SELAH CENTER
KLOKKESTØBERVEJ 1A
8800 VIBORG

program
januar-juli
2022

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

Adresse:
Klokkestøbervej 1a, 8800 Viborg-DK
Telefonnummer:
+45 8660 0233
Kontorets åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00
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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.
Størstedelen af hjælpen går til Østeuropa, og der ydes også
hjælp i Danmark, hvor der er behov.

Vær med til NTC arbejdsdage
Lørdag d. 29/1 og 26/2 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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Need to Care International (NTC)
www.needtocare.dk

Forårsmarked til fordel for Need to Care
Lørdag d. 21. maj kl. 9.30-15.30
Selah Center
Klokkestøbervej 1a, Viborg
Salg af mange forskellige ting – der plejer at være
et bredt udbud af både nyt og gammelt, tøj og ting,
håndarbejde og spiselige lækkerier.
Hvad du finder i boderne afhænger selvfølgelig af,
hvem der kommer og sælger.
Så kom selv og se, og gør en god handel.
Bliv sælger – book en stand.
Har du noget du gerne vil
sælge, nyt eller gammelt,
hjemmelavet eller (fejl)køb - så
ryd op i gemmerne og book en
stand allerede nu.
Pris for en stand: 125 kr. - med
bord.

Har du brug for tøjstativ skal dette medbringes - oplys dette ved
bestilling, så der kan beregnes plads til det – pris per stativ 25 kr.
Ønsker du at få en stand, så send en mail til info@needtocare.dk
og få mere information.

Need to Care International (NTC)
www.needtocare.dk
NTC ÅRSMØDE
Afholdes i Selah Center
søndag d. 6. februar kl. 15.00.
Årsberetning, fremlæggelse af regnskab mv.

FORÅRS- OG SOMMERTUR TIL RUMÆNIEN
I samarbejde mellem Viborg Internationale Kirke og Need to Care
er der i dette kalenderår to rejser til Rumænien, hvor det er muligt at
deltage, både i hele rejseperioden og delvist.
Forårstur: 2. marts til 7. april.
Sommertur: 13. juli til 11. august.
På disse ture vil man være involveret i NTC’s arbejde blandt børn og
voksne med praktisk arbejde og uddeling af tøj og mad, samt deltage
i aktiviteter og gudstjenester ud fra lokale, rumænske kirker.
Der bliver også mulighed for at opleve den skønne, rumænske
natur og kultur.

Overvejer du at tage
med på en af turene,
så kontakt os for en
snak og få mere
information.
Du kan tage kontakt via Selah Centers kontor, eller på følgende
e-mails: vip@viborgip.dk og info@needtocare.dk

En ny begyndelse.
Er der noget, som kan sammenlignes
med en ny begyndelse, dette at få lov
til at begynde helt forfra? Nej, vel?
Det er noget, som kendes fra mange
sammenhænge her i livet. Bare tænk
på, når et lille barn ankommer til
denne verden, eller efter den kolde
vinter er forbi og de første planter
begynder at spire og gro, krokus,
erantis og vintergækker.
Dyrene gør klar til familieforøgelse, fuglene bygger reder og
gør klar til æglægningen og de første pattedyr føder deres
unger.
Snart så er vi er i fuld gang med det nye år og inden vi ved af
det, så har vi glemt den mørke og kolde tid.
Eller som maleren, der tager et helt nyt lærred frem;
pottemageren, som starter forfra med en klump ler; forfatteren,
som starter på et nyt kapitel. Om der er tale om et nyt lærred, en
uformet klump ler eller en ny side at skrive på, så handler det om
at få chancen for at starte på en frisk.
Måske gik det ikke så godt sidste gang, måske står man tilbage
med oplevelsen af fiasko og en række spildte muligheder, men nu
får man så chancen for at starte igen, som om der ingen fiasko
har været.
Det ovenfor beskrevne er det, som skriften kalder nåden.
Det handler om chancen for at genvinde troen og tilliden til Gud,
til sine medmennesker, ja til selve livet. Ikke at dvæle ved
såkaldte fiaskoer eller huske på de forspildte muligheder for
succes, men om i tro og tillid at række ud, og gribe en Gud-givet
mulighed for en ny begyndelse.
At man lader fortid være fortid, og beslutter, at man vil møde
nutiden med forventning til, hvad denne og fremtiden vil bringe,
og at man siger ja til en ny start.
Forventningen er udtryk for den tro, som bygger på tillid,
forventningen viser sig og bliver synlig, gennem tanke, ord og
handling.

Hvor mange gange ser vi ikke i skriften at Gud gav sit folk
mulighed for en ny begyndelse, her vil jeg blot nævne nogle få
blandt mange eksempler:
Da Gud lod Noa bygge en ark, da Israel vandrede ud af Ægypten,
flere gange under ørkenvandringen, da de indtog det forjættede
land og adskillige gange herefter.
Vi har i skrivende stund lige overstået juletiden og står nu med
det nye år foran os, hvad handler alt dette juleri i grunden om?
Jo, det handler ganske enkelt om, at Gud midt i en mørk og
håbløs tid forkyndte en ny begyndelse. Det var ikke bare til hans
folk Israel, men til alle mennesker blev den ny begyndelse
forkyndt: ”Se jeg forkynder jer en stor glæde…”
Og til påske fejrer vi, at Jesus lod sig korsfæste og gav sit liv, så
vi kunne opnå frelsens mirakel og det evige liv i troen på ham.
Kort sagt, så fik vi ved hans død og opstandelse muligheden for
at opleve en ny begyndelse. John 3,16 ”Thi således elskede Gud
verden...”
Også på det personlige plan, kan der
være en oplevelse af gråvejr og vinter ,
og måske ikke meget at glæde sig over.
Men så vil jeg minde os alle om, at han
kom og han giver os muligheden for en
ny begyndelse.
Hilsen Pastor Ruben

KIRKENS ÅRSMØDE
For medlemmer af
Viborg Internationale Kirke
Søndag d. 16. januar kl. 14.00

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 fleste øvrige søndage er der børnekirke, der kan
være undtagelser ved specielle gudstjenester.
I dette halvår er der ungdomsvelsignelse d. 1. maj.
Gå ikke glip af højtidernes gudstjenester.
Der er aftensgudstjeneste Langfredag og Påskesøndag
er der fest- og dåbsgudstjeneste.
Pinsesøndag fejres med en musikgudstjeneste.
Både påskesøndag og pinsesøndag er der
sammenskuds-café efter gudstjenesten.
Når du kommer til gudstjeneste i VIK, 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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PÅSKEN
15. - 17. april 2022
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,
hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
Der vil være dåb - ønsker du at blive døbt påskesøndag,
kontakt kirkens kontor eller en af kirkens ledere.
Efter gudstjenesten er der fællesskab og fællesspisning
med sammenskudsbuffet i Selah café.
Medbring en ret mad til det antal personer I kommer
+ en person ekstra.

LOVSANGSSKOLE
21. OG 28. APRIL 2022
BEGGE AFTENER KL. 19.00 I SELAH CENTER
•
•

Har du en interesse i at lære mere om lovsang?
Vil du vide mere om, hvordan du personligt kan tjene
med lovsang?

Hvis du kan svare Ja! til dette, så er lovsangsskolen
noget for dig.
På to torsdag aftener vil vi give grundlæggende
undervisning i, hvad det vil sige og hvad det betyder at
tjene med lovsang.
Der vil blive delt ud af erfaringer, både praktisk og
teoretisk, så kom og bliv inspireret!
Det er en fordel, hvis man enten kan synge eller spille lidt
på et instrument, men det er ikke noget krav.
Tilmelding skal ske til Michel Berg:
music@viborgip.dk senest den 1. april 2022

MUSIKGUDSTJENESTE
PINSESØNDAG 5. JUNI
Pinsesøndag fejres med en musikgudstjeneste.
Det bliver en skøn gudstjeneste med musik for både store og
små.
Efter gudstjenesten er der fællesskab i Selah café.
Vi tænder grillen og der vil være gratis pølser og en kop
kaffe. Sodavand kan købes.

FÆLLES BØN I KIRKEN HVER UGE
Onsdag kl. 9-11 bøn og bibelstudie
Onsdag kl. 19-21 bøn
Søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten

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.

BØNNEUGE
Vi starter året op med en uge med bøn.
Det er mandag d. 10. januar til fredag d.14. januar,
hver aften kl. 19.00.

BIBELSKOLE - ÅBEN FOR ALLE INTERESSEREDE
FORÅRETS TEMA:
LÆREN OM HELLIGÅNDEN OG GAVERNE
Bibelskolen i foråret er for alle, der er interesserede i at dykke ned
i bibelens undervisning og læren om Helligånden og gaverne.
Det er ikke et krav at du tidligere har deltaget i et forløb i
bibelskolen, dette emne er relevant for alle.
Det er de følgende datoer:
25. januar kl. 19.00-21.00
1. februar kl. 19.00-21.00
8. februar kl. 19.00-21.00
15. februar kl. 19.00-21.00
22. februar kl. 19.00-21.00
Tilmelding til Ruben Højer
eller kirkens kontor på e-mail: vip@viborgip.dk

CAFÉ I SELAH CENTER
Café - her finder du kaffeautomaten, hvor der kan købes forskellige
typer af kaffe, te og kakaodrikke.
Café - den første søndag i februar, marts, april, maj og juni er der
fællesskab i caféen efter gudstjenesten.
Café - åbner også i forbindelse med specielle begivenheder og
arrangementer.
Påskesøndag er der sammenskudsbuffet, hvor alle medbringer en ret
mad til en fælles buffet.
Pinsesøndag tænder vi grillen og x’er fingre for godt vejr.
Caféen kan også lejes til private arrangementer.

Velkommen til fredagscafé i foråret 2022.
De kan indeholde lidt af hvert og vil være forskellige.
Her er nogle af ingredienserne, du kan få chancen for at opleve
hen over året - musik, fællessang, film, foredrag, livshistorier og
hvad der ellers dukker op på programmet.
Vil du vide hvad arrangørerne vælger denne gang, så tag venner
og familie under armen og deltag i et par hyggelige aftener.
Der er selvfølgelig hver gang masser af tid til hygge og fællesskab.
Kaffe, te, sodavand og snacks til yderst rimelige priser.

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, har aktiviteter og får en lille
forfriskning.
OBS! Den første søndag i måneden er der ikke børnekirke.
Her deltager børnene i den almindelige gudstjeneste.

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.

.

Undervisningen ligger på følgende søndage:
23. januar
13. og 27. februar
13. og 27. marts
10. og 24. april
De unge deltager i den første del af søndagens gudstjeneste og
går derefter ud til deres egen undervisning.

Hvert år i maj er der ungdomsvelsignelse for de elever,
som går i 7. klasse og har afsluttet undervisningsforløbet.
I år er der ungdomsvelsignelse
søndag d. 1. maj.

GET-TOGETHER
FOR ALLE MELLEM 12-19 ÅR
HVORNÅR MØDES VI:

Fredag i lige uger kl. 19.00.
Første gang d. 14. januar.
28. januar – 11. februar – 25. februar – 11. marts – 25. marts
– 8. april – 22. april – 6. maj – 20. maj – 3. juni
Sommerafslutning d. 17. juni.
HVOR MØDES VI:

Selah Café, Klokkestøbervej 1a, Viborg (så kan det godt
være vi smutter videre en gang imellem)
HVAD SKER DER:

Sjov, hygge, alvor, udfordringer og kristent fællesskab.
Du møder venner, du får nye venner, du bliver udfordret.

Og jo flere vi er, desto bedre bliver det,
så inviter bare vennerne med.

AKTIVITETER FOR BØRN I HOULKÆR
I lokalområdet 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.

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 og 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.

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.
Vi starter med morgenmad og fordeling af arbejdsopgaverne.
•
•

Lørdag d. 8. januar kl. 9.00, så vi er klar til at tage
fat på det nye år.
Lørdag d. 2. april kl. 9.00, nu er det tid til endnu en
grundig omgang.

Har du lyst til og mod på at blive en fast del af rengøringsteamet, så
tag kontakt til Helena Vigsø Alexis, hun bliver så glad når hun får
nye medarbejdere.

GADEKIRKE
Hvis du går en tur i byen fredag aften mellem kl. 22.00 og 02.00,
og kommer forbi Trappetorvet, så møder du en flok mennesker i
gule veste, som i al slags vejr smiler og deler kaffe og varm kakao
ud til forbipasserende.
Det er gadekirketeamet.
De flytter kirken ud på gaden.
Og de deler ikke bare kaffe ud.
De deler Guds ord med dem, der er interesseret i en snak og de
beder for dem, der har behov og gerne vil have forbøn.

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden)
UNGDOMSUNDERVISNING FOR 6.-7. KLASSE SØNDAG D. 23. JANUAR
BIBELSKOLE OPSTART TIRSDAG D. 25. JANUAR KL. 19.00
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR HVER FREDAG KL. 15.00
GET-TOGETHER FREDAG D. 14. OG FREDAG D. 28. JANUAR
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
RENGØRINGSDAG D. 8. JANUAR KL. 9.00
BØNNEUGE MANDAG D. 10. TIL FREDAG D. 14. JANUAR
HVER AFTEN KL. 19.00
KIRKENS ÅRSMØDE D. 16. JANUAR KL. 14.00
NTC SORTERINGSDAG LØRDAG D. 29. JANUAR KL. 9.00

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden)
UNGDOMSUNDERVISNING FOR 6.-7. KLASSE SØNDAG D. 13. OG 27. FEBRUAR
BIBELSKOLE HVER TIRSDAG KL. 19.00
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR HVER FREDAG KL. 15.00
(undtagen i vinterferien d. 18. februar)
GET-TOGETHER FREDAG D. 11. OG FREDAG D. 25. FEBRUAR
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
CAFÉ AFTEN FREDAG D. 18. FEBRUAR KL. 19.00
FASTELAVN I BØRNEKLUBBEN I HOULKÆR D. 25. FEBRUAR
NTC SORTERINGSDAG LØRDAG D. 26. FEBRUAR KL. 9.00
FASTELAVN I KIRKEN D. 27. FEBRUAR
EFTER GUDSTJENESTEN

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden og påskesøndag)
UNGDOMSUNDERVISNING FOR 6.-7. KLASSE SØNDAG D. 13. OG 27. MARTS
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR HVER FREDAG KL. 15.00
GET-TOGETHER FREDAG D. 11. OG FREDAG D. 25. MARTS
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
CAFÉAFTEN FREDAG D. 18. MARTS KL. 19.00
VI SKIFTER TIL SOMMERTID NATTEN MELLEN D. 26. OG 27. MARTS

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden)
UNGDOMSUNDERVISNING FOR 6.-7. KLASSE SØNDAG D. 10. OG 24. APRIL
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR HVER FREDAG KL. 15.00
(undtagen i påskeferien d.15. marts)
GET-TOGETHER FREDAG D. 8 OG FREDAG D. 22. APRIL
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
RENGØRINGSDAG LØRDAG D. 2. APRIL KL. 9.00
AFTENGUDSTJENESTE LANGFREDAG D. 15. APRIL KL. 19.00
PÅSKEGUDSTJENSTE OG DÅB SØNDAG D. 17. APRIL KL. 11.00
SAMMENSKUDS-BUFFET EFTER GUDSTJENESTEN.

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden)
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR FREDAG D. 6. OG FREDAG D. 20. MAJ KL. 15.00
OBS! Aflyst i skoleferierne St. Bededag d. 13. maj og Kr. Himmelfartsferien d. 27. maj
GET-TOGETHER FREDAG D. 6. OG FREDAG D. 20. MAJ
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
GUDSTJENESTE MED UNGDOMSVELSIGNELSE SØNDAG D. 1. MAJ KL. 11.00
MARKED TIL FORDEL FOR NEED TO CARE
LØRDAG D. 21. MAJ KL. 9.30-15.30

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00
NADVERGUDSTJENESTE FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN.
BØRNEKIRKE ALLE SØNDAGE (undtagen 1. søndag i måneden)
BØN OG BIBELSTUDIE HVER ONSDAG KL. 9.00
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00
BØRNEKLUB I HOULKÆR HVER FREDAG KL. 15.00
GET-TOGETHER FREDAG D. 3 OG FREDAG D. 17. JUNI
GADEKIRKE HVER FREDAG KL. 22.00-02.00
LÆG SPECIELT MÆRKE TIL:
MUSIKGUDSTJENESTE PINSESØNDAG D. 5. JUNI KL. 11.00
NTC SORTERINGSDAG LØRDAG D. 18. JUNI KL. 9.00

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00

BØN HVER ONSDAG KL. 19.00

ØVRIGE AKTIVITETER HOLDER SOMMERFERIE

SOMMERCAMP I MARIAGER 9-15. JULI 2022

Efter to år med nedlukning, så åbner SommerCamp igen i Mariager!
Tilmelding og information:
www.sommer-camp.dk
Facebook
https://fb.me/e/1VEiXqOY3

Postadresse:

Viborg Internationale Kirke
Klokkestøbervej 1a, 8800
Viborg

Kontor tlf.:

8660 0233

Kontortid:

mandag – torsdag
kl. 09.00-13.00

E-mail (kontoret):

vip@viborgip.dk

Hjemmeside:

www.viborgip.dk

VIP’s konto for gaver og tiende: Sparekassen Danmark
reg.nr. 9337
kontonr. 0000591602
mobile pay: 35033
Privatlivspolitik kan ses på
kirkens hjemmeside – linket
ligger nederst på siden
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vip@viborgip.dk

Selah Center, Klokkestøbervej 1A, 8800 Viborg +45 86600233

