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PRAKTISKE INFORMATIONER 
 

 
Foreninger og organisationer i Selah Center 
 
 

• Need to Care international  

www.needtocare.dk 
 

• Revival Music 

www.revivalmusic.dk 
  

• Viborg Internationale Kirke  
www.viborgip.dk 

 
• Legestuen “Hjertefryd” 
 
 

 
 

 
Adresse:  

Klokkestøbervej 1a, 8800 Viborg-DK 
 
 

Telefonnummer: 
+45 8660 0233  

 
 

Kontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 

Kontoret tager imod opkald og forespørgsler for alle 
organisationerne. 

I ferieperioder kan der være begrænset åbningstid. 
 
 

  

http://www.needtocare.dk/
http://www.revivalmusic.dk/
http://www.viborgip.dk/
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Ansvarlig: Anette K. Madsen 
Tlf.: 8660 0233/2894 2393 
 
E-mail: 
legestuenhjertefryd@gmail.com 
 

Følg os på Facebook: 
”Legestuen Hjertefryd” 

 

 

Corona situationen betyder, at der desværre ikke kan sættes en endelig dato for, 
hvornår Legestuen igen åbner op. 
Følg med på Facebook i legestuens gruppe og på Selah Centers Facebook side. 
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NTC ÅRSMØDE 

Søndag d. 7. februar kl. 15.00 

 

Need to Care International (NTC) 
www.needtocare.dk 

 
 
 

Formålet med NTC er: 

 
At vise næstekærlighed ved at yde hjælp og støtte til værdigt 
trængende, i det omfang det er muligt og hvor foreningens  
ledelse finder det rigtigt. 

 
▪ At hjælpe enkeltpersoner eller grupper, som befinder sig i en 

vanskelig situation. 
Der kan enten være tale om hjælp i form af en enkeltstående  
ydelse eller om et hjælpeprogram, som strækker sig over en 
længerevarende periode. 

▪ At yde hjælp til selvhjælp, eksempelvis gennem støtte til 
udviklingsprojekter eller hjælp til uddannelse. 

▪ At samarbejde med andre organisationer, eksempelvis ved 
koordinerede indsatser. 
 

 

 
 
 
 

Vær med til NTC arbejdsdage lørdage 
d. 16/1, d. 13/3 og d. 15/5 

kl. 9.00-13.00. 
 

Sortering, klargøring og pakning af indsamlet tøj, ting mv. 
 
Vi mødes i Selah Center,  
Klokkestøbervej 1a, Viborg. 
 
Arbejdsdagen starter med 
morgenmad. 
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Her er der mulighed for at gøre et rigtig godt køb.  

Salg af "lopper", retro, tøj, sko, musik, hjemmelavede 

lækkerier, smykker, håndarbejde, tupperware, legetøj,  

ting & sager og meget mere. 

 

Der kan også købes lidt at spise, kaffe, te og kage. 

 

Gratis adgang.  

 

 

 

 

 

FORÅRSMARKED TIL FORDEL FOR NEED TO CARE 

 

KOM OG GØR ET GODT KØB 
Lørdag d. 29. maj kl. 9.30-15.30 

Selah Center 

Klokkestøbervej 1a, Viborg 

Hvis COVID-19 restriktionerne tillader  

det i foråret, hvilket vi håber på, 
vil der blive afholdt forårsmarked. 

Evt. aflysning vil blive annonceret på  

NTC’s hjemmeside og Facebook 

BLIV SÆLGER 
 

Har du noget, du kunne tænke dig at sælge på markedet,  

kan du leje en stand. 

Stand: 125 kr.  

Stand med ekstra plads til medbragt tøjstativ: 150 kr. 

Skriv til info@needtocare.dk, att. Inger 

 

Det du betaler i leje for din stand, går til Need to Care. 

 

http://dipteeraut.blogspot.co.uk/2013/05/coffee.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:info@needtocare.dk
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Postadresse: Viborg Internationale Kirke 
 

 Klokkestøbervej 1a,  
8800 Viborg 
 

Kontor tlf.: 
 

8660 0233 

Kontortid: mandag – torsdag   
kl. 09.00-13.00 

E-mail (kontoret): 
 
Hjemmeside: 

vip@viborgip.dk 
 
www.viborgip.dk 

VIP’s konto for gaver og tiende: Jutlander bank 
reg.nr. 9337 
kontonr.  0000591602 

Privatlivspolitik kan ses på 
kirkens hjemmeside – linket  
ligger nederst på siden 

www.viborgip.dk 

 
 

mailto:vip@viborgip.dk
http://www.viborgip.dk/


7                                         8 

 
 

 

 

 



 

8                      12 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE  
        I VIBORG INTERNATIONALE KIRKE  
 

Søndag har du mulighed for at deltage i gudstjenesten 
i Viborg Internationale Kirke. 
 
Første søndag i måneden er der nadvergudstjeneste.  
Denne søndag deltager børnene i hele gudstjenesten.  
De øvrige søndage er der børnekirke. 
 
Gå ikke glip af højtidernes gudstjenester.  
Der er aftensgudstjeneste Langfredag og 
Påskesøndag er der fest- og dåbsgudstjeneste. 
Pinsesøndag fejres med en musikgudstjeneste  
og ungdomsvelsignelse. 
 
Når du kommer til gudstjeneste, kan du forvente  
at høre Guds Ord forkyndt enkelt, ligefremt,  
brugbart og uden kompromis. 
 
Du får muligheden for at være i Guds nærhed, og her 
kan du tilbede Gud sammen med andre, som også 
elsker Ham.  
 
Du kan forvente at opleve Helligåndens kraft i dit liv. 
Guds Rige består af mennesker forvandlet ved 
Helligåndens kraft og indflydelse. 
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Pastorens ord - foråret 2021 
 

Den rette indstilling til livet. 
 

Indledning. Ef. 1, 18 – 23  
 

Det har stor betydning, hvilken indstilling man har til livet.  
 
Det er ikke ligegyldigt, om 

man har en positiv eller en 
negativ indstilling til 
tilværelsen, eller hvordan man 

reagerer på de situationer og 
udfordringer og personer man 
møder. 

 
Den indstilling man møder livet 
med, vil få stor betydning for, 

hvordan man griber livets 
forskellige situationer an,  
og hvordan man reagerer på omgivelserne. Vores indstilling vil 

dermed få betydning for, hvordan tilværelsen vil forme sig. 
 
Vores indstilling vil have indflydelse på alt her i livet. 

Venner, familie, arbejdslivet og karriere, ægteskab og fritidsliv. 
Det vil også få indflydelse på det åndelige liv, vores gudsforhold 
og dermed også tjenesten.  

 
Hvis man vil gå igennem livet med oplevelsen af at lykkes og 
bevidstheden om at være i Guds plan for ens liv, så handler det 

om at have en ret indstilling til livet, og det rigtige 
udgangspunkt og mål for det man gør. 
Vi må have en indstilling, som ikke er imod, men er for.  

Det handler om altid at være indstillet på at velsigne og ikke at 
forbande. 
 

Det er vigtigt at møde hverdagens små og store udfordringer 
med en indstilling, som ikke fokuserer på begrænsningerne, 
men på mulighederne. 

Ikke på hvad jeg mangler, men på hvad jeg har.  



10                     14  

Ikke på hvad jeg ikke må, men på hvad jeg må.  
Ikke på hvad jeg ikke kan gøre, men på hvad jeg kan bidrage 
med.  

Ikke på hvad jeg glemte og ikke fik gjort, men på hvad jeg 
nåede at gøre. Og sådan kan du selv fortsætte… 
 

Det er det samme med vort åndelige liv og tjeneste, her 
handler det ikke om os, om hvad vi kan eller ikke kan. 
For sagen er, at vi ikke har noget at byde på eller prale med, vi 

kan ikke udrette særligt meget i egen kraft.  
Det handler om, hvad  Herren vil og kan, husk Gud er almægtig 
og alvidende.  

 
Gud bestemmer og må alt, det er hans vilje, der er lov. 
Gud har retten på sin side, han kan ikke anklages eller dømmes 

af nogen menneskelig domstol.  
Gud skylder ikke nogen noget og skal ikke stå til regnskab 
overfor nogen. 

 
Men alligevel, selv om det lyder helt utroligt, så har Gud valgt 
at give os del i alt dette.  

Han åbenbarer sin viden, kundskab og visdom, og giver indsigt 
i hans vilje efter behov.  
Han giver os magt, autoritet, udrustning og mandat til at 

handle på hans vegne. 
Alt dette har vi fået adgang til ved Jesus Kristus. Ved hans navn 
har vi sejr, på grund af hans værk på Golgata.  

Han vandt os en evig sejr, han genforenede os med Gud, 
banede en direkte vej til Gud.  
 

Så det drejer sig ikke om hvad vi ikke kan, har, vil, må eller 
tør. Det drejer sig heller ikke om hvad vi kan, vil, har, tør eller 

må. 
Det drejer sig om, hvad vi har fået adgang til gennem Jesus 
Kristus vores frelser og herre, og vi har fået adgang til alt dette 

ved tro - nemlig troen på ham. 
  
Hilsen Pastor Ruben 
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Koncert- og nadvergudstjeneste 
følgende søndage: 

 
7. februar, 7.marts og 2. maj  kl. 11.00 

 
Gudstjenesten starter kl. 11.00 og i første del vil der være 

forkyndelse og nadver, og det vil vare ca. 45 minutter. 

 

Der bliver en kort pause, hvor det er muligt at hente en kop 

kaffe eller andet, som man kan tage med tilbage til sin plads 

i mødesalen. 

 

Derefter går vi videre med lovsang og musik.   

Vi vil bruge tid og have fokus på at lytte, lovsynge og  

tilbede Herren. 

Også denne del vil vare ca. 45 minutter. 

 

 

 

Optagelse til streamingudsendelser  
 

Har du lyst til at være en del af optagelserne til streaming- 

udsendelser, som skal lægges ud på kirkens hjemmeside? 

 

Så har du muligheden nu.  

Torsdag d. 28.1, 11.2, 11.3  

og 10.6 vil der blive brug for publikum 

til optagelse af musikcafé. 

 

Der vil ikke være ubegrænsede 

pladser, da vi skal overholde covid-19 

retningslinjerne og de kan ændre sig 

løbende. 

Derfor kontakt Michel Berg eller Ruben 

Højer for at høre om der er plads, den 

torsdag du gerne vil være med. 
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                      SELAH CAFÉ 
 

SELAH Café - her finder du kaffeautomaten, hvor der  
kan købes forskellige typer af kaffe, te og kakaodrikke. 
 
SELAH Café - den første søndag i februar, marts, april,  
maj og juni er der café efter gudstjenesten. 
 
SELAH Café - åbner også i forbindelse med specielle 
begivenheder og arrangementer på søndage. 
 
Det bliver måske ikke helt som vi plejer, men vi får det til at 
fungere, så vi opfylder de til enhver tid aktuelle retningslinjer 
for covid-19 mht. afstand, hygiejne og servering. 

 

CAFÉ-AFTEN I FORÅRET 

 
 
  

 
Vi glæder os til vi igen kan mødes til caféaften med hygge,  
film, snacks, musik og meget mere…. 
 
Vi holder godt øje med de retningslinjer der er for forsamlinger i 
tiden med covid-19. Når der igen åbnes op og der kan holdes 
caféaften på forsvarlig vis, så gør vi det.  
 
Vi ved bare endnu ikke, hvornår det bliver! 
 
Derfor tager vi en dag ad gangen og vil sørge for, at der kommer 
information ud på hjemmesiden og Facebook, når det igen er tid til 
at mødes til caféaften. 
 
Indtil da – pas godt på hinanden. 
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BIBELKLASSE FOR UNGE, SOM GÅR I 6-7. KLASSE  
 
Bibelklassen er et 2-årigt forløb,  
hvor de unge modtager undervisning  
på en relevant og spændende måde. 
 
Hvert år er der ungdomsvelsignelse for de elever, som går i 7. 
klasse og har afsluttet undervisningsforløbet. I år er der 
ungdomsvelsignelse søndag d. 23. maj. 

BØRNEKIRKEN ER FOR BØRN I ALDEREN 3-12 ÅR. 
Børn under 3 år er velkomne sammen med en voksen. 
 
Børnene har deres eget område i kirkesalen, hvor de sidder 
sammen med børnekirkens medarbejdere under den første 
del af gudstjenesten. 
Et stykke inde i gudstjenesten går de samlet ind i børnekirken, 
hvor de har deres eget program. 
 
OBS! Den første søndag i måneden er der ikke børnekirke. 
Her deltager børnene i den almindelige gudstjeneste. 

FASTELAVN i kirken søndag d. 14. februar 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET-TOGETHER FOR ALLE TEENAGERE 12 – 19 ÅR 
 

Hvornår:  
Fredag i lige uger kl. 19.00 - Første gang d. 15. januar. 
Hvor mødes vi:  
VIP Café, Klokkestøbervej 1a, Viborg. 
Hvad:  
Sjov, alvor, udfordringer og kristent fællesskab.   
Du møder venner, du får nye venner, du bliver udfordret.  
 
Jo flere vi er, desto bedre bliver det…  
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AKTIVITETER FOR BØRN I HOULKÆR 
 

I lokalområdet i Houlkær er der tilbud om aktiviteter for børn. 
Alle børn er velkomne, også selv om man ikke bor i Houlkærområdet. 
Klubben har lokaler på Odshøjvej 44. 
Bybussen har stoppested tæt på klublokalet og der er gode cykelstier 
i området, så børnene nemt og sikkert kan komme til og fra klubben. 
 
Information om opstartsdato og program vil der blive informeret om 
senere, i forhold til  covid-19 retningslinjerne i foråret. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
    
 

 

 

BØRNEKLUBBERNE 
 

Hvem:  Fra 5-6 år til 13 år. 
 

Hvad:  Et tilbud for dig der savner et godt sted at ”hænge ud med 
vennerne”. 
 
Vi leger, vi synger, vi konkurrerer, vi dyrker sport,  
vi er kreative og vi lytter til en aktuel tekst med et kristent    
budskab/værdigrundlag.  
Vi udfordres, vi inkluderes i et sundt fællesskab, hvor man kan 
være sig selv. 
 

Hvornår: Fredag kl. 15.00 - 17.00 (undtagen skoleferier) 
Ved specielle arrangementer kan sluttidspunktet være senere. 
 

Pris: Gratis. Til vores specielle events kan der dog opkræves et 
lille beløb til dækning af ekstra udgifter. 
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BØN I KIRKEN HVER UGE 
Onsdag kl. 19-21 

 

BØNNEUGE  
Vi starter året op med en uge med bøn. 
Det er mandag d.11. januar til fredag d.15. januar,  

hver aften kl. 19.00. 
 

BØN STORE BEDEDAG 
I anledning af St. Bededag er der bøn i kirken kl. 9.00-15.00. 

Vi skal være sammen om bøn, bibellæsning og nadver. 

 
ÅBENT BØNNERUM 
Kirkesalen er åben mandag til torsdag kl. 09.00-13.00. 
Alle er velkomne til at bruge salen til personlig bøn og 

andagt. 
Har du brug for forbøn eller en personlig samtale, kan du 

henvende dig på kontoret.  
Er der ikke en rådgiver eller forbeder til stede, vil kontorets 
personale hjælpe med at få lavet en aftale til et senere 

tidspunkt. 
 

BIBELSTUDIE OG BØN 
Velkommen til bøn og bibelstudie onsdag formiddag kl. 9.00 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg søgte iblandt dem efter en 

retskaffen person, som ville 

kunne opbygge et forsvar og 

gå i forbøn for landet, så det 

ikke skulle ødelægges, men jeg 

fandt ingen…” (Ezekiel kap. 22 

v. 30) 
 

FINDER HAN DIG? 
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RENGØRINGS- & ARBEJDSDAGE  

Nyder du også at komme til dejlige og indbydende omgivelser,  
gode faciliteter og rene toiletter…? 
Det er der et fantastisk rengøringsteam, der sørger for. 
 
Men en gang imellem er der brug for lidt ekstra hjælp og det er her  
du har muligheden for at være med i arbejdsfællesskabet. 
Der skal gøres lidt ekstra rent i krogene, arbejdes udendørs og andre ting, som 
tiden ikke tillader i det daglige. 
 
Lørdag d. 9. januar kl. 9.00 er vi klar til at tage fat på det nye år. 
Lørdag d. 1. maj kl. 9.00 er det tid til endnu en grundig omgang. 

 
Vi starter med morgenmad og fordeling af arbejdsopgaverne. 

JANUAR 2021 
BØN I JANUAR:  
Bønneuge 11.- 15. januar  

Bønnemøde onsdag kl. 19-21.  
Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 
Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 

Søndag 3/1 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste 

Lørdag 9/1 kl. 19.00 Nytårsrengøring i Selah Center 

Søndag 10/1 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Mandag 11/1 kl. 19.00 Bønneuge 

Tirsdag 12/1 kl. 19.00 Bønneuge 

Onsdag 13/1 kl. 19.00 Bønneuge 

Torsdag 14/1 kl. 19.00 Bønneuge 

Fredag 15/1 kl. 19.00 Bønneuge 

Fredag 15/1 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 16/1 kl. 09.00 NTC sorteringsdag 

Søndag 17/1 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 22/1   kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 24/1 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 29/1   kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 29/1   kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 31/1 kl. 11.00 Gudstjeneste 
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FEBRUAR 2021 
BØN I FEBRUAR: 
Bønnemøde onsdag kl. 19-21.  
Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 
Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 

Tirsdag 2/2 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 5/2 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 7/2 kl. 11.00 Koncert- og nadvergudstjeneste 

Tirsdag 9/2 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 12/2 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 12/2 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 14/2 kl. 11.00 Gudstjeneste - fastelavn 

Tirsdag 16/2 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 19/2 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 21/2 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 23/2 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 26/2 Kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 26/2 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  28/2 kl. 11.00 Gudstjeneste 

 

BIBELSKOLE FOR FORTSÆTTERKLASSER 

Bibelskole for fortsætterklasser starter op tirsdag d. 2. februar. 

Er du allerede i gang med et bibelskoleforløb vil du blive kontaktet. 

Er du interesseret og ønsker at vide mere om bibelskoleklasserne, 

kontakt kirkens kontor på telefon eller e-mail. 
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MARTS 2021 
BØN I MARTS:  
Bønnemøde onsdag kl. 19-21.  
Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 
Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 

Tirsdag 2/3 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 5/3 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 7/3 kl. 11.00 Koncert- og nadvergudstjeneste 

Søndag 7/3 kl. 15.00 Årsmøde 

Tirsdag 9/3 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 12/3 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 12/3 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 13/3 kl. 09.00 NTC sorteringslørdag 

Søndag 14/3 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 16/3 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 19/3 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 21/3 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 23/3 kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 26/3 Kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 26/3 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  28/3 kl. 11.00 Gudstjeneste - Palmesøndag 

Tirsdag 30/3 kl. 19.00 Bibelskole 

  

 

 

 

 

 
Årsmødet er åbent, men kun 

medlemmer har stemmeret. 
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Langfredag kl. 19.00 Aftensgudstjeneste og bøn 

Gudstjeneste med nadver. 
Fokus på dagene op til korsfæstelsen 

og på Jesu lidelse og død. 
 

Påskesøndag kl. 11.00 Fest- og 

dåbsgudstjeneste 
    
Vi skal have en glad og festlig påskegudstjeneste. 
Der vil være dåb - ønsker du at blive døbt påskesøndag, kontakt 

kirkens kontor eller en af kirkens ledere. 
 

  

Bøn i kirken. 
Vi skal være sammen om bøn, bibellæsning og nadver. 

APRIL 2021 
BØN I APRIL:  
Bønnemøde onsdag kl. 19-21 
Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 

Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 
Store bededag kl. 9.00-15.00 

Fredag 2/4 kl. 19.00 Langfredagsgudstjeneste 

Søndag 4/4 kl. 11.00 Påske- & dåbsgudstjeneste 

Fredag 9/4 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 9/4 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 11/4 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste og café 

Fredag 16/4 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 18/4 kl. 11.00 Gudstjeneste - palmesøndag 

Fredag 23/4 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 23/4 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 25/4 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 30/4 kl. 09.00 Store bededag 

Fredag 30/4 kl. 22.00 Gadekirke 

STORE BEDEDAG 

FREDAG D. 17. MAJ KL. 9.00-

15.00 

KL. 9.00-15.00 

FREDAG D. 17. MAJ KL. 9.00-

15.00 
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MAJ 2021 
BØN I MAJ:  
Bønnemøde onsdag kl. 19-21.  
Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 

Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 

Lørdag 1/5 kl. 09.00 Fælles rengøringsdag 

Søndag  2/5 kl. 11.00 
Koncert- og 

nadvergudstjeneste 

Fredag 7/5 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 7/5 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  9/5 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 14/5 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 15/5 kl. 09.00 NTC sorteringsdag 

Søndag 16/5 kl. 11.00 Gudstjeneste  

Fredag 21/5 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 21/5 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 23/5 kl. 11.00 
Pinsegudstjeneste. 
Musikgudstjeneste og 

ungdomsvelsignelse 

Fredag 28/5 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 30/5 kl. 11.00 Gudstjeneste 

SØNDAG D. 23. MAJ KL. 11.00 

PINSESØNDAG 

UNGDOMSVELSIGNELSE  

hvor de unge efter to års undervisning  

skal velsignes. 

MUSIKGUDSTJENESTE  

FEST 



 

 

 

 

                  

 

 

JUNI 2021 
BØN I JUNI:  
Bønnemøde onsdag kl. 19-21.  

Bøn og bibelstudie onsdag kl. 9.00 
Kirkesalen er åben for personlig bøn og fordybelse man-torsdag kl. 9.00-13.00 

Fredag 4/6 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 4/6 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  6/6 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste 

Fredag 11/6 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 13/6 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 18/6 kl. 19.00 Get-Together for teenagere 

Fredag 18/6 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 20/6 kl. 11.00 Gudstjeneste  

Fredag 25/6 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 27/6 kl. 11.00 Gudstjeneste 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

JULI 2021 
BØN I JULI:  

Onsdag kl. 19-21 

Søndag 4/7 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste 

Søndag 11/7 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 18/7 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Søndag 25/7 kl. 11.00 Gudstjeneste 
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SommerCamp i Mariager 2021 
Uge 28 fra 10. – 16. juli. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ingen ved endnu, hvordan sommerens konferencer  

og festivaler kommer til at forløbe. 
 

Det gælder også SommerCamp 2021 i Mariager.  
Vi håber, at covid-restriktionerne er ophævet og 

SommerCamp kan gennemføres – så hold ugen fri 
i kalenderen. 
 
Hold øje med information i Selah Center eller 

følg med på www.sommer-camp.dk    

http://www.sommer-camp.dk/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


