
Januar - Juli 2014

Undervisning i de små 
profeter

Underviserne har fået til opgave at 
konkretisere, hvad profeterne siger til os i dag, 

og hvad profeterne siger om Kristus.
Kom og vær med!

Ons. d. 18. & Tors. d. 19. juni kl.19.30
Sommermøder

Onsdag vil familien Møberg fortælle om deres 
oplevelser og dagligdag i Etiopien, hvor de er 

missionærfamilie.
Torsdag vil vores lokale kunstner, Simon Aaen, 
fortælle om troen og dens budskaber gennem 

hans egen kunst.
Kom og vær med!

Fre. den 20. - Søn. den 22. Juni 2014
Årsmødefestival på 

Mørkholt
Dagen for Indre Missions årsmøde og på en ny 
måde. Så hvis du er nysgerrig så tag afsted og 

få stillet din nysgerrighed;)

Vi siger tak til enhver, som vil 
støtte Indre Missions arbejde økonomisk.

Dette kan ske ved henvendelse til 
missionæren eller et bestyrelsesmedlem.

Ønsker du at være fast bidragyder til Indre 
Missions samfund i Rønde, sker dette ved 

henvendelse til kassereren.

Missionær:
Egild Kildeholm Jensen
Nygårdsvænget 7
87 91 50 30

ronde.indremission.dk 

Møderne er i Rønde Missionshus, Ceresvej 
7, Rønde, hvis ikke andet er nævnt.

Klik ind - se mere - lyt mere:
www.netandagten.dk! ! www.indremission.dk
www.jesusnet.dk! ! www.filmogtro.dk 
www.adamogeva.dk! ! www.takken.dk 
www.imu.dk 
Telefonandagten:! ! Tlf. 70 30 01 50
SMS-andagt for juniorer/teen:! Tlf. 26 23 09 99

Indre Missions bestyrelse, Rønde
Formand:
! Hanne Tudlik Jessen
! Ceresvej 7, 1.! ! 21 95 23 22
! hanne.tudlik@yahoo.dk
Næstformand:
! Peter Kjær Flyvholm!! 22 81 65 55
Kasserer:
! Per Henning! ! ! 86 37 74 38
Menige medlemmer:
! Nils Henning! ! ! 28 26 07 63
! Grethe Jensen! ! 87 91 50 30

ronde.indremission.dk

Formiddagscafé 1. tirsdag i mdr. kl.9.30-11.00
Hyggeligt samvær med rundstykker og kaffe 
hvor man kan spille et spil bob, få en god snak 
eller lign. Op ad formiddagen vil der være en lille 
andagt.
Kontaktperson: Bent Henning!   86 37 29 13

Eftermiddagsmøder
Vi mødes om eftermiddagen, hvor programmet 
indeholder forkyndelse og måske en lille historie 
fra taleren. Her serveres også kaffe med mulig-
hed for en snak og for at etablere nye relationer.

Bed for Indre Missions arbejde blandt unge og 
voksne. Kom og vær med i fællesskabet!

Vi ses!

Ønsker du kørelejlighed, er du velkommen til at  
kontakte én fra bestyrelsen

Foto: titel: “Solopgang fra den høje”

http://www.ronde.indremission.dk
http://www.ronde.indremission.dk
http://www.netandagten.dk
http://www.netandagten.dk
http://www.indremission.dk
http://www.indremission.dk
http://www.jesusnet.dk
http://www.jesusnet.dk
http://www.filmogtro.dk
http://www.filmogtro.dk
http://www.adamogeva.dk
http://www.adamogeva.dk
http://www.takken.dk
http://www.takken.dk
http://www.imu.dk
http://www.imu.dk


Januar
Ti   7  Formiddagscafé i den lille sal     kl.09.30

To  16 Undervisningsaften v/Frank Kristensen, 
   Vejle “Profeten Malakias”      kl.19.30

To 23 Eftermiddagsmøde v/Jørgen Knudsen, 
   Mårslet             kl.14.30

To 30 Filmaften “Guds Børn”       kl.19.30
! ! ! Bedemøde i den lille sal! ! ! ! ! ! kl.19.00

Februar
Ti   4  Formiddagscafé i den lille sal     kl.09.30
To  6  Undervisning v/Ingolf H. Pedersen, Fjellerup
   “Profeten Nahum”             kl.19.30
   Bedemøde i den lille sal      kl.19.00

To 13 Eftermiddagsmøde 
   v/Bjarke Jensen, Rønde      kl.14.30

To 20 Kredsmøde i Vivild v/Brian Madsen, Vejle
   Kl. 15.30 & kl.19.30
   Se kredsens program

To 27 Sang og vidneaften v/Lokale kræfter kl.19.30
   Bedemøde i den lille sal      kl.19.00

Marts
Ti   4  Formiddagscafé i den lille sal     kl.09.30
To  6  Undervisning v/Klaus Vibe, Fjellerup
   “Profeten Obadias”        kl.19.30
   Bedemøde i den lille sal      kl.19.00

To  13 Eftermiddagsmøde v/Ole Larsen, Års kl.14.30

To 20 Kredsens årsmøde i Ørum
   Tale v/Grethe Friberg, Allingåbro   kl.19.30
   Se kredsens program

To 27 Møde v/Johannes Kristoffersen,
    Aarhus             kl.19.30

April 
Ti  1! ! Formiddagscafé i den lille sal! ! ! ! kl.09.30
To 3! ! Undervisning v/Nicolaj Wibe, Stjær
! ! ! “Profeten Zakarias”! ! ! ! ! ! ! ! kl.19.30
! ! ! Bedemøde i den lille sal! ! ! ! ! ! kl.19.00

To 10! Møde v/Egild K. Jensen, Rønde! ! ! kl.19.30

To 24 Eftermiddagsmøde 
   v/Heri Elttør, Aulum        kl.14.30

Maj
To   1 Kredsmøde i Rønde        kl.19.30
   Fællesspisning          kl.18.00
   Se kredsens program

Ti    6 Formiddagscafé i den lille sal     kl.09.30
To   8 Sang og Undervisningsaften i den nye 
   sangbog v/Peter Ringgaard, Aalborg kl.19.30
! ! ! Bedemøde i den lille sal! ! ! ! ! ! kl.19.00

To 15 Eftermiddagsmøde 
   v/Mogens Kofoed Pihl, Randers   kl.14.30

To 22 Møde v/Bjarne Lindgren Christensen,    
            Ringkøbing           kl.19.30
! ! ! Bedemøde i den lille sal! ! ! ! ! ! kl.19.00

Juni
Ti   7!! Formiddagscafé i den lille sal! ! ! ! kl.09.30
To  5!! Undervisningsaften v/Lasse Iversen, Aarhus
! ! ! “Bibellæsning - Bibelliv”! ! ! ! ! ! kl.19.30
! ! ! Bedemøde i den lille sal! ! ! ! ! ! kl.19.00

To 12! Eftermiddagsmøde 
! ! ! v/Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj! ! kl.14.30

On 18! Sommermøde 
! ! ! v/Familien Møberg, Etiopien!! ! ! ! kl.19.30
To  19! Sommermøde 
! ! ! v/Simon Aaen, Rønde! ! ! ! ! ! ! kl.19.30

Sø  29! Sommerudflugt og grillhygge hos Lis og Per. 
! ! ! Afgang fra Missionshuset!! ! ! ! ! kl.14.00

Juli
Ti  1! ! Formiddagscafé i den lille sal! ! ! ! kl.09.30

Bedeugen 2014
Tema: “Hinanden”

Vores relationer til hinanden bliver 
sat i fokus i denne uge!

Ti  7! kl. 19.30 Indledning v/ Grethe !Hansen, 
! Veljby
To 9 ! kl. 19.30 Indledning v/ Ruth Foged, 
! Rønde

Årsmødefestival 
på Mørkholt

Fre. den 20. - søn. den 22. Juni 2014
for nærmere information, se flyers


