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Langt det meste af tiden tænker jeg ikke over, hvordan min krop 
fungerer. Oftest er det først, når en af kroppens funktioner gene-
rer mig, at jeg bliver opmærksom på, hvordan min krop virker. 
Fra tid til anden slår det mig også, hvor underfuldt mennesket er 
skabt. Særligt når jeg er heldig at kunne betragte et spædbarn 
på tæt hold, så bliver jeg dybt fascineret af Guds skaberværk.
Øjet er et af de organer, som jeg beundrer allermest, og som jeg 
vil være meget ked af at skulle undvære. Ligesom med flere an-
dre af menneskets organer, har Gud skabt vores øjne med flere 
vigtige funktioner. De fleste vil nok mene, at øjets hovedfunktion 

er, at vi bruger det til at se med. En anden vigtig funktion ved øjnene er ”blikket”. Når vi ser 
en person direkte i øjnene, så kan blikket afsløre glæde, sorg, stolthed, tiltrækning, vrede, 
afsky, blufærdighed m.m. Blikket skaber på en måde et vindue til den andens inderste.
Måske du ligesom jeg kan huske en situation, hvor du som barn fik et bestemt blik fra din 
far eller mor. Du var ikke et sekund i tvivl om, hvad deres blik betød. Det kan både vække 
positive og negative følelser hos os, når vi genkalder os et særligt blik fra en betydningsfuld 
person. På samme måde husker jeg situationer, hvor jeg har ønsket at skjule mit blik. Det er 
ubehageligt at se en person i øjnene, når man ved, at man har fejlet og såret denne person.
Tænk over det en ekstra gang. Ikke nok med, at det er ubegribeligt, at Gud har skabt 
os med øjne, som vi kan se med. Øjnene kan tilmed bruges som et spejl, der gennem 
blikket viser vores følelser, helt uden vi behøver sætte ord på. Ofte udtrykker blikket mere 
eller andet end ord kan. Det kan være udfordrende, fordi det ikke altid er i vores egen 
kontrol. Selvom jeg sommetider kan ønske, at mit blik ikke afslører mine følelser, så tror 
jeg, det er værdifuldt, og at det er sådan, Gud har ønsket det skal være. Det bliver jeg 
bekræftet i, når jeg læser i Bjergprædikenen (Matt 6,22), hvor der står: ”Øjet er legemets 
lys”. Her bliver jeg også mindet om, at mit blik (øjet) afslører, hvor mit hjerte er. 
I den nyere lovsang; ”Kærlige øjne”, bliver det slået fast, at jeg aldrig kan skjule min synd for 
Guds blik. Han ser virkelig alt, - også når jeg ikke har modet til at rette mit blik mod ham. 
Alligevel ser Gud konstant på mig med kærlige øjne, og et blik fuld af nåde og fred. Det gør 
han, fordi Jesus døde på korset for min skyld. Jeg har brug for Guds blik på mig gennem 
Jesus. Det er et fantastisk budskab at blive mindet om. Frimodigt må jeg se Gud i øjnene og 
vide, at jeg altid vil få et kærligt og tilgivende blik tilbage.

Kærlige øjne
Af Peter Højlund /  
Nicolai Kruse Abildtrup Sørensen

Hvor går jeg hen for at skjule mig for dit 
blik?
Gud, du ser alt jeg er
Al min stolthed, mit selvbedrag,
Som har ført mig vild
Alle andres blikke og krav
Brænder som en ild

Gud, du ser med kærlige øjne på mig
Med et blik fuld af nåde og fred
Et blik fuld af kærlighed
Og jeg ser, du hænger på korset for mig
Med et blik, som har bøjet sig ned
Et blik fuld af kærlighed

Hvor går jeg hen for at skjule mig for dit blik?
Gud, du ser alt jeg er
Al min skyld og inderste skam
Det jeg ik’ vil se
Alt det vil jeg nu bære frem
Lad din vilje ske

Gud, du ser med kærlige øjne på mig
Med et blik fuld af nåde og fred
Et blik fuld af kærlighed
Og jeg ser, du hænger på korset for mig
Med et blik, som har bøjet sig ned
Et blik fuld af kærlighed

Hos dig er jeg elsket med alt, hvad jeg er
Selv med det, som jeg skjuler for dig
Tag dette hjerte med alt, hvad det er
Jeg behøver dit blik på mig

ET KÆRLIGT BLIK
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Alle møder begynder kl. 19.30, hvis der ikke står andet.

August
Tirsdag 2/8 kl. 14
Guldalderklubben: Fortælling og regnskab
Onsdag 3/8
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 10/8
IM-møde: ”Kom og se!” v/ Erik Ladegaard, 
sognepræst Holstebro
Mandag 15/8
Mandagsmøde: ”På vandring mellem tidens 
tegn og Jesu tegn” v/ Thomas Kristensen, 
pastor emeritus, Hvide Sande
Tirsdag 16/8 kl. 14
Guldalderklubben: ”Om arbejdet i Elim som 
projektmedarbejder” v/ Rut Elmholdt
Onsdag 17/8
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 24/8
Fællesmøde: ”Hvorfor løb vi, vi kunne ha’ gået 
hele vejen” v/ Kristoffer Borch Nielsen,  
pædagog, Holstebro
Onsdag 31/8
Bibelstudie i hjemmene
September
Fredag 2/9
Open by night + dagligstue i Elim 
Tirsdag 6/9 kl. 13
Guldalderklubben: Udflugt
Onsdag 7/9
IM-møde: ”Bibelsk arkæologi. Personlige  
oplevelser med udgravningen i Shilo”  
v/ Johnny Tidemann, præst ved Søhøjlandet
Fredag-lørdag 9-10/9
Elimlejr – se særskilt program
Onsdag 14/9
Bibelstudie i hjemmene
Mandag 19/9
Mandagsmøde: ”Det ligger mig på sinde”  
v/Hans Jørgen Hedegaard, fritidsmissionær, 
Herning
Tirsdag 20/9 kl. 14
Guldalderklubben: ”Dostojevskij–kristendom 
på russisk” v/ Henrik Guldbrandt Kjær, Naur 

Onsdag 21/9 kl. 18
IM’s fødselsdagsfest med fællesspisning:  
”En skabende Gud” v/ Jens Medom Madsen, 
generalsekretær i IM, Fredericia
Lørdag 24/9 kl. 10
Kredsmøde: Frokostmøde for kvinder i  
Vinding missionshus, Langgade 23, Sørvad. 
Emne: ”Når vi mister - om tab, sorg og savn” 
v/ Annette Fibiger Hansen, tidl. hospice- 
sygeplejerske, Nibe
Onsdag 28/9
Bibelstudie i hjemmene
Oktober
Tirsdag 4/10 kl. 14
Guldalderklubben: ”Om arbejdet for KFUMs 
Soldatermission i Kosovo og Libanon”  
v/ Bodil og Kristian Nielsen, Nr. Nissum
Onsdag 5/10
IM-møde: ”Elsk...Gud kalder os til at elske. 
Hvordan det, i en verden og hverdag med 
konflikter?” v/ Martin Barslund Kirk, teologi-
studerende og tidl. ungdomssekretær i Joffi 
Fredag 7/10 kl. 17.30
Familieaften v/Frans Thusholt, lærer på  
Midtjyllands Kristne Friskole
Onsdag 12/10
Kredsmøde i Nr. Felding Missionshus:  
”Jesus - sandt menneske og sand Gud.”  
v/ Morten Mouritsen, sognepræst Vinding
Tirsdag 18/10 kl. 14
Guldalderklubben: ”Herren dræber og Han 
gør levende” v/ Henning Hollesen, Aulum
Onsdag 19/10
Bibelstudie i hjemmene
Mandag 24/10
Mandagsmøde: ”Hvorfor Gud” sang- og 
forkyndelsesaften v/ I.M. koret og Henning 
Hollesen, Aulum
Onsdag 26/10
Fællesmøde: ”At sætte spor” v/ Erik Back 
Pedersen, tidl. højskoleforstander, Børkop 
Fredag 28/10
Open by night + dagligstue i Elim
Mandag 31/10 
Kredsgeneralforsamling og repræsentant-
skabsmøde i Elim, Holstebro

MØDER I ELIM
program
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Tirsdag 1/11 kl. 14
Guldalderklubben: ”Med rutebilen på livsrejse” 
v/ Thomas Kristensen, Hvide Sande
Onsdag 2/11
Bibelstudie i hjemmene
Fredag 4/11 kl. 17.30
Familieaften v/ Marianne Abildtrup Holm,  
lærer på Videbæk Kristne Friskole
Onsdag 9/11
IM-møde: ”Find din styrke i nåden” v/ Simon 
Hauge, skoleleder på Jakobskolen, Aarhus
Tirsdag 15/11 kl. 14
Guldalderklubben: ”Om Skolegades tilblivelse i 
Holstebro” v/ Henrik Laursen, Holstebro
Onsdag-torsdag 16-17/11
Bibelkursus IM og LM: ”Et liv i visdom. Indsigter  
fra Ordsprogenes Bog” v/ Michael Agerbo 
Mørch, underviser på Dansk Bibel Institut
Mandag 21/11 kl. 18 
Mandagsmøde med fællesspisning. Tilmelding 
til Poula J. 20801778 el. Agnete N. 52234400 
Kl. 19.30: ”Du er også en denar værd” v/ 
Vagn O. Høgild, provst emeritus, Holstebro
Onsdag 23/11
Bibelstudie i hjemmene 

Onsdag 30/11
IM-møde: ”Giv mig et lydigt hjerte, Sl. 51” 
v/ René Brorson, forstander på Grejsdalens 
Efterskole
December
Tirsdag 6/12 kl. 14
Guldalderklubben: ”Adventstanker” v/ Carsten 
Ørum Jørgensen, Sognepræst i Nørrelandskirken
Onsdag 7/12
Bibelstudie i hjemmene
Mandag 12/12
Mandagsmøde: Julehygge med sang og 
historie v/ egne kræfter
Onsdag 14/12
IM-møde: En aften om advent med sang og 
vidnesbyrd
Mandag 19/12
Mandagsmøde
Tirsdag 20/12 kl. 14
Guldalderklubben: Juleafslutning - vi synger 
og deler gaver
Onsdag 21/12
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 28/12 kl. 19.00
Julefest

Nærmere detaljer omkring indhold vil fremgå af  
Elim IMU’s Facebook-side.

August
Onsdag 10/8
Opstartsaften
Onsdag 17/8
Social aften
Onsdag 24/8
Fællesmøde: ”Hvorfor løb vi, vi kunne ha’ gået 
hele vejen” v/ Kristoffer Borch Nielsen,  
pædagog, Holstebro
Fredag 26/8
Grillaften
Onsdag 31/8
Walk’n’talk/speed dating

September
Onsdag 7/9
Bibelstudiegrupper
Fredag-lørdag 9-10/9
Elim lejr
Onsdag 14/9
Social aften
Onsdag 21/9 
IMU-møde: ”Videnskab og kristendom”  
v/ Karlo Brondbjerg
Onsdag 28/9
Social aften
Oktober
Onsdag 5/10
Bibelstudiegrupper
Onsdag 12/10
Filmaften

HOLSTEBRO IMU+
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program

Alle møder begynder kl. 19.30, hvis der ikke står andet.

August
Onsdag 10/8
Opstart
Onsdag 17/8
Den store IMU turnering
Onsdag 24/8
Fællesmøde: ”Hvorfor løb vi, vi kunne ha’ gået 
hele vejen” v/ Kristoffer Borch Nielsen,  
pædagog, Holstebro
Fredag 26/8
Super Duper Strandtur
Onsdag 31/8
IMU-aften
September
Onsdag 7/9
Drenge-/pige aften
Onsdag 14/9
Bibelgrupper
Onsdag 21/9
IMU-aften
Onsdag 28/9
Social aften
Oktober
Onsdag 5/10
IMU møde v/ Jim Pfrogner

Onsdag 12/10
Filmaften
Onsdag 19/10
Efterårsferie hygge
Onsdag 26/10
Fællesmøde: ”At sætte spor” v/ Erik Back 
Pedersen, tidl. højskoleforstander, Børkop
November
Onsdag 2/11
Bibelgrupper
Onsdag 9/11
Let’s talk about...
Onsdag 16/11
Social aften
Onsdag 23/11
IMU møde
Onsdag 30/11
Fordybelsesaften
December
Onsdag 7/12
Bibelgrupper
Onsdag 14/12
Julefrokost
Onsdag 28/12
Julefest

HOLSTEBRO IMU

Onsdag 19/10
Efterårsferie
Onsdag 26/10
Fællesmøde: ”At sætte spor” v/ Erik Back 
Pedersen, tidl. højskoleforstander, Børkop
November
Onsdag 2/11
Bibelstudiegrupper
Onsdag 9/11
IMU møde v/ Jim Pfrogner
Onsdag 16/11
Social aften

Onsdag 23/11
Juleklip
Onsdag 30/11
Bibelstudiegrupper
December
Onsdag 7/12
IMU aften
Onsdag 14/12
Fordybelsesaften
Onsdag 21/12
Juleafslutning

HOLSTEBRO IMU+ - FORTSAT
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HOLSTEBRO IMU
Målgruppe: 16-25 år.

Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Jonatan Braüner  

2262 1012

TEENKLUB
For 7.-9. klasse. 
Vi mødes tirsdag  
kl. 19:00 - 21:00.

Kristoffer Borch Nielsen  
2069 1258

IM-MØDER ONSDAG KL. 19:30 
Kørsel til IM-møder 

Hanne Nielsen 2329 1892
Kaffeabonnement: 250 kr. for en 
sæson (sommer til sommer) kan 

sættes ind på konto 7601 1434446 
eller via MobilePay til 80363.

JUNIORKLUB
For 4.-6. klasse. 
Vi mødes tirsdag  
kl. 19:00 - 20:45.

Kathrine Pedersen  
2750 9975

HOLSTEBRO IMU+
Målgruppe: 18-30 år. 

Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Nadja Grønbæk Jensen  

3158 0810

MANDAGSMØDER
Målgruppe: 45 år og derover.  

Vi mødes den 3. mandag i 
måneden kl. 19:30.

For kørsel til mandagsmøder, 
kontakt Ivan.

Ivan Rask 2186 1586
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MØDREGRUPPEN 
Marie Lykkegaard 4087 6875

BOG- OG CD-SALG 
Linda Rahbek 2621 0253

KONTAKTPERSON I  
HOLSTEBRO-KREDSEN 
Hanne Nielsen 2329 1892 

hanneniel@godmail.dk

GULDALDERKLUBBEN
Målgruppe: 60 år og derover.

Vi mødes 1. og 3. tirsdag i 
måneden kl. 14:00-16:15.

Gerda Kvisgaard  
2461 0326

Simon Overgaard  
4043 0645

MAIL OG KONTAKT 
Daniel Stagis Nielsen  

6177 6247 
elimholstebro@gmail.com

HJEMMESIDEN 
Brian Christensen  

2065 1847 
holstebro.indremission.dk
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fæ
llesskaber i elim

MINDRE FÆLLESSKABER
Bibelstudiegrupper 

Carina Kræmmergaard  
2256 8503

Marie Rønn 2296 9454
Medvandring 

Finn Vejlgaard 2094 8208
Kvindebedegrupper 

Inge Damtoft 2619 1848
Mandebedegrupper

Ole Mølgård 5129 6081

ELIMS BESTYRELSE

Vinni Hvas, formand
Michael Bach, næstformand
Daniel Stagis, økonomiansvarlig
Else Jensen
Ketty Hansen
Birte Thomsen
Kirsten Damtoft
Udenfor bestyrelsen:
Kai Ove Søe, kasserer 
Ninna K. Hansen, sekretær

4141 4671
2081 3711
6177 6247
3028 6857
6130 4047
6176 7988
6176 1945

2991 8846
2972 5528

KORET “SHINE ON”
Vi mødes mandag i lige uger 

kl. 19:30-22:00 på  
Den Kristne Friskole  

i Holstebro.

Randi Larsen  
2874 5998

BESØGSTJENESTE
Simon Overgaard 4043 0645

FORBØN FOR SYGE
Inge Damtoft 2619 1848
elimforbon@hotmail.com

PROJEKTMEDARBEJDER I ELIM
Rut Elmholdt 2275 8750 
rut.e@indremission.dk

DIAKONALE TILBUD
Café Elim: Et tilbud for unge mellem 18-30 år,  
som har eller har haft psykiske udfordringer. 

Hver torsdag kl. 10.00-13.00, dog ikke i ferie.  
Rut Elmholdt 2275 8750

Åndehul: Et tilbud til unge mellem 18-30 år, som har 
haft en svær opvækst. Vi mødes den første mandag  

i hver måned kl. 17.00-21.00.  
Rut Elmholdt 2275 8750

Bagegruppe: Mandag i lige uger kl. 10.00-13.00.  
Vi bager til arrangementer i Elim.
Kathrine Damtoft 2861 9554
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Som projektmedarbejder i Elim, Indre mission i 
Holstebro, har jeg blandt andet til opgave at skabe 
rammer og aktiviteter, så vores hus kan være endnu 
mere åbent for mennesker, som ikke nødvendigvis 
har deres daglige gang i kirkesammenhænge, og så 
vi bliver mere synlige i Holstebro by.
I Elim har vi blandt andet et ønske om at have et 
’fællesskab der favner’. Det ønske har vi, fordi vi ser 
på Jesus, som var sammen med mange forskellige 
typer af mennesker i deres forskellige liv.
I Indre Mission i Danmark har vi en kultur, hvor der 
bliver prædiket, sunget og bedt. Alt sammen noget, 
vi som troende kristne glædes over og bliver styrket 
i vores tro af, og som ikke kan undværes. Der har 
i nogle år været mindre fokus på, at vi i fællesskab 
møder mennesker med Guds kærlighed gennem 
handlinger. Der er mange, som individuelt har hjulpet 
venner, bekendte og naboer. Ved at vi får et fælles 
fokus, og der er rammer i Elim, hvor man kan invitere 
folk med, som ikke har sin daglige gang i kirkesam-
menhænge, tror jeg, vi bedre kan støtte og hjælpe 

hinanden i at møde endnu flere mennesker. 
Jeg tror, vi altid kan øve os i at blive bedre til at vise 
Guds kærlighed gennem handlinger og gribe de 
muligheder, der opstår til at fortælle om Jesus. Det 
er jeg også med til at sætte fokus på og skabe ram-
mer for. Ønsker man at komme i vores fællesskab 
uden at være troende kristen, så er man også meget 
velkommen. Vi har alle et frit valg til at tro, hvad vi 
ønsker, og det vil vi gerne respektere. Vores døre 
lukkes ikke for dem, som ikke ønsker at være troen-
de kristne. 
Derfor ønsker vi alle interesserede velkommen i 
Elim’s ’fællesskab der favner’, og her ønsker vi at 
møde mange forskellige mennesker ind i deres for-
skellige liv. 
Husk, at vi vil være med til Open by night den 2. 
september og 28. oktober. Nærmere information 
herom vil komme senere. 

Rut Elmholdt, projektmedarbejder i Elim

Som optakt til påsken i 10n klub havde vi Erik 
ude og fortælle om de tre kors. Jesu frelse til 
alle os, som vil tage imod ham og glæden ved 
at kunne fortælle det til andre.
Gangen efter lavede vi påskedekorationen og 
op til påske delte 10n klubben dem ud til 30 
ældre personer i sognet.
Seje teens, som selv ringede på og kom med 
påskeglæde til de ældre i sognet.

Kristoffer Borch Nielsen, leder i teenklubben

NYT FRA ELIMS PROJEKTMEDARBEJDER

10n KLUB GIK UD MED  
PÅSKEGLÆDE


