
Adresser: 
 

Bestyrelsen: 

 

Keld Burchardt, Hjaltesvej 2C, 
tlf. 2083 3146,  
lkb@webspeed.dk  
(formand) 
 
Dagmar Møller, Olgavej 41,  
Skive tlf. 4011 6687,  
dagmar.knud@gmail.com 
(Næstformand) 
 
Karen Margrethe Kristensen, 
Bækkegårdsvej 46, Gammelstrup, 
Stoholm, tlf. 9754 2139, 2679 2139 
kmhpkristensen@mail.dk  
(kasserer) 
 
Birgit Rabis Jensen, Højlundsvej 166, 
Skive tlf. 2367 2965 
rabisbirgit@gmail.com 
(sekretær)  
 
Ellen Poulsen, Egerishave 27,  
Skive tlf. 2283 9401,  
ellenpoulsen17@gmail.com 
 
Niels Ch. Dørken,  Ådalsvej 6 
Skive tlf. 4095 1683  
idancd@gmail.com 
 
Kaj Ove Laursen, Rønbjergparken 13, 
Rønbjerg, tlf. 4021 4210 
kol@fiberpost.dk 
 

Missionær: 

 

Henrik Dideriksen, Olgavej 57, 
Skive 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. 4084 5928,  
Randi@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) 

 
EVT. henvendelse til kasserer  
Karen Margrethe Kristensen, 
Bækkegårdsvej 46, Gammelstrup, 
Stoholm,       
tlf.: 9754 2139 Mobil: 2679 2139 
Mail: kmhpkristensen@mail.dk 
 

 

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: Knud og Dagmar Møller 
Porten hvor Guds lys skinner ned til os. 
”The Pont-d`Arc” 
Fra Ardèche området i Sydfrankrig. 

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

 

Juli: 
SOMMERFERIE  
August: 
Tir. d. 9. Opstart efter sommer. 
Tir. d. 16. Fællesmøde 
  Linda Iversen med sang og musik. 
Tir. d. 23. Bibelstudie. 
Tir. d. 30. Inspirationsaften. 
September: 
Tir. d. 6. Walk and Talk. 
Tir. d. 13. Venskabsaften med Herning IMU. 
Tir. d. 20. Bibelstudie. 
Tir. d. 27. Sangaften. 
Oktober: 
Ons. d. 5. Fællesmøde - Jens Medom Madsen + sang   
  v/“Shine On” fra Holstebro. 
Ons. d. 12. KONCERT - med “Resonans”      
  kl. 19.30 i Skive kirke. 
 

IMU udvalget: 
Formand og sekretær: 
Maria Larsen  6064 1055  
Brårupvej 190, 7800 Skive. 
Mail: Maria_larsen1997@hotmail.com 
Kasserer:  
Lukas Bech Thun Madsen 5335 5385 
Websideansvarlig: 
Filip Thun Madsen  2563 1801 
Udvalgsmedlem: 
Mathias Plauborg Hansen  5054 4058 
Samfundsrepræsentant: 
Keld Burchardt   2083 3146 

Hjemmeside: 
www.skiveimu.dk 
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Glimt fra Sig ”Tak” til Gud! 
I Bibelen står i et vers – ”sig tak under alle forhold.” (1.Thess 5,18)  
  - Men, det har vi bare ikke altid så nemt ved. 
 
For nogle år siden var vores familie på en for os tiltrængt weekendtur på en 
campingplads. Vi havde fundet en stille lidt afsidesliggende smuk plads. Et 
sted som vi tænkte, at vi kunne nyde helt for os selv. 
Men… så... 
Ja, så kom en lidt ældre mand cyklende med sit telt, og han fandt, at plad-
sen lige ved siden af os, var nøjagtig stedet, han kunne tænke sig at være. 
Lige der var vi ikke just taknemlige!  
Men så hørte vi hans glade stemme. Han sagde: ”Tak Gud! Hvor er her vid-
underligt!”  Og det gentog han gang på gang.  
Vi blev så glade for dette naboskab. Hans ”TAK” vendte vore sind til tak!    
Lige nu, hvor dette skrives, er vi på ferietur sydpå i vores lille autocamper 
”Smutti”. Vi har det bare godt. Er glade og har åbne sanser. Så har vi jo 
nemt ved at takke og prise Gud for alle ting og ikke mindst for hans fanta-
stiske skaberværk, som vi ser og oplever. På andre tidspunkter i livet kan vi 
have mere svært ved at opleve de lyse sider... Men vi tror at vi alle kan lære 
af ordene fra omkvædet i en lille sang, hvor det lyder:  
”Tæl Guds mange gaver, tæl kun småt og stort ... 
Og forundret vil - - du se hvad Gud har gjort!!!” 
Hvad er Guds gaver til os / til mig? For os to kom blandt andre disse takke- 
tanker frem:  
Tak for:  
1. Jesus og frelsen i ham. 
2. At vi har hinanden at kunne dele alt med. 
3. At vi har gode relationer til vore børn, familie, venner og naboer. 
4. At vi har mulighed for at være en del af et kristent fællesskab. 
5. ja... og så alt det andet vi får i livet hver dag.    
Vi oplever ofte, at vi kan vende nogle tunge 
tanker til nogle lysere ved at begynde at sige 
tak. Tak for små ting og tak for de større 
ting ... og bedst af alt...  – Tak for Håbet, 
som Kristus giver os, at vi må komme helt 
hjem til ham engang. 
 
God  
sommer 
ønskes alle. 
 
Dagmar  
og  
Knud  
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Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6.  

Hvor andet ikke er nævnt.  

Program for voksenarbejdet.  
Juli: 

Man. d. 11. kl. 14,30 Åbent hus, hos Ida og Niels Chr. Dørken,   

  Ådalsvej 6, Skive. 

 

 

 

 

On. d. 27. kl. 19,15 Haderup bibelcamping møde v/Jens Jensen, Norge. 

  Sang v/Tina Lynderup, Videbæk.  

August: 

Man. d. 8. kl. 14,30 Mandagscafè. Møde v/Ruth Worm, Silkeborg. 

Ons. d. 10. kl. 18,00 Sommerfest. Vi begynder med spisning. Tilmelding 

  senest d. 7/8 til Dagmar Møller pr. sms eller mail 40116687  

  dagmar.knud@gmail.com. Prisen er 75,00 kr. for voksne.  

  Gratis for børn under 12 år.  

  Kl. 19.30 taler Johnny Tidemand, præst ved Søhøjlandets 

  kirke, Gjern. 

Man. d. 15. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt. 
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Fr. d. 22. - lø. d. 30. 

Haderup Bibelcamping 2022 . Se program, info og tilbud på 
www.haderupcamping.dk

Takke- og bedeemner: 
 

• Takke for at Jesus vil tilgive enhver synder, som kommer til 
ham, at "enhver som påkalder Herrens navn skal frelses" 

• Bede om, at det budskab må udbredes. 

• Takke for, at vi må leve under Guds gode hånd. 

• Bede om, at vi må få kræfter til at klare det svære, vi alle kommer ud for. 

• Bede om glad frimodighed til at vente på Jesu genkomst, når vi ser, at ti-
dens tegn peger stadig tydeligere mod denne verdens undergang. 

• Takke for at vor lutherske kirke hviler på et bibelsk fundament. Bede om, at 
de kræfter i kirken, som vil nedbryde det, ikke får medgang.  

Juli: 
Lø. d. 2. - Ti. d. 5. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse 
  Lejrchef Lone Johannesen tlf. 2619 3541 
 
August: 
To. d. 11. Boldspil og konkurrencer. 
To. d. 18. SMS-løb fotojagt. 
To. d. 25. Bibelværksted + rundbold. 
 
September: 
Fr. d. 2. - Sø. d. 4. Gratis teenlejr i Skive Missionshus. 
To. d. 8. Kreatur til Krabbesholm skov. 
To. d. 15. Griseflaskevælt og frugtsalat. 
To. d. 22. Bibelkræs + vestudfordring. 
Fr. d. 23. Kl.18.00 Fuldt Hus. Fællesspisning.  
  Fed aften for alle. 
To. d. 29. Svømmehal. 
Oktober: 
To. d. 6. Bibelguf + byløb. side 9 

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 26. Juli, ingen samtale. 
Den 30. August. 
Den  27. September. 
 

Henvendelse til gruppeledere: 
Torben Poulsen  
tlf. 2620 2323 
Dagmar Møller  
tlf. 4011 6687 

Få et program i din klub, eller hent den på www.skiveim.dk  
HVORDAN?  
Hvis du tænker: ”Jeg har lyst til at tage på lejr, men hvor-
dan gør jeg?”  
Så læs med her:  
Tilmelding skal ske til:  
Lone Johannesen  
Mail lone@udiet.dk  
Tlf: 26 19 35 41  
Sidste tilmeldingsdato: 19. juni 2021 (først til mølle…)  
 
Oplys dette ved tilmelding: Navn, adresse, alder, nuværen-
de klassetrin. Telefonnummer på forældre/værge, evt. syg-
dom og medicin. 
Hvis der er særlige forhold/udfordringer vi ledere bør ken-
de til, vil vi gerne vide det ved tilmeldingen. 

Ved allergi må du gerne selv tage specialkost med, så reducerer vi i prisen. 
Hvis du har lyst til at komme med en kage, boller eller andet til lejren modtager vi det 
gerne. Besked herom gives ved tilmelding. 
 
Pris for at være med på lejr: 350 kr. derefter 300 kr. pr. søskende. 
Der betales kontant eller via mobilpay ved ankomst til lejren. 
Tlf.nr. 26 19 35 41 (Lone Johannesen). 
 
Adresse: ”Kildeborg” – Kildeborgvej 6, Vile, 7870 Roslev. 
Arrangør: Lejrene er arrangeret af Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler i Skive Kredsen. Vores ønske er at oplære bør-
nene i den Kristne tro, som vi bekender den i Folkekirken. 
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Tir. d. 16. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU.  

  Sang og musik v/Linda Kofoed Iversen, Vorgod-Barde,   

  landsleder i IM-musik.  

Man. d. 22. kl. 9,30 Udflugt til Holstebro. Vi skal bl.a. se Holstebro kirke, 

  Nørrelandskirken, Gågadekunst m.m. guide Kurt Nielsen.  

  Frokost i missionshuset. Kaffe hos Anne Marie og Peder  

  Tanderup. Pris 100,00 kr. Tilmelding Til Kirsten Brogaard.  

  Mobil: 24241622 

Ons. d. 24. kl. 19,30 Møde v/fritidsforkynder Anders Carl Jensen,   

  Timring. Der vil være bedemøde i forbindelse med mødet. 

Man. d. 29. kl. 14,30 Mandagscafè. Vejen ind i Bibelen v/Henrik Dideriksen 

Ons. d. 31. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene.  

September: 

Man. d. 5. kl. 14,30 Mandagscafè. Møde v/Robert Enevoldsen, Holstebro.  

Tir. d. 6. - tor. d. 8. Time-out på Kildeborg. 

  For kvinder. Tirsdag aften  er også for mænd.  

  Få programmet i missionshuset  

  eller se programmet på. www.skiveim.dk 

Man. d. 12. kl. 14,30 Mandagscafè.  

  Vejen ind i Bibelen v/Henrik Dideriksen. 

Ons. d. 14. kl. 19,30 Vi fejrer IM’s fødselsdag. Tale v/missionær   

  Heri Elttør, Aulum. Sang v/Claus Olsen og Knud Møller. 

Fre. d.16. kl. 19,30 Efterårsfest på soldaterhjemmet.  

  Tale v/pastor Jeppe Jensen, Ørslevkloster.  

Man. d. 19. kl. 14,30 Mandagscafè. ”Oplevelser om land og hav”  

  v/Henrik Jørgensen, Dragstrup. 

Fre. d. 23. kl. 18,00 Fuldt Hus. Familieaften for alle aldre. Vi begynder  

  med spisning kl. 18.00. Ingen tilmelding. Pris for maden  

  50,00 kr. Børn mellem 12-18 år halv pris. Børn under 12 år  

  gratis.  

Man. d. 26. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.  

Ons. d. 28. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene. 
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Juli: 

Lø. d. 2 -  ti. d. 5. Sommerlejr på Kildeborg. 

  

August:  

To. d. 18. Vi hygger og leger. 

To. d. 25. Noa - Konkurrence om dyr. 

 

September:  

To. d. 1. Noa - Arken. 

To. d. 8. Vi får besøg. 

To. d. 15. Høstfest. 

To. d. 22. Ingen klub pga. Fuldt Hus  

Fr. d. 23. FULDT HUS. 

To. d. 29. Zakarias - Gæt og grimasser. 

 

 Oktober:  

To. d. 6. Johannes døber - Navneskilte. 

To. d. 13. Jesus i templet - ”Jesus elsker dig”. 

To. d. 20. Efterårsferie. 
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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. Klubben er tænkt som en hjælpende hånd til forældre-
nes dåbsoplæring. Vi snakker om forskellige emner, som hjælper os til 
at forstå, hvem Gud og Jesus er, og at troen hører sammen med hver-
dagslivet. Der er aktiviteter, 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. 

 

 
 
Juli: 
Lø. d. 2. - Ti. d. 5. Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse 

SOMMERFERIE  
August: 
Ti. d. 16. Opstart efter sommerferien. 
Ti. d. 23. Vi øver og hygger.  
Ti. d. 30. Vi øver og hygger.  
September: 
Ti. d. 6. Vi øver og hygger. 
Ti. d. 13. Vi øver og hygger. 
Ti. d. 20. Vi holder generalprøve til Fuldt Hus fredag.  
Fr. d. 23. Fuldt hus kl. 18.00 Familieaften for alle aldre.    
  Vi begynder med spisning kl. 18.00. (Gratis for Gospel-kids) 
  Kl. 19,00 synger Gospel-kids. 
Ti. d. 27. Vi holder fri. 
Oktober: 
Ti. d. 4. Vi øver og hygger. 
Ti. d. 11. Vi øver og hygger. 
 

Samlingssted:  
Skive Missionshus 
Christiansgade 6 
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Tirsdage mellem 
16,00 - 17,30 

Find os på Facebook 

"Skive Gospel-kids" 

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


