
Møderække  
 i Skive Missionshus, Christiansgade 6.,,  

 

 

Man. d. 1/3 kl. 19,30 
Møde v/missionær Heri Elttør, Aulum. 
Sang v/Elisabeth og Claus Olsen 

Tir. d. 2/3 kl. 19,30 
Møde v/missionær Heri Elttør, Aulum 
Sang v/Skive IMU 

Ons. d. 3/3 kl. 19,30 
Møde v/pens. missionær Henri Alex Jensen  
Silkeborg. 

Tor. d. 4/3 kl. 14,30 - 16,00 
Åben café med gratis kaffe, kage og samtale. 
 
kl. 19,30  
Møde v/sognepræst og sjælesørger Dan Månsson, Lolland.  
Sang v/Skivekoret 

Fre. d. 5/3 kl. 14,30 - 16,00 
Åben café med gratis kaffe, kage og samtale. 
 
kl. 19,30  
Møde v/sognepræst og sjælesørger Dan Månsson, Lolland. 

Arr,: Skive Indre Mission. 
Der er bedemøde hver aften kl 19,00. 
Kaffe/Te og brød kan købes for 20,- kr. 
Der vil være eftermøde, med sang og frie vidnesbyrd, hver aften. 

Da  Covid 19 restriktioner,  gør at vi ikke kan samles fysisk, har vi aftalt 

med talerne, at vi holde møderne online, man får/bruger en adgangs 

kode/ link, for at være med. Sangen må vi glæde os til senere 

https://meet.jit.si/EligibleDocumentationsTotalThankfully  

https://meet.jit.si/EligibleDocumentationsTotalThankfully


Gud kender dig og elsker dig. 

 

I disse tider kan det være svært, at genkende de men-

nesker, som man ellers kender ganske godt. Det skyl-

des jo visir og mundbind, og hvad vi ellers er nødt til at 

have på i disse tider. Selv uden mundbind kan det være 

vanskeligt at gennemskue, hvad folk indeholder.  

Men vi kender en, som kender os. Gud kender os. Han 

kender os helt igennem. Han siger i bibelen, at han ved, 

om vi står eller ligger ned. På lang afstand kender han 

vores tanker. Gud kender os bedre, end vi kender os 

selv. Han ved, hvad vi indeholder, og det er jo ikke lige 

godt det hele. Alligevel elsker han os, og vil aldrig svig-

te os. Han er med os alle dage. Og han elsker os, sådan 

som vi er.  

At Gud er med alle dage, betyder ikke at alle hverda-

gens problemer forsvinder. Vi lever i en Verden, hvor 

mange ting er onde. I den Verden har vi en ven, som vil 

følges med os, hjælpe og støtte os, og bære os når det 

er nødvendigt. 

Vil du høre mere 

om det? Så prøv 

at komme til et 

møde i missions-

huset fra d 1-5 

marts. Evt. til 

åben cafe d 4 og 

5 marts 


