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Danmarksgade
Vores missionshus ligger i
Danmarksgade. I september 2018 var vi
med i en teaterforestilling, som foregik i,
og handlede om Danmarksgade og de
mennesker, der bor der. I løbet af 6
aftener fik vi besøg af 90-100 mennesker,
som hørte en personlig fortælling om
Elim og hvad det betyder for os. Der blev
også fortalt lidt om husets historie og
hvad der foregår i dag. Forestillingen begyndte på Sct. Pouls
Plads, men pga. dårligt vejr blev det flyttet ind i Elim fire
aftener, så vi disse aftener havde ca. 200 publikummer i
huset. Så vi fik virkelig lov til at åbne dørene og byde
velkommen i Danmarksgade 16. Omkring 800 mennesker
sad i salen og kunne læse ”Grib det evige liv” på væggen og
fik mulighed for at tænke over, hvad det betyder.
Håbet er, at vi har fået lov til at vise lidt af hvem vi er, hvem
Gud er og hvorfor Elim er vigtig for os. Vi har fået positive
tilbagemeldinger. Flere fortalte, at de havde gået i
søndagsskole i huset for mange år siden, og naboerne var
glade for muligheden for at komme ind og se vores hus.
Arrangørerne var taknemmelige over vores gæstfrihed.
Alt i alt må vi sige, at det var en gave for os at være med. Her
fik vi givet en mulighed for at forkynde Kristus og nå længere
ud (som er IM´s vision). Vi kan leve højt på oplevelserne fra
Danmarksgade-forestillingen, men vi må også tænke videre.
Hvordan gør vi fremover som fællesskab, og hvordan kan jeg,
som enkeltperson, vise lidt af Kristi sindelag og forkynde
Kristus. Vores fokus må være at bryde mure ned, at række
ud, at være gæstfrie, at invitere ind.
En mulighed er at invitere fx en nabo, ven eller en kollega
med i Elim til et af vores fællesskaber. Der er mange
forskellige tilbud, som er beskrevet længere fremme i bladet.
Kom selv og invitér gerne andre med. Er du i tvivl om, hvilket
tilbud der passer bedst til dig, er du velkommen til at
kontakte mig på 22477811.
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Præsentation af Elim
Indre Mission i Holstebro er et
folkekirkeligt arbejde, og ud fra
missionshuset Elim i Danmarksgade 16 sker
en række aktiviteter. Vi ønsker at være et
fællesskab, der favner den enkelte, og hvor
der er plads til menneskers forskelligheder.
Der sker mange ting i vores fællesskaber, og
på de følgende sider er et detaljeret
program. På de bagerste sider er en liste
over kontaktpersoner. Hos dem kan du høre
mere om de enkelte fællesskaber. Du kan
også besøge vores hjemmeside
www.holstebro.indremission.dk og finde
flere oplysninger der.

Forsidebillede: Danmarksgadefestivallens
forestilling i Elim.

På bestyrelsens vegne
Tove Kviesgaard Kristensen

”Lad mig aldrig miste glæden
over nåden”
I Worship
6. april 2019

holstebro.indremission.dk

NYT FRA BESTYRELSEN

Rammerne må ikke skygge for indholdet
Elim er et stort hus. Der er mange folk i Elim, der på forskellige måder arbejder på, at der skal være
nogle gode fysiske rammer, når vi mødes, så der ikke opstår hindringer på grund af rammerne.
Arbejdet med rammerne sker jo egentlig, fordi vi ønsker, at Jesus må være den helt centrale person i
vores fællesskab. Det skal rammerne ikke hindre ham i at være. Nogle af de fysiske rammer, der
arbejdes med er blandt andet:
• I IMU-lokalet har lyden ikke været optimal. Derfor skal der nyt loft op i IMU lokalet, og dette skulle
gerne løse problemerne med lyden.
• IMU+ har givet udtryk for et ønske om at give glassalen et løft. Det er især gulvet, der trænger til en
omgang slibning og lakering. IMU+ står for denne opgave med at give glassalen et løft.
• Mulighederne for at få en god internetløsning i Elim undersøges.
• Der arbejdes på udsmykning af endevæggen i den store sal.
• Der er sat folk på at undersøge mulighederne for at forbedre forholdene i køkkenet.
• Optimering af udendørsarealet mod Enghaven.
• Desuden arbejdes der på en intern auktion på de gamle lamper fra Elim.
Men det hele handler ikke blot om de fysiske rammer. Vi vil nævne her, at IM på landsplan har udviklet
et nyt samtalespil om tro. Det er et kortspil. Vi har talt om i bestyrelsen, at spillet vil være relevant at
benytte i bibelstudiegrupperne. Spillet kunne måske være en mulighed for en bibelstudiegruppe der
savner inspiration. Prøv spillet og oplev, hvad det kan bruges til. Måske spillet overrasker dig!
Som de fleste sikkert ved, har vi fået en lokalansættelse. Det er Rut Elmholdt. Læs mere om dette her i
bladet. Vær med til at bede for hende.
Vi har mange fællesskaber, der mødes i Elim. Mindre fællesskaber, der er en del af det store Elimfællesskab. Nogle gange sker det, at personer skifter mellem fællesskaberne. Vi er i bestyrelsen
opmærksom på, at det måske ikke altid bare er så let at skifte fra ét fællesskab i Elim til ét andet,
selvom skiftet sker i samme hus. Dette er et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen. Klichéen med, at
dørtærsklen er høj til missionshuset, kender de fleste. Der er måske noget om det. Der skulle helst ikke
være en "høj dørtærskel" på tværs af fællesskaberne i Elim.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GLIMT FRA EFTERÅRET 2018
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Guldet i Guldalderklubben
Af Kurt Nielsen
Kaffe skal der til!
Klokken er er ikke 14 endnu, og det summer allerede af liv i
Missionshuset Elim. Ude i gangen flyver bobbrikken hen over
pladen og rammer i hul. Smilet er ikke til at
tage fejl af. De grønne fører stort, men de har
også Pauli med på holdet, som har været en
del af Guldalderklubben i 20 år. ”Der er ingen,
der er mester her i Guldalderklubben, det har
vi aldrig spillet om”, siger Pauli. ”Det har der
ikke været behov for. Vi spiller, for at vi skal
have det sjovt med hinanden.” Det er mænd,
der spiller på de tre baner, der er sat op. Den
jyske lune bliver flittigt brugt, og det er
tydeligt at mærke, at de kender hinanden
gennem en lang periode af deres liv.

Elims vision om fællesskab:
”Vi ønsker, at fællesskaberne i
Elim leder til Jesus. Vi ønsker,
at unge som ældre rummes i
vores fællesskaber.”

Fra salen kan kvindestemmerne høres. Her
bliver der snakket om alt muligt, og liv bliver
delt med hinanden. Lis spiller sange og salmer på klaveret, og det
giver en varm og imødekommende stemning.
I rummet er to lange borde sat op til de 25 fremmødte med
kaffekopper, lys og dekorationer i efterårsfarverne, for kaffe skal
der til. Anna Marie står i køkkenet og hælder den sidste kaffe på
kanderne. Det dufter godt. ”Det er så skønt at kunne hjælpe til
med det praktiske” siger Lis, mens hun smiler.

Når Gerda kalder
Gerda giver signal, og mændene indfinder sig i
lokalet. Mændene rotter sig sammen, og det
sammen gør kvinderne. Der hygges, og der
spises boller og kage til kaffen. Der betales en
20’er, og overskuddet går til fremtidens børn i
Tanzania og i Indien. Det sørger Danmission
for.
Mændene tripper, bobspillet kalder, og da der
er ryddet af bordene, bliver spillene også
fundet frem til kvinderne. Æselspil og
Rummikub - nu skal der tænkes og leges. Det
bliver man ikke for gammel til.
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Der er en positiv stemning blandt guldalderfolket. Til det siger Kaj:
”Det er fordi, vi kan li’ at være her, og så skal vi gern’ ha et spil bob.
Og så vil vi gerne have en, der er god til at fortælle og gi’ det videre,
som man har fået i mødet med andre mennesker”, tilføjer Kaj. ”Det
betyder også noget, at vi er jævnaldrende”,
indskyder Børge. ”Vi er fælles om nogle ting,
som betyder noget.”
Nu går den ikke længere, da Gerda kalder
igen. En fællessang synges: ”Ingen er så tryg i
fare, som Guds lille børneskare.” Der synges i
et godt tempo. Det sørger Ruth for, og man
fornemmer glæden ved at synge. Dagens
gæst, Niels Arne Christensen, Holstebro
Kirke, taler om ”Tanker omkring Alle Helgen”
Der lyttes intens, og efterfølgende stilles der
spørgsmål og gives kommentarer. Niels Arne
slutter med nogle refleksioner, og ”Fadervor”
bedes i fællesskab.

Alle er velkommen!
”Jamen bare det, at vi samles her, det synes
jeg er rigtig dejligt, og det, at der kommer så
mange fra guldalderperioden, det synes jeg
er dejligt!” siger Anna Marie.
”Guldalderklubben er åben for alle”, tilføjer
hun, ”alle, der har lyst, er velkommen.”
Guldalderklubben samles 1. og 3. tirsdag i
måneden kl. 14-16.15 i Missionshuset Elim,
Danmarksgade 16.
Tidspunktet er velvalgt. Mange af brugerne af
Guldalderklubben har svært ved at komme
ud om aftenen. ”Så er jeg ikke bange for at
komme af sted”, siger Lis. ”Det er langt ude for mig, når det er
mørkt. Hvis det var om aftenen, ville jeg ikke komme ret tit.”
Overtøjet bliver taget på, og ”guldet” forsvinder enten i bil eller på
cykel. En meningsfuld eftermiddag er oplevet.

”Vi er fælles om nogle ting, som betyder noget.”
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Møder i Elim
Alle møder begynder kl. 19:30, hvis
der ikke står andet.
Januar
Onsdag 2/1
Bibelstudie i hjemmene
6-13/1 Evangelisk Alliance
Bedeuge
Temaet for bedeugen er ”Åndeligt
Venskab”. Mange danskere har
tilsyneladende en voksende
åndelig interesse. Alligevel er det
kun de færreste, der finder ind i et
kristent fællesskab.
Søndag 6/1
Nørrelandskirken, Døesvej.
Mandag 7/1
Baptistkirken, Valdemar Poulsens
Vej 18
Tirsdag 8/1
Kristent Center Midt-Vest,
Struervej 80
Onsdag 9/1
Indre Mission, Danmarksgade 16
Torsdag 10/1 kl. 9:30
Holstebro Kirke, Kirkepladsen
Torsdag 10/1
Luthersk Mission, Valdemar
Poulsens Vej 14
Fredag 11/1
Holstebro Kirke, Kirkepladsen
Lørdag 12/1
Holstebro OASEkirke, Valdemar
Poulsens Vej 16

Mandag 21/1
Mandagsmøde: ”Frit fra hjertet”
v/emeritus Karl Lund, Skjern
Tirsdag 22/1
Messy Church: For hele familien,
drop in fra kl. 16
Onsdag 23/1
Bibelstudie i hjemmene
Tirsdag 29/1 kl. 14
Guldalderklubben:
”Danmarksgadefortællinger”
v/Henrik Laursen, Holstebro
Onsdag 30/1
Fællesmøde: ”Medvandring”
v/ungdomskonsulent Nikolai
Meyer Olesen, Holstebro
Februar
Tirsdag 5/2 kl. 14
Guldalderklubben: Besøg af Ove
Arensbach, Holstebro
Onsdag 6/2
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 13/2
IM-møde: ”Når Gud bryder
igennem” v/missionær Heri Elttør,
Aulum
Mandag 18/2
Mandagsmøde: ”Tro og trofasthed
- inspiration fra profeten Daniel og
hans venner” v/tidligere
generalsekretær i
Israelsmissionen Bodil Skjøtt,
Aarhus

Tirsdag 15/1 kl. 14
Guldalderklubben: ”Fanny Crosby
og hendes sange” v/Birgit
Sørensen, Holstebro

Tirsdag 19/2 kl. 14
Guldalderklubben: ”Missionshuset
Elim - før, nu og i fremtiden?” v/
Kurt Nielsen, Holstebro

Onsdag 16/1
IM-møde: ”Pagterne med
Abraham og Moses”
v/generalsekretær i KFS,
Christian Rasmussen

Tirsdag 19/2
Messy Church: For hele familien,
drop in fra kl. 16
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Onsdag 20/2
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag 27/2
IM-møde: ”Skam - et temamøde”
v/psykolog Krista Korsholm
Bojesen, Hasselager
Marts
Tirsdag 5/3 kl. 14
Guldalderklubben: ”Mangfoldig
kirke” v/Carsten Ørum Jørgensen,
Nørrelandskirken Holstebro
Onsdag 6/3
Bibelstudie i hjemmene
Mandag 11/3
Kredsmøde i Haderup Kirkehus:
”Jesus, Guds sande og evige præst”
v/missionær Brian Madsen, Vejle
Tirsdag 12/3
Kredsmøde i Herrup Missionshus:
”Guds løfte - Guds frelse”
v/generalsekretær i Kristeligt
Arbejde blandt Blinde Poul Arne
Nyborg, Fredericia
Onsdag 13/3
Kredsmøde i Elim: ”Salme 22 som
Jesu bønneråb på korset” v/pastor
Thomas Kristensen, Hvide Sande
Torsdag 14/3
Kredsmøde i Elim: ”Jesus - Guds
plan A” v/ungdoms- &
undervisningskonsulent Daniel
Præstholm, Grindsted
Fredag 15/3
Kredsmøde i Nr. Felding
Missionshus v/missionær Søren
Grysbæk, Horsens
Mandag 18/3 kl. 18
Mandagsmøde: Fællesspisning kl.
18.00 (tilmelding til spisning senest
d. 13/3 til Agnethe 52234400 el.
Ruth O.). Kl. 19.30: ”Jesus, løve og
lam” v/missionær og
seniorkoordinator Bjarne
Hvidbjerg, Tistrup
Tirsdag 19/3 kl. 14
Guldalderklubben: ”Har vi brug for
faste i 2019?” v/Asger Petersen,
Borbjerg

Ons.- tors. 20-21/3
Bibelkursus med IM og LM:
Møderne afholdes hos LM,
Valdemar Poulsens vej 14.
Undervisning over 1.
Korintherbrev v/prædikant i LM
og deltidspræst ved Agerskov
Valgmenighed Jakob Rahbek
Onsdag 27/3
IM-møde: ”Hvad mener Jesus, når
han siger: ”Omvend jer og tro på
evangeliet”? - med udgangspunkt i
GT” v/sognepræst Christoffer
Grøndal Svinth Olesen, Timring
April
Tirsdag 2/4 kl. 14
Guldalderklubben: ”Mennesker jeg
mødte på min vej” v/Lone
Ladegaard, Holstebro
Onsdag 3/4
Bibelstudie i hjemmene
Lørdag 6/4
I Worship lovsangsfest: ”Må jeg
aldrig miste glæden over nåden”
v/sognepræst Erik Ladegaard,
Holstebro
Onsdag 10/4
IM-møde: ”Bibelen - komplet eller
komplot? - Er det den ægte udgave
af Bibelen, vi har?” v/sognepræst
Michael Lerche Nygaard, Kolding

Onsdag 24/4
Generalforsamling

Onsdag 29/5
Fællesspisning i hjemmene

Maj
Onsdag 1/5
Bibelstudie i hjemmene

Juni
Tirsdag 4/6 kl. 14
Guldalderklubben: ”Lotterifest”
v/Søren Nielsen

Lørdag 4/5 kl. 18-20.30
Danmark spiser sammen
Tirsdag 7/5 kl. 14
Guldalderklubben: Besøg af Carl
Højhus, Holstebro
Onsdag 8/5
Fællesmøde: ”Hvem vover at
forbande, når Gud velsigner?
Troldmanden Bileam lærer os om
Guds almagt og kærlighed, 4. Mos.
22” v/forstander på Indre
Missions Bibelskole Robert Bladt,
Børkop
Onsdag 15/5
IM-møde: ”Grænseoverskridende
mission – Johs. 4,3-42”. Desuden
nyt fra Promissios samarbejde
med kirken i Liberia
v/koordinator for international
mission Simon Schøler Kristensen,
Promissio
Mandag 20/5
Mandagsmøde: Sang- og
forkyndelsesaften v/”Såmænd”,
Fredericia
Tirsdag 21/5 kl. 14
Guldalderklubben: ”Glimt fra
rejser til Israel” v/Jonas SernerPetersen, Hjerm

Mandag 15/4
Mandagsmøde: ”Et møde med den
forfulgte kirke” v/Børge
Jørgensen, Varde, fra Åbne Døre

Tirsdag 21/5
Messy Church: For hele familien,
drop in fra kl. 16

Tirsdag 16/4 kl. 14
Guldalderklubben: ”Påske i ord og
toner” v/Vagn Ove Høgild,
Holstebro

Fredag 24/5 kl. 18
Elimfest. Vi spiser sammen, og
derefter er der lovsang v/musiker
Joachim Hejslet m.fl.

Onsdag 17/4
Bibelstudie i hjemmene

Mandag 27/5
Kredsens sommermøde i
Vinderup Kirke & Kulturhus

PROGRAM

Tirsdag 19/3
Messy Church: For hele familien,
drop in fra kl. 16

Onsdag 5/6
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 12/6
IM-møde: ”Jonas’ bog - en ulydig
profet og en nådig Gud” v/ELMkonsulent Frank Risbjerg
Kristensen, Ødsted
Mandag 17/6
Mandagsmøde: ”Når livet gør ondt hvordan være i det selv og følges
med andre?” v/psykoterapeut
Hanne Esmarch, Videbæk
Tirsdag 18/6 kl. 14
Guldalderklubben:
Sangeftermiddag
Onsdag 19/6
Bibelstudie i hjemmene
Lørdag 22/6
Sommerfest hos Lene og Mogens
Olivarius, Dellerupvej 9
Onsdag 26/6
IM-møde: ”En aften om forfulgte
kristne” v/rejsekoordinator i Åbne
Døre Maria Serner-Pedersen, Hjerm
Juli
Onsdag 3/7
Åbent hus
Onsdag 10/7
Åbent hus
Onsdag 17/7
Åbent hus
Onsdag 24/7
Åbent hus
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Holstebro IMU
Alle møder begynder kl. 19:30,
hvis der ikke står andet.
Onsdag 2/1
Opstartsaften
6-13/1
Evangelisk Alliance Bedeuge, se
program på side 6

Onsdag 20/2
Bibelgrupper

Onsdag 24/4
IMU-aften v/Frederik Thormann

Onsdag 27/2
IMU-aften v/Alexander Vinkel

Onsdag 1/5
Fordybelsesaften

Onsdag 6/3
IMU-aften v/Kirstine Holm Wejse

Onsdag 8/5
Fællesmøde kl. 19.30: “”Hvem vover
at forbande, når du velsigne vil?”
v/Robert Bladt

Onsdag 13/3
Drenge-/pigeaften

Onsdag 16/1
IMU-aften, info følger

Onsdag 20/3
Bibelgrupper

Onsdag 23/1
Bibelgrupper

Onsdag 27/3
IMU-aften v/Helene Nygaard

Onsdag 30/1
Fællesmøde kl. 19.30: ”Medvandring”
v/ungdomskonsulent Nikolai Meyer
Olesen, Holstebro

Onsdag 3/4
IMU-aften v/Søren Jakobsen

Onsdag 6/2
Generalforsamling
Onsdag 13/2
Vinterferie-chill

Elims IMU+
Alle møder begynder kl. 19:30,
hvis der ikke står andet.
6-13/1
Evangelisk Alliance Bedeuge, se
program på side 6
Onsdag 16/1
”Tvivl og tro” v/Thue Thomsen
Onsdag 23/1
Generalforsamling
Onsdag 30/1
Fællesmøde kl. 19.30: ”Medvandring”
v/ungdomskonsulent Nikolai Meyer
Olesen, Holstebro
Onsdag 6/2
”Daniel” v/Isak Holm
Onsdag 13/2
Vinterferiehygge
Onsdag 20/2
Bibelstudie
Onsdag 27/2
”Sangaften” v/David Kristoffersen

Onsdag 10/4
Bibelgrupper
Onsdag 17/4
Påskeferie-chill

Onsdag 6/3
”Identitet” v/Anna-Kathrine Thunbo
Pedersen
Torsdag 14/3
Kredsmøde i Elim: ”Jesus - Guds plan
A” v/ ungdoms- &
undervisningskonsulent Daniel
Præstholm, Grindsted
Onsdag 20/3
Bibelstudie
Onsdag 27/3
”Martha og Maria” v/Niels
Hankelbjerg Mortensen
Onsdag 3/4
”Esters bog - bogen uden Gud - og
dog…” v/Morten Mouritzen
Onsdag 10/4
”Er Peters påske også min påske?”
v/Hans Jørgen Steffensen

Onsdag 22/5
Socialaften
Onsdag 29/5
IMU-aften v/Isak Holm
Onsdag 5/6
Bibelgrupper
Onsdag 12/6
Sommerafslutning

Onsdag 8/5
Fællesmøde kl. 19.30: “”Hvem vover
at forbande, når du velsigne vil?”
v/Robert Bladt
Onsdag 15/5
IMU-aften v/Maria Serner-Pedersen,
Åbne Døre
Onsdag 22/5
Alternativ aften
Onsdag 29/5
Bibelstudie
Onsdag 5/6
”Hvem er Gud.?” v/Jim Pfrogner
Onsdag 12/6
”Medvandring - en ressource eller en
klods om benet” v/Kurt Nielsen
Onsdag 19/6
Bibelstudie

Onsdag 17/4
Påskehygge

Søndag 23/6
Sankt Hans

Onsdag 24/4
”Esajas bog” v/Kasper Bergholt

Onsdag 26/6
Sommerafslutning

Onsdag 1/5
Bibelstudie
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Onsdag 15/5
Bibelgrupper

PRÆSENTATION

Præsentation af Elims nye medarbejder, Rut
Jeg hedder Rut Elmholdt, jeg er gift med Anders, og sammen har vi to børn. I ca. 7
år har jeg været aktiv i Elim, men i sommers flyttede vi som familie til Ryde, hvor
vi bakker op om lokallivet i Ryde og vil være frivillige aktive.
Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet på forvaltning i 5 år. Inden jeg blev
uddannet socialrådgiver, har jeg haft forskellige missionsjob. De sidste 3 år har
jeg være hjemme og passet vores børn.
Det er vigtigt for mig, at vi både har den åndelige og den menneskelige omsorg,
når vi møder mennesker. Planen er at starte en café for en udsat gruppe, lave
omsorgsarbejde og fremstød, så Elim bliver en del af Holstebros bybillede. Jeg brænder selv for unge
med psykiske udfordringer, så noget af arbejdet vil blive for den målgruppe, men jeg tænker også, at
der skal laves grupper, hvor det er oplagt at tage sin nabo, kollega og venner med.
Jeg håber, vi I fællesskab får et lidt mere åbent Elim, og at der skabes rammer for at invitere flere
mennesker ind i Elim. Jeg glæder mig til arbejdet, og jeg er Gud taknemlig for, at stillingen kom netop
nu.

BOGANMELDELSE

Bare JESUS ikke havde sagt at…
Af Kurt Nielsen
Mon ikke vi kender det at komme til at udtrykke ting med alt for store og
overdrevne ord, så man bagefter står med håret i postkassen, forsøger at
trække i land og bitterligt fortryder sine ord?
Jesus brugte store ord og vendinger, og vi har svært ved at få disse ord
ind i vores almindelige liv. Vi har lyst til at omskrive og nedskrive ordenes
værdi, så de kan blive lettere at håndtere for os.
Hør her engang. Jesus siger faktisk: ”Elsk dine fjender” og ”Salige er de,
som forfølges”, Og når Peter taler om at strække sine tilgivende evner til
at kunne tilgive op til 7 gange, så udbygger Jesus rammen til 77 gange.
Siger Jesus disse voldsomme ord for at provokere, eller mener han dem
100%?
Steve Timmis gennemgår de evangelietekster, der er udgangspunktet for
Jesu ultimative ord. Han udlægger dem og opmuntrer læseren til at omsætte ordenes indhold i det nye Jesu-liv, som er skabt ved troen på Jesus,
så vi af Guds nåde efterfølger vores frelser i ordet og i livet.

”Bare Jesus ikke havde sagt
at…” af Steve Timmis kan købes
hos bogsælger Linda Rahbek,
Elim. Pris 149,95 kr.

I mit møde med denne bog blev jeg forundret og glad, da emnet var ”Hvem er min næste?” I
beretningen om Den barmhjertige Samaritaner blev jeg udfordret i mine prioriteringer: Hvem synes
jeg, at jeg skal være næste for? For jeg kan da ikke favne alle – vel? Men i Jesu hjerte er der ikke ”ens
næste og så de andre”, men kun ”ens næste”. For at få den tilgang til ens næste ind i livet, må man
møde Den Store Barmhjertige Samaritaner – Jesus Kristus – og møde hans altomfavnende og
tilgivende kærlighed for ens egen del.
10 spændende og udfordrende beretninger fra Nye Testamente. Måske tænkte jeg: ”Bare Jesus ikke
havde sagt…”, men jeg møder ord, der rækker mig velsignelse og nåde i min vandring med Jesus og
mennesker.
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FÆLLESSKABER I ELIM

Messy Church
For børnefamilier 3. tirsdag i måneden. Drop ind fra kl. 16:00 til 18:30.
Find os på Facebook ’Messy Church Holstebro’.
Jytte Nikolajsen 2264 0406

Juniorklub
For 4.-6. klasse. Vi mødes tirsdag kl. 19:00-21:00.
Kathrine Pedersen 2750 9975

Teenklub
For 7.-9. klasse. Vi mødes tirsdag kl. 19:00-21:00.
Hanne Benner Poulsen 2621 2564/Morten Stokholm 2427 1284

Holstebro IMU
Målgruppe: 16-25 år.
Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Hannah Debel 4097 4053

Elims IMU+
Målgruppe: 18-30 år. Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Rikke Schou Kjær 2264 7270

IM-møder onsdag kl. 19:30
Kørsel til IM-møder
Hanne Nielsen 9741 4879/2329 1892
Kaffeabonnement: 250 kr. for en sæson (sommer til sommer) kan
sættes ind på konto 7601 1434446 eller via MobilePay til 80363.

Mandagsmøder
Målgruppe: 45 år og derover. Vi mødes den 3. mandag i måneden kl. 19:30.
Ivan Rask 2186 1586
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FÆLLESSKABER I ELIM

Guldalderklubben
Målgruppe: 60 år og derover.
Vi mødes 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14:00-16:15.
Gerda Kvisgaard 9742 0318 / Vagn Andersen 8667 3682

Mindre fællesskaber i Elim
Bibelstudiegrupper
Mette Vejlgaard 2023 7641 / Helga Nielsen 9740 1907
Medvandring
Finn Vejlgaard 2094 8208
Kvindebedegrupper
Jytte Jacobsen 2993 5851
Mandebedegrupper
Ole Mølgård 5129 6081

Sangkoret ’Shine on’
Vi mødes mandag i ulige uger kl. 19:30-22:00 på Den Kristne Friskole i Holstebro.
Randi Larsen 2874 5998

Elims bestyrelse
Tove Kristensen, formand
Ole Bisgaard, næstformand
Daniel Stagis, økonomiansvarlig
Carina Kræmmergaard
Vinni Hvas
Birte Kristensen

2247 7811
2713 2978
6177 6247
2256 8503
4141 4671
6176 7988

Kai Ove Søe, kasserer (udenfor bestyrelsen)

9741 3176

Andre kontaktpersoner
Elim fællesmail og adresselisten
Daniel Stagis Nielsen 6177 6247
elim.post@hotmail.com
Hjemmesiden
Ninna Kaasgaard Hansen 2972 5528
Bog- og CD-salg
Linda Rahbek 2621 0253
Besøgstjeneste
Simon Overgaard 4043 0645

Kontaktperson i Holstebro-kredsen
Hanne Nielsen, 9741 4879/2329 1892
hanneniel@godmail.dk
Mødregruppen
Mette Lønborg 2989 2264
Forbøn for syge
Inge Damtoft 2619 1848
elimforbon@hotmail.com
Pedel i Elim
Emilie Høj 2027 9062/emilie.madsen@hotmail.com
Medarbejder i Elim
Rut Elmholdt 2275 8750/rut.e@indremission.dk
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ANDAGT

Livet han vandt, da livet han gav
Af Simon Overgaard Pedersen

Lad os endelig slå det fast med syvtommersøm, at underets tid absolut ikke kun hører fortiden til – for
som vi bekender det i trosbekendelsen: ”VI TROR PÅ KØDETS OPSTANDELSE OG DET EVIGE LIV.”
I en fynsk avis fra efterhånden mange år siden var der indrykket en kronik af en mand, der ikke kunne
dy sig for at spørge kirkegårdsgraveren, om han nu også troede på dette med ’et liv efter døden’?
Jo, det gjorde han da! For Bibelen siger jo, at vi genopstår, svarede graveren. Vil det sige, ”at vi
genopstår, sådan som vi står her – i kød og blod, - eller hvordan forestiller du dig, det vil ske?” spurgte
manden. Nu blev graveren lidt forlegen. Han stirrede genert ned i jorden, og så svarede han: ”Næh –
det er vel Ånden, der genopstår.”
Her burde den gode graver nu have studeret Bibelen en smule bedre, før han havde svaret! For
Bibelen taler klart og tydeligt om den sag, og derfor kunne de første kristne også formulere det klart
og tydeligt i trosbekendelsen.
”Jamen, sådan noget kan jo ikke lade sig gøre!”, vil nogen indvende. Det var også det, der var
udgangspunktet for manden, der i sin tid skrev kronikken. Manden udtrykte, at de fleste biologer er af
den opfattelse, at troen på kødets opstandelse ikke lader sig fastholde: ”Et dødt og opløst legeme kan
ikke blive levende igen.” Jo, det skal nok være rigtigt ud fra et videnskabeligt standpunkt. Det skal bare
siges i samme åndedrag, at så har man fuldstændig udelukket enhver tanke om en Gud, der har al magt
i Himlen og på jorden!
Jamen, vi kan ikke forstå det, indvendes der. Det strider i den grad imod vor fornuft. Vi kan gå en tur
på kirkegården. Her er mennesker blevet begravet i århundreder, og de døde kroppe er for længst
smuldret. Hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre, at de nogensinde kan blive levende igen?
Menneskeligt set kan det virke ubegribeligt. Det var det jo også, da synagogeforstanderen kom til Jesus
og sagde: ”Min datter er lige død.” Som sagt, pigen var lige død, men døden er og bliver en uafvendelig
kendsgerning, en proces, som ingen af os kan få til at køre baglæns.
Jesus gjorde det umulige muligt for synagogeforstanderens datter. Ligesom da Han stod ved Lazarus’
grav, så folk var ved at tabe både næse og mund, da den døende kom gående ud af graven! Og sidst,
men ikke mindst: Da det blev påskemorgen, stod Jesus selv op af graven og knuste dermed dødens
magt! Da var det også fuldstændig ubegribeligt! Hans egne disciple kunne ikke tro på, at det var sandt.
En af dem ville først have lov til at føle naglemærkerne i hans hænder og stikke en hånd i hans side, før
han ville tro på det.
At tro er som bekendt ikke bare at have en mening om dit og dat. Tro er tillid til, hvad Guds Ord siger
os, - og ligesom vi får tillid ved at lytte til et andet menneskes ord, sådan fås der tillid til og tro på, at
”troen kommer af det, der høres”.
Befriende er det for hver en benådet synder at hvile i, at ” Jeg (Jesus) er opstandelsen og livet; den,
der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i
evighed dø.” (Johannesevangeliet 11,25)

Danmark spiser sammen!
Fredag den 4. maj 2019 kl. 18:00 – 20:30. Kom og nyd spisefællesskabet med andre.
Tilmelding på www.danmarkspisersammen.dk eller Else Jensen, 3028 6857.

