
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  
(juli - september) er 1/6. 

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: Kaj Ove Laursen 

  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 

side 11 

www.imedia.dk/lovsangsskolen/ 



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

April: 
Ti. d. 6. Fællesmøde     
  tale v. Daniel Præstholm. 
Ti. d. 13. Filmaften. 
Ti. d. 20. Bibelstudie. 
Ti. d. 27. Sang / hygge - aften. 
Maj: 
Ti. d. 4. Fællesmøde - tale v. René Brorson. 
Ti. d. 11. Spilleaften. 
Ti. d. 18. En aften til bøn og eftertanke. 
Ti. d. 25. Bibelstudie. 
Juni: 
Ti. d. 1. Fællesmøde - tale v. Kristian Andersen. 
Ti. d. 8. Walk and talk. 
Ti. d. 15. Besøg udefra. 
Fr. d. 18. - Sø. d. 20. Familielejr på Kildeborg. 
  Søren Grysbæk medvirker. Se særskilt program. 
Ti. d. 22. Bibelstudie. 
Ti. d. 29. Sommerafslutning. 
Juli: 
August: 
Ti. d. 10. Opstart. 
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Følg IMU på landsplan.  
www.imu.dk/forside/  

  
Tro i hverdagen 

 
Skrevet af Heine Dahl i bladet tonebåndet 1972 
 
At være tro vil sige at udføre det arbejde, som vi bliver sat til, og lade det gælde i 
alle livets forhold. Vi har vel alle prøvet at blive sat til en opgave, som ikke lige-
frem var efter vort ønske, men når vi så nåede frem til resultatet alligevel, føltes 
en vis tilfredshed. 
Sådan husker jeg en situation fra min læretid på et maskinværksted, min mester 
havde fået en ny ide i forbindelse med nogle maskiner, som skulle sættes i pro-
duktion, og en dag fik jeg besked om at skulle klippe 10.000 stk. små stålstifter ud 
af nogle lange 7 mm tykke stænger, et ensformigt og trivielt stykke arbejde, som 
jeg hurtig blev træt af. 
Den næste formiddag, da mester kom på værkstedet, kunne han ikke undgå at 
konstatere, at jeg havde tabt modet, og jeg lod ham da også forstå, at jeg mente, 
det var en skør ide, som måske aldrig kom til at virke i praksis. 
Da gjorde mester noget, som jeg aldrig siden har glemt, når jeg stod overfor lig-
nende situationer. Han tog mig med hjem på tegnestuen og viste mig forskellige 
tegninger alle de enkelte dele, som skulle indgå i maskinen, for at den kunne 
komme til at virke efter hensigten. Også tegningen af den store tandkrans, hvori 
netop mine stifter skulle virke som tænder, tog han frem og forklarede mig, hvor-
dan den skulle fungere sammen med et tandhjul, som en anden del af værkste-
det skulle fremstille. Til sidst tog han en stor tegning frem, som viste den færdige 
maskine og sagde: ”Sådan skal den se ud, når den er helt færdig, men du skal vi-
de, at det afhænger af dig, om den kommer til at virke i praksis”. 
Da jeg gik til værkstedet, forstod jeg, at det arbejde, som jeg var blevet sat til, 
ikke var noget unødvendigt, opstået af en skør ide, men ganske nødvendig, hvis 
hele maskinen skulle komme til at virke, og jeg gik i gang igen, glad for at vide, at 
resultatet også afhang af min indsats. 
Som kristne har vi en opgave at løse, en gerning at udføre i Guds store værksted. 
I vor dåb blev vi kaldet til at høre Ham til. Vi blev kaldet til at gå i tjeneste hos 
Ham. Han bød os at gå ud i alverden for at drage mennesker med ind i denne 
tjeneste, og Han har lovet at være med alle dage. 
Mange steder i bibelen tales der klare ord om, at vi skal synge lovsange for Her-
ren. Paulus’ brev til Efes. 5.19 står der: ”I skal synge og spille i jeres hjerter for 
Herren”. 
Så gælder det da om at være tro og lydig overfor Ham og være det i alle forhold, 
så vi bringer det budskab, Han har bedt os om, og lad os så kæmpe mod de pro-
blemer og alt det onde, som bor i os, og som kan lægge hindringer i vejen for 
Guds velsignelse over det arbejde, som vi står i. Først da vil arbejdet i Guds værk-
sted lykkes. 
       Tak Jette og Kaj Ove Laursen 
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Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6.  

Program for voksenarbejdet.  

April: 

Tir. d. 6. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU.       

  ”Korset – Guds vrede og Guds kærlighed”. Tale v/præst og  

  undervisningskonsulent i IMU Daniel Præstholm, Grindsted.  

Ma. d. 12. kl. 14,30 Mandagscafè. ”Eftertankens tid”  

  v/Bente og Allan Graugaard, Silkeborg. 

Ons. d. 14. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene. 

Fre. d. 16. kl 18,00 Fuldt Hus. Familiemøde for alle aldre.    

  Vi begynder med spisning kl.18.00. Ingen tilmelding.  

  Kl. 19.00 får vi besøg af Randi Taulborg, Aulum. Konsulent i 

  Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Man. d. 19. kl. 14,30 Mandagscafè. Vejen ind i bibelen     

  v/Henrik Dideriksen. 

Ons. d. 21. kl.19,30  Kredsmøde på Fur. Tale v/missionær    

  Heri Elttør, Aulum. 

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

Ons. d. 28. kl. 19,30 ”Opstandelse, himmelfart og genkomst”  

  v/fritidsforkynder og forfatter Jørgen Hedager Nielsen,   

  Børkop. Bedemøde kl. 19.00. 

Maj: 

Man. d. 3. kl. 14,30 Mandagscafè. ”Fra kommunist til kristen”   

  v/Søren Skovenborg, Ans.  
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Takke- og bedeemner: 
 
 

• Lovprise Gud for nåden og frelsen i Kristus 

Jesus. 

• Bøn om tilgivelse og om Åndens virke, i den 

enkelte 

• Bøn for den forfulgte kirke. 

• Bøn om  indsigt og visdom fra Gud for magter 

og myndigheder i verden.  

• Bøn om frimodighed til at være Kristi vidner i den sammenhæng, vi lever i.  
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April: 
To. d. 1. Påskeferie. Ingen klub. 
To. d. 8. Aviskrig og fede konkurrencer. 
Fr. d. 16. kl.18,00 Fuldt Hus. Fællesspisning. 
To. d. 22. Bibelkræs + Slikmarked. 
To. d. 29. Udendørs aktivitet. 
Maj: 
To. d. 6. Station Thomas + Kanon skud. 
To. d. 13. Kristi himmelfartsdag. Ingen klub. 
To. d. 20.  Rekordforsøg. 
To. d. 27.  Terrænløb. 
Juni: 
To. d. 3. Lagkageløb. 
To. d. 10. Riv-vend-slag-sok-figur. 
To. d. 17. Bibelguf og udendørs 5 cm fest. 
Fr. d. 18. -  Sø. d. 20. Lejr for alle på Kildeborg. 

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 
Dagmar Møller tlf. 4011 6687 
Hanne Larsen tlf. 2336 0464 
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Åben samtalegruppe 
Vi deler "liv" og trosspørgsmål. 
Sidste tirsdag i måneden  
fra kl. 15.00 - 16.30  
Skive Missionshus, Christiansgade 6. 

Den 27. April. 
Den 25. Maj. 
Den  29. Juni. 
 

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

 
 
Børnelejre 2021. 
 
Juli. 
Fr.02.- ma.05.  
Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse  
 
Ti.06.- fr.09.  
Lejr på Kildeborg for 0-8 klasse  

Tir. d. 4. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU.      

  Tale v/René Brorson, forstander på Grejsdalens efterskole. 

Man. d. 10. kl. 14,30 Mandagscafè. ”Navnet Jesus”  v/fhv. missionær  

  Bjarne Lindgren, Ringkøbing.  

Man. d. 17. kl.14,30 Mandagscafè. Vejen ind i bibelen     

  v/Henrik Dideriksen.  

Ons. d. 19. kl. 19,00 Møde v/fritidsforkynder og fhv. præst Ole Larsen,  

  Århus. Vi holder en kort generalforsamling efter kaffen. 

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

Man. d. 31. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.  

Juni: 

Tir. d. 1. kl. 19,30 Fællesmøde med IMU. 

  ”Udfordringer til den kristne familie 2021”     

  v/Kristian Andersen, familiekonsulent i LM. 

Lør. d. 5. Indre Missions årsmøde online fra Bethesda i København. 

  Se mere på, https://indremission.dk/aarsmoede/velkommen/ 

Man. d. 7. kl. 14,30 Mandagscafè. Tale v/Aage Kristensen, Aulum. 

Ons. d. 9. kl. 19,30 Bibelkredsene samles i hjemmene.  

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

  v/Henrik Dideriksen.  

Fre. d. 18. -  søn.  d. 20. Familielejr på Kildeborg. 

  Søren Grysbæk medvirker. Se særskilt program. 

Man. d. 21. kl. 9,30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt. 

Ons. d. 23. kl. 19,30 Møde v/fhv. missionær Bjarne Lindgren,    

  Ringkøbing. Bedemøde kl. 19.00. 

 Juli: 

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

  Violvej 309. 
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Se programmerne på www.haderupcamping.dk 

13.- 16. maj.  Bibelcamping for  

   bedsteforældre & børnebørn. 

22.- 24. maj. Pinsecamping. 

15.- 19. juni. Seniorcamping. 

22.- 31. Juli. Den store bibelcamping. 



   
   
   

 

April: 
 

To. d. 1. Ingen Klub / Skærtorsdag. 

To. d. 8. Påskedag og 2. Påskedag - Vi laver en Påskekalender. 

To. d. 15. Ingen Klub pga. Fuldt Hus d.16.4. 

Fr. d. 16. Se særskilt program. 

To. d. 22. Daniels venner. - Engle - udstilling. 

To. d. 29. Daniel i løvekulen.    

  Leg: Løven kommer. 

Maj: 

To. d. 6. Jesus gør klar – og kommer igen 

  Tegn/klip: Kollage med `boliger.` 

To. d. 13. Ingen Klub / Kristi Himmelfartsdag. 

To. d. 20.  Om Pinse - Puste-konkurrencer. 

To. d. 27.  Vi tager på legepladsen. 

Juni: 

To. d. 3. Vi møder Paulus - Blinde-Kimsleg. 

To. d. 10. To mænd i fængsel -  

  Fodspor, lænker og lovsang. 

To. d. 17. Sommerafslutning  
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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. 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. 

 

April: 

Ons. d. 7. Vi holder fri. 

Ons. d. 14. Vi øver og hygger. 

Fre. d. 16. Vi synger til  

  Fuldt Hus. (kl. 18,00) 

On. d. 21. Vi holder fri. 

On. d. 28. Vi øver og hygger. 

Maj: 

On. d. 5. Vi øver og hygger. 

On. d. 12. Vi holder fri. 

On. d. 19. Vi øver og hygger. 

On. d. 26. Vi øver og hygger. 

Juni: 

On. d. 2. Vi øver og hygger. 

On. d. 9. Vi holder sommer afslutning. 

 

 

 

 

August: 

On. d. 18. Opstart efter ferien. 
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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 


