) 
Ole Dahl, Adelgade 1A1 
tlf. 2025 9633, 
ole.dahl.skive@gmail.com 
(næstformand) 
Karen Margrethe Kristensen, 
Bækkegårdsvej 46, Gammelstrup, 
Stoholm, tlf. 9754 2139,  
kmhpkristensen@mail.dk  
(kasserer) 
Kaj Ove Laursen, Rønbjergparken 13, 
Rønbjerg, tlf. 9753 4210, 4021 4210 
kol@fiberpost.dk 
Dagmar Møller, Olgavej 41,  
tlf. 4011 6687,  
dagmar.knud@gmail.com 
Ellen Poulsen, Egerishave 27,  
tlf. 2283 9401,  
ellenpoulsen17@gmail.com 
Birgit Rabis Jensen, Højlundsvej 166, 
tlf. 2367 2965 
b.rabis@privat.dk 
(sekretær)  

Missionær: 
Henrik Dideriksen, Olgavej 57, 
tlf. 3025 4438, 
henrik.dideriksen@indremission.dk 

Ungdomskonsulent:  
Jim Pfrogner, Engbakkevej 35,  
Viborg. tlf. 2396 0862. jim@imu.dk 

Børnekonsulent:  
Randi Taulborg,  
Højgade 4, Aulum. tlf. 9747 1512, Ran-
di@soendagsskoler.dk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skive Missionshus 
Christiansgade 6 

www.skiveim.dk 
Facebook 

”Indre Mission Skive” 

 Indre Mission 
Indre Mission, som er en del af Den 

Danske Folkekirke, vil hjælpe menne-

sker til tro på Jesus Kristus gennem 

børne-, ungdoms-, og voksenarbejde 

ved bl.a. bibelstudium og møder. Du er 

velkommen til at være med i et kristent 

fællesskab. 


