
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, 2679 2139 
kmhpkristensen@mail.dk  
(kasserer) 
Kaj Ove Laursen, Rønbjergparken 13, 
Rønbjerg, tlf. 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. 

  



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  
(oktober - december) er 1/9. 

Indlæg sendes til  
Jette og Kaj Ove Laursen. 

kol@fiberpost.dk 
Tlf. 51297350 - 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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Forsidebillede:  
Foto: Jette Laursen 

NYHED! Andagt lige ved hånden 
Se mere på www.netandagten.dk/app/ 

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: 
Filip Thun Madsen  2563 1801 
Samfundsrepræsentant: 
Keld Burchardt   2083 3146 

Hjemmeside: 
www.skiveimu.dk 

Juli: 

August: 

Ti. d. 10. Opstart. 
Ti. d. 17. Fællesmøde   
  tale v/Nikolaj Meyer Møller, fra Holstebro. 
Ti. d. 24. Fodboldgolf. 
Ti. d. 31. Bibelstudie. 
September: 

Ti. d. 7. Besøg af Thomas Uth 
  “at tjene - feltpræst” foregår på Kuffen. 
Ti. d. 14. Filmaften. 
Ti. d. 21. Skovtur med Lukas. 
Ti. d. 28. Fordybelses aften. 
 Oktober: 

Ti. d. 5. Walk and Talk. 

Følg IMU på landsplan.  
www.imu.dk/forside/  
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Billeder fra FÆLLESLEJR PÅ KILDEBORG.  Foto: Keld B. og Anders A. 

 Livet er kort, men lykken er evig. 
 
 
For et stykke tid siden sagde en ældre dame til os: ”I skal nyde livet nu, for 
det går bare så hurtigt. Inden I får set jer om er I gamle.” 
Når jeg tænker tilbage på mit liv, så kan jeg da godt følge hende. Det er 
ikke til at forstå, at vi har voksne børn, har haft sølvbryllup og er over 50 år 
gamle. 
 
Livet er langt – lykken er kort, synger Kim Larsen. Jeg kunne få lyst til at 
vende den sætning om. Livet er kort, men lykken er evig. 
Jeg er ikke uenig med Kim Larsen i, at vores liv ofte kun indeholder korte 
lykkestunder, og det er saligt at dele sit liv og sin lykke med andre menne-
sker. Han synger om de 70-100 år som vi håber på at få lov til at leve her 
på jorden. 
Når jeg siger Livet er kort, så handler det om, at det kun er en lille bitte 
brøkdel af evigheden. Når jeg siger, at lykken er evig, så handler det om 
den lykke, fred og glæde, som Gud gerne vil give os. Her på jorden lever vi 
kun 70-100 år hvis vi er heldige, men det er mine valg her i livet der er af-
gørende for, hvor jeg kommer til at tilbringe resten af evigheden. Hvad fyl-
der jeg min hverdag med? Hvem får lov at lede mig på min livsvej? Følger 
jeg med strømmen, eller tager jeg mig tid til stilhed og til at ham, som har 
skabt mig, kan tale ind i mit liv og guide mig – vise mig den vej, som han 
har planlagt for mig?  
 
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lyk-
ke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. 
(Jeremias 29, 11) 
 
Hvis jeg bliver ansat i en ny virksomhed, så er det utrolig dejligt og faktisk 
helt nødvendigt for min trivsel, at min leder har tænkt tanker om, hvad han 
vil bruge mig til. Måske endda giver mig en langsigtet plan for, hvad jeg skal 
lære eller hvad jeg skal udrette. Det giver en ro og jeg kommer til at føle 
mig tryg. 
Bibelen fortæller, at Gud er sådan en leder – den perfekte leder. Han har 
tænkt tanker og lagt en plan. Af en eller anden grund har jeg bare så svært 
ved at affinde mig med det. Det er som om jeg tror, at jeg kan finde ud af 
det hele selv og slet ikke gider at spørge ham om, hvad han egentlig har 
tænkt. 
Hvis jeg på min nye arbejdsplads bare lagde lederens plan til side og så el-
lers gjorde, hvad jeg selv syntes – mon så ikke jeg snart skulle til at se mig 
om efter et andet sted at være? Jeg ville nok blive fyret. 
Men Gud fyrer ingen – han venter tålmodigt på, at vi finder ud af, at vi har 
brug for ham og hans vejledning. 
Må Gud få lov at vise dig, hvilken plan han har lagt for dig? Han elsker dig 
og vil dig det allerbedste og det er stort at få lov at være i hans plan. 
 
         Tove Larsen 

side 3 



Møderne holdes i Skive Missionshus,  

Christiansgade 6.  

Program for voksenarbejdet.  

 Juli: 

Man. d. 5. kl. 14,30 Åbent Hus hos Elisabeth  

  og Claus Olsen, Violvej 309. 

Tor. d. 22. -  lør. d. 31 Bibelcamping i Haderup  

  se mere på       

  www.haderupcamping.dk 

Ons. d. 28. kl. 19,15 Tale v/Jens Jensen,  

  Norge. Kontakt en fra bestyrelsen,  

  hvis du mangler kørelejlighed til Haderup. 

August: 

Man. d. 9. kl. 14,30 Mandagscafè. Møde v/Søren Peter Thomsen,  

  Thisted.  

Ons. d. 11. kl. 18,00 Sommerfest.   

  Vi begynder med spisning ude eller inde. Senere er der tale 

  og sang v/Elisabeth og Claus Olsen i salen. 

  Tilmelding til spisning senest man. d. 9. august,   

  til Birgit Rabis. Tlf.: 23672965. Mail: b.rabis@privat.dk. 

Man. d. 16. kl. 9,30 Cafè. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.  

Tir. d. 17. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU. Tale v/ungdomskonsulent  

  Nikolai Meyer Møller, Holstebro.  

Man. d. 23. kl. 9,30 Udflugt. Turen går til Ejerslev havn lagune, Salger-   

  høj, Feggeklit  Moler, Sillerslev havn og Karby kirke.  

  Pris. 100,00 kr. til frokost og kørsel. Tilmelding til  

  Kirsten Brogaard mobilnr. 24241622  senest d. 20. august.  side 4 

Takke- og bedeemner: 

 

• Lovprisning af den treenige Gud. 

• Bøn om tilgivelse og om ny kraft. 

• Bøn for dronningen, vores folk og regering. 

• Bøn for Israel og det jødiske folk, som træn-

ges fra alle sider. 

• Bøn om, at den troende menighed ud over jorden må blive bevaret 

på fast klippegrund, indtil Jesus kommer igen. 

Juli: 
Fr. d. 2. - ma. d. 5. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse. 
Laura Johannesen Højen.  Mobil: 27832798 
Mail: laura-johannesen@hotmail.com  

Ti. d. 6 - fr. d. 9. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse. 
Maria Kofod Primdahl. Mobil: 23965199 
Mail: maria@primdahls.dk  

August: 
To. d. 12. Boldspil og konkurrencer. 
To. d. 19. SMS-løb Fotojagt. 
To. d. 26. Bibelværksted + Rundbold. 
September: 
Fr. d. 3. - sø. d. 5. Gratis Teenlejr     
  i Skive Missionshus. 
To. d. 9.  Kreatur til Krabbesholm skov. 
To. d. 16. Fjols og frugtsalat. 
To. d. 23. Bibelkræs + Vest udfordring. 
To. d. 30. Svømmehal. 
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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 Ungdoms, 
folkekirkelige arbejde.  

Torsdage kl. 19,00 - 21,00. 

Samlingssted: Skive Missionshus, 
Christiansgade 6  

Ledere:  
Henrik Dideriksen tlf. 3025 4438 
henrik.dideriksen@indremission.dk 
Hanne Larsen tlf. 2336 0464 
Lukas Thun tlf. 5335 5385 



 

Åben samtalegruppe 
Vi deler "liv" og trosspørgsmål. 
Sidste tirsdag i måneden  
fra kl. 15.30 - 17.00  
Skive Missionshus, Christiansgade 6. 

Den 28. Juli holder vi ferie. 
Den 31. August. 
Den  28. September. 
 

Henvendelse til gruppeledere: 
Torben Poulsen  
tlf. 26202323 
Dagmar Møller  
tlf. 40116687 
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Ons. d. 25. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene.  

Man. d. 30. kl. 14,30 Mandagscafè. Vejen ind i Bibelen     

  v/Henrik Dideriksen.  

September: 

Ons. d. 1. kl. 19,30 Møde v/regionsleder Hilbert Dam, Løsning. 

  Bedemøde kl. 19.00. 

Man. d. 6. kl. 14,30 Mandagscafè. ”Fyrtårne i livet” v/Leif Mortensen,  

  Aulum.  

Tir. d. 7. -  tor. d. 9. Time- out for kvinder på Kildeborg. 

  Tirsdag aften er mænd velkommen.  

  Tale v/samtaleterapeut m.m. Ellen Esmarch Pedersen,  

  Hillerød. Øvrige dage se særskilt program. 

Ons. d. 8. kl. 16,00 - 17,30 Udforsk livet ”Den gode Gud”. 

Man. d. 13. kl. 14,30 Mandagscafè. Vejen ind i Bibelen     

  v/Henrik Dideriksen. 

Ons. d. 15. kl.16,00 - 17,30 Udforsk livet ”Den troværdige Gud”. 

Ons. d. 15. kl.19,30 IM`s fødselsdagsfest. Tale v/kommunikationschef  

  Asbjørn Asmussen, Fredericia. 

Man. d. 20. kl. 14,30 Mandagscafè. ”25 år i Nigeria” v/Ingelise Benner,  

  Viborg.  

Ons. d. 22. kl.16,00 - 17,30 Udforsk livet. ”Den gavmilde Gud”. 

Fre. d. 24. kl. 18,00 Fuldt Hus, familieaften for alle aldre. Vi begynder  

  med spisning kl. 18.00. Ingen tilmelding.      

  Kl. 19.00 får vi besøg af Hanne Pedersen, Videbæk,   

  konsulent i  DFS.  

Man. d. 27. kl. 9,30 Cafè. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt. 

Ons. d. 29. kl. 16,00 - 17,30 Udforsk livet ”Den befriende Gud”.  

Ons. d. 29. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene.  

 
Billeder fra FÆLLESLEJR PÅ KILDEBORG.  Foto: Keld B. og Anders A. 
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August: 

To. d. 19. Opstart efter ferien.         

  Hygge, leg og feriesnak. 

To. d. 26. Jonas - en profet.         

  Terninge-dyst + gemmeleg. 

September: 

To. d. 2. Elias og Enken. - Vi bager. 

To. d. 9. Elias på bjerget. - Maleri. 

To. d. 16. To mænd bygger. - Konkurrencer. 

To. d. 23. INGEN KLUB pga. Fuldt Hus d. 24.9.  

Fr. d. 24. FULDT HUS kl. 18.00. Familieaften for alle aldre. 

  Vi begynder med spisning, ingen tilmelding.  

  Kl. 19.00 får vi besøg af Hanne Pedersen, Videbæk,  

  konsulent i  DFS.  

To. d. 30. Den gode hyrde. - Får og Knapper. 

Oktober: 

To. d. 7. Kongesønnens bryllup. - Tegneserie. 

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!! 

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. 

 

August: 

Ti. d. 17. Opstart efter ferien. 

Ti. d. 24. Vi øver og hygger. 

Ti. d. 31. Vi øver og hygger. 
 

September: 

Ti. d. 7. Vi øver og hygger. 

Ti. d. 14. Vi øver og hygger. 

Ti. d. 21. Generalprøve og hygge 

Fr. d. 24. kl. 18.00 Vi synger til Fuldt hus. 

Ti. d. 28. Vi holder fri. 
 

Oktober: 

Ti. d. 5. Vi øver og hygger. 
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Samlingssted:  
Skive Missionshus 
Christiansgade 6 

Tirsdage mellem 
16,00 - 17,30 

Find os på Facebook 

"Skive Gospel-kids" 

Kontakt:   
Jette Laursen:  5129 7350 
Kaj Ove Laursen:  4021 4210 

NYT nu om  
tirsdagen 


