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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 
 
 
 

Adresse:  

Klokkestøbervej 1a, 8800 Viborg-DK 
 

Telefonnummer: 
+45 8660 0233  
 

Kontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.needtocare.dk/
http://www.revivalmusic.dk/
http://www.viborgip.dk/


  
Stafet For Livet Viborg 2022 

 
Afholdes på Borgvold  
fra lørdag d. 3.9 kl. 11.00  

til søndag d. 4.9 kl. 11.00 
 

Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning 
og oplysning, der giver håb og støtte til alle,  
der er berørt af kræft. 
 
Sammen med mange andre hold, stiller Selah Center igen i år med et 
hold til årets Stafet for Livet i Viborg og du er mere end velkommen til 
at deltage på Team Selah.  
 

Alle kan være med. 
Du vælger selv hvor længe du vil være med – du kan deltage en time, 
5 timer, 24 timer… og det er helt frit om man vil løbe eller  
gå rundt og I må også godt gå flere sammen.  
 

Det er motion, hygge og støtte til en vigtig sag på samme 
tid, så tilmeld dig allerede i dag.  
 
Tilmelding på www.stafetforlivet.dk/stafet/viborg. 
Her kan du også læse mere om stafetten.  
Deltagergebyr: 100 kr./Børn under 18 år: 50 kr. Betales ved tilmelding. 
Alle indsamlede midler går til Kræftens Bekæmpelse. 
 
Har du spørgsmål, kontakt Simon eller Inger  

• Holdkaptajn Simon Højer-Simonsen - simon@moorehojer.dk 

• Inger Højer - inger@gmail.com 
 
Informationsmøde omTeam Selah  
søndag d. 21/8 kl. 13.00  
i Selah center 

 

 

 

 

Har du ikke mulighed  
for at gå eller løbe, kan vi 
også bruge hjælp til 
opsætning af telte, 
forplejning, oprydning og 
andre praktiske ting.  

 

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/viborg


 
Need to Care International (NTC) 
 

www.needtocare.dk 
 

   
 

Alt arbejde i NTC udføres af frivillige. 
Du kan også være med. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejdsdage 
Sortering, klargøring og pakning af indsamlet tøj og ting. 
Lørdag d. 20. august kl. 9.00-15.00 
Lørdag d. 8. oktober kl. 9.00-15.00 
Vi mødes i Selah Center, Klokkestøbervej 1a, Viborg. 
Arbejdsdagen starter med morgenmad. 
 

Har du tøj og ting du ikke selv har brug for længere. 
Tøj og mindre ting kan afleveres i containeren på  
Klokkestøbervej 1a, Viborg. 
Har du rigtig meget eller drejer det sig om større ting, er du 
velkommen til at kontakte kontoret telefonisk på 86600233 eller 
sende en mail til info@needtocare.dk. 
 
Vælger du at støtte NTC’s arbejde, er du med til at gøre en forskel 
for mennesker, som lever langt under fattigdomsgrænsen; familier, 
hvor der ikke er råd eller mulighed for at få dækket de almindelige 
daglige fornødenheder, mad, lægehjælp, skolegang – alt det vi tager 
for givet. 



 

NTC’s EFTERÅRSMARKED  

D. 15. OKTOBER 

Kl. 9.30-15.30 
 

 

 

Her er der mulighed for at gøre et rigtig godt køb.  

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. 

 

Der kan også købes lidt til frokost og kaffe, te og kage. 

Gratis adgang.  

 

 

Bliv sælger – book en stand allerede nu. 
 

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: 150 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.   

 

mailto:info@needtocare.dk
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/


 



 

 

 

                                        

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN NY BEGYNDELSE. 

Nogle gange er det nødvendigt eller bare forfriskende, at få 

muligheden for at begynde helt forfra.  

Jeg vil gentage det fra pastorens ord i foråret:  

”Er der noget, som kan sammenlignes med en ny begyndelse, dette 

at få lov til at begynde helt forfra? 

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. 

Dyrene gør klar til familieforøgelse, fuglene bygger reder og gør klar 

til æglægningen og de første pattedyr føder deres unger. Snart har vi 

glemt den mørke og kolde tid.” 

Uanset hvilket af de ovenfor nævnte eksempler vi ser på, så handler 

det om at få chancen for at starte på en frisk.  

Sådan er det også med os i dag. Gud ønsker at give alle mennesker 

muligheden for at begynde få 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 på en frisk. 

Det er det som i skriften kaldes nåden, en helt ny chance, ikke noget 

vi kan gøre os fortjent til. 

Hvor mange gange ser vi ikke i skriften at Gud giver sit folk mulighed 

for en ny begyndelse - da Noa byggede arken, da Lot blev redet ud 

af Sodoma, da Israel udvandrede fra Ægypten, da israelitterne 

indtog det forjættede land og mange andre eksempler kunne 

nævnes.  

  Da Jesus gav sit liv som soning for 

vore synder på Golgata, fik vi en 

enestående chance for en ny 

begyndelse. Det handler om at 

genvinde troen og tilliden til Gud 

og gribe den gudgivne mulighed 

for en ny begyndelse. 



I Jakobs brev kap. 1 vers 17 står der, at alle gode gaver kommer fra 

Gud 

I Hebræerbrevet kap. 4 vers 14-16 står der, at han har medfølelse og 

vi kan få hjælp hos ham. 

Det handler selvfølgelig ikke kun om at modtage gaverne, men om at 

kende, hvilke gaver som kommer fra Gud.  

Hvordan kan vi så kende, hvilke gaver der er fra Gud og hvilke, der 

kommer fra mere eller mindre tilfældige omstændigheder eller 

direkte er af det onde?  

Egentlig er det enkelt! Gud, som er vores himmelske fader, vil at det 

skal gå os godt, men hans modstander, Djævelen, er ude på at 

skade os og Guds rige. 

Her er en række kendetegn, som forhåbentlig kan gøre det lidt 

lettere at bedømme, hvad der kommer fra Gud eller ej. 

Disse ting kommer ikke fra Gud: noget der hindrer Guds rige, frygt, 

vantro, mistillid, uro og stres, had, ufred, ukontrolleret vrede, 

utålmodighed, ubegrundet bekymring, fordømmelse, splittelse, sorg, 

bedrøvelse,  håbløshed, skyldfølelse, forkastelse og dårligt 

selvværd, mismod, selvoptagethed, misundelse og jalousi, 

ekskluderende opførsel og overfokusering på enkelte sandheder 

med risiko for religiøsitet eller vranglære.  

Kendetegn på det, der kommer fra Gud: det fremmer Guds rige, tro 

og tillid, ro og hvile, kærlighed, fred og forligelse, frimodighed, 

uselviskhed, tålmodighed, glæde, håb, glæde over andres fremgang, 

inkluderende handlinger, ren samvittighed, at vide sig accepteret og 

elsket af Gud, en sund lære i overensstemmelse med Kristi og 

disciplenes lære. 

 

Hilsen Pastor Ruben 

 



 

 

 

 

                   

Fredag aften fra kl. 22.00 kan 
man ved Trappetorvet møde 
gadekirken. Det er et team,  
som med kaffe, te, og samtaler 
bringer Guds Ord og 
velsignelse ud i Viborgs natteliv. 

 
 
Vil du vide mere og har lyst til at være med,  
kan du henvende dig til Allan Lyster, 
og deltage i infomøde d. 28.8 kl. 15.00 i Selah Center 
 

 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I  

           VIBORG INTERNATIONALE KIRKE  
 

 
Søndag kl. 11.00 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. 
 
Traditionen tro vil vi velsigne dem, der starter i skole, på ny  
uddannelse, i nyt job eller andet.  
Det gør vi søndag d. 7. august. 
 
Søndag d. 28. august taler Anni og Punnoose Mathew, pastorpar fra  
Centerkirken i Hirtshals, på gudstjenesten. 
 
Søndag d. 2. oktober er der musik- og lovsangsgudstjeneste. 
 
Første søndag i advent synger vi julen ind.  
Det må du ikke gå glip af.  
  
Se omtale og få alle datoer for gudstjenesterne på de følgende sider. 
 
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. 
  

KIRKEN PÅ GADEN 



  EFTERÅRETS GÆSTETALERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie og Punnoose Mathew er præstepar i 
Centerkirken i Hirtshals. 
De taler på gudstjenesten d. 28. august. 
 
Annie og Punnoose var præster i Pinsekirken i Grenå i 10 
år, fra 1983 – 1993, hvorefter de flyttede til Hirtshals og 
startede Centerkirken. 
 
De engagerer sig i byens liv i Hirtshals og kirken er en 
synlig del af lokalsamfundet der. 
 
Annie og Punnoose har et stort hjerte for mennesker og 
Guds rige. De har haft gennem årene hjulpet og haft 
indflydelse på mange mennesker. 
 
Nu får vi mulighed for at møde dem og lytte til det, de har 
på hjerte og få del i det, Gud gør igennem dem. 
 



 

 

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. 
 
Undervisningsdage i efteråret: 
28. august, 11. og 25. september, 9. og 23. oktober, 13. november 
og 11. december. 
 

Hvert forår er der ungdomsvelsignelse for de elever, som går i  
7. klasse og har afsluttet undervisningsforløbet. 
 

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. 
Der kan være enkelte andre søndage med specielle 
arrangementer, hvor børnekirken også deltager på gudstjenesten. 

 
SØNDAG D. 4/12 KL. 12.30: JULEFEST FOR HELE FAMILIEN 
 
Julefest for alle børn og voksne, arrangeret af kirkens  
børne- og ungdomsmedarbejdere.  
Festlige indslag, julesange, salg af lotteri med flotte præmier,  
kaffe og julehygge.  
 
Arrangementet er gratis.    

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

FOR ALLE MELLEM 12-19 ÅR 
 

 
HVORNÅR MØDES VI:  

Fredag aften kl. 19.00  
12. og 26. august 
9. og 23. september 
7. og 21. oktober 
4. og 18. november 
2. og 16. december 
 
HVOR MØDES VI:  

Selah Café, Klokkestøbervej 1a, Viborg. 
Skal vi ud af huset, tager vi afsted samlet herfra. 
 
HVAD SKER DER:  

Sjov, alvor, udfordringer og kristent fællesskab.   
Du møder venner, du får nye venner, du bliver udfordret.  
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           BØRNEKLUBBERNE 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 holder til i 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. 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     
     
    

 

Hvem:  Fra 5-6 år til 13 år. 
 

Hvad:  Et tilbud for dig, som vil have 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. 
 
 



 

 

  

 
FÆLLES BØN I KIRKEN 

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  
i kontorets åbningstid.  
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. 
 

 

HUSK BØNNEUGE 15.-19. AUGUST 

Hver aften kl. 19.00 
 

 

 
 
 

 
   BIBELSKOLE I EFTERÅRET – ÅBEN FOR ALLE. 

 
Spændende undervisning fem tirsdage i efteråret. 
Første gang er tirsdag d. 6.9 kl. 19.00-21.00 
 
Emner i efteråret: 

• Verdens religioner 

• Kirkehistorie 

• Vor tid 
 

 Tilmeld dig ved at henvende dig til kirkens kontor 
eller send 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 september, oktober, november og 
december er der fællesskab i caféen efter gudstjenesten. 
 
Café - åbner også i forbindelse med specielle begivenheder og 
arrangementer.  
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN TIL FREDAGSCAFÉ D. 4. NOVEMBER. 
 
De kan indeholde lidt af hvert og vil være forskellige.  
 
Der er selvfølgelig hver gang masser af tid til hygge og fællesskab. 
 
Kaffe, te, sodavand og snacks til yderst rimelige priser. 
 
Tag venner og familie under armen og kom til en hyggelig aften. 
 

  
JULECAFÈ 
 
I december er der café i forbindelse med julefesten. 
 
De øvrige søndag op til jul vil der være kaffe  
og lidt sødt efter gudstjenesterne. 



 

HJERTETS LOVSANG (Org. Heart of Worship - Matt Redman) 
 
 
Når den sidste sang stille toner ud 
Ja, så kommer jeg 
Jeg vil gerne gi’ noget af værdi 
Som behager dig 
 
Jeg gir’ dig mer’ end min sang  
For en sang i sig selv 
Er ikke det du vil ha’ 
Du søger dybt i mit sind 
Bagved tanker og ord 
Du ser mit inderste jeg 
  
Jeg vil tilbage til hjertets lovsang 
Og den handler om dig 
Handler om dig, Jesus 
Tilgiv mig det, jeg har gjort den til, Gud 
For den handler om dig  
Handler om dig, Jesus  
  
Alting har du skabt   
Hvad kan jeg mon gi’  
Som du ikke har 
Selv om jeg er svag 
Gi’r jeg alt til dig 
Mer’ end bare ord 

 

 
MUSIK- & 

LOVSANGSGUDSTJENESTE  
SØNDAG D. 2. OKTOBER 

KL. 11.00 
 
”Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal 
prise hans hellige navn.  
Min sjæl, pris Herren, og glem ikke 

hans velgerninger.” Salme 103:1-2 

 
Velkommen til en gudstjeneste med 

musik og lovsang for både store og 
små. 

 
Efter gudstjenesten er der fællesskab 
i Selah café.  
 

 



 

RENGØRINGSDAGE – DER ER BRUG FOR ALLE HÆNDER 
 

Lørdag d.   6.8 KL. 9.00 
Lørdag d. 19.11 kl. 9.00 
Vi starter med morgenmad og fordeling af 
arbejdsopgaverne. Din mulighed for at være del af 
et dejligt arbejdsfællesskab. 

AUGUST 2022 
BØN & BIBELSTUDIE I AUGUST:  

Onsdag kl. 9.00 bøn og bibelstudie. 

Onsdag kl. 19-21 bøn og søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten. 

I kontortiden vil kirkesalen være åben for dem, der ønsker at bede. 
 

Specielt i uge 33: Bønneuge man-fredag kl. 19-21 
 

 

 

 

HUSK at vi d. 7. august, traditionen tro, vil velsigne dem, der 

starter i skole, på ny uddannelse, i nyt job eller andet.  

Lørdag 6/8 kl. 09.00 Fælles rengøringsdag 

Søndag 7/8 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste 

Fredag 12/8 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 
Fredag 12/8 kl. 19.00 Get-Together  
Fredag 12/8 kl. 22.00 Gadekirke 
Søndag 14/8 kl. 11.00 Gudstjeneste 
Mandag 15/8 kl. 19.00 Bønneuge i kirken 

Tirsdag 16/8 kl. 19.00 Bønneuge i kirken 

Onsdag 17/8 kl. 19.00 Bønneuge i kirken 

Torsdag 18/8 kl. 19.00 Bønneuge i kirken 

Fredag 19/8 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 19/8 kl. 19.00 Bønneuge i kirken 

Fredag 19/8 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag  20/8 kl. 09.00 NTC arbejdsdag 

Søndag 21/8 kl. 11.00 Gudstjeneste  

Fredag 26/8 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 26/8 kl. 22.00 Gadekirke 

Fredag 26/8 kl. 19.00 Get-Together   

Søndag 28/8 kl. 11.00 

Gudstjeneste 

Taler: Anni og Punnoose 
Mathew, Hirtshals 



 
 

Stafet For Livet Viborg 2022 

 
Afholdes på Borgvold  
fra lørdag d. 3.9 kl. 11.00  

til søndag d. 4.9 kl. 11.00 
 

Se mere information på siden med omtale af SFL 
og kom til informationsmøde  

søndag d. 21/8 kl. 13.00 i Selah center 
 

SEPTEMBER 2022 

BØN & BIBELSTUDIE I SEPTEMBER: 

Onsdag kl. 9.00 bøn og bibelstudie. 

Onsdag kl. 19-21 bøn og søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten. 

I kontortiden vil kirkesalen være åben for dem, der ønsker at bede. 

Fredag 2/9 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 2/9 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 3/9 kl. 11.00 Stafet for Livet  

Søndag 4/9 kl. 11.00 
Nadvergudstjeneste  

Café efter gudstjenesten 

Tirsdag 6/9 Kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 9/9 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 9/9 kl. 19.00 Get-Together  

Fredag 9/9 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 11/9 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 13/9 Kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 16/9 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 16/9 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 18/9 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag  20/9 Kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 23/9 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 23/9 kl. 19.00 Get-Together 

Fredag 23/9 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  25/9 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 27/9 Kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 30/9 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 30/9 kl. 22.00 Gadekirke 



 
STØT NEED TO CARE 

KOM TIL 
EFTERÅRSMARKED 

 

Lørdag 15.10  
kl. 9.30-15.30 

 
Se mere information 

under omtalen af NTC. 

 
 

 
 
 

OKTOBER 2022 
BØN & BIBELSTUDIE I OKTOBER: 

Onsdag kl. 9.00 bøn og bibelstudie. 

Onsdag kl. 19-21 bøn og søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten. 

I kontortiden vil kirkesalen være åben for dem, der ønsker at bede. 

Søndag 2/10 kl. 11.00 

Musik- & 

lovsangsgudstjeneste. 
Nadver. 
Café efter gudstjenesten 

Tirsdag 4/10 Kl. 19.00 Bibelskole 

Fredag 7/10 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 7/10 kl. 19.00 Get-Together  

Fredag 7/10 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 8/10 Kl. 09.00 NTC sorteringsdag 

Søndag 9/10 kl. 11.00 Gudstjeneste  

Fredag 14/10 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 14/10 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 16/10 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 21/10 kl. 19.00 Get-Together 

Fredag 21/10 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  23/10 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 28/10 kl. 15.00 Børneklubber i Houlkær 

Fredag 28/10 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag  30/10 kl. 11.00 Gudstjeneste  

HUSK VINTERTID 
Natten mellem d. 29. og 30. oktober 
Uret skal stilles en time tilbage 



 

 

NOVEMBER 2022 
BØN & BIBELSTUDIE I NOVEMBER: 

Onsdag kl. 9.00 bøn og bibelstudie. 

Onsdag kl. 19-21 bøn og søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten. 

I kontortiden vil kirkesalen være åben for dem, der ønsker at bede. 

Fredag 4/11 kl. 15.00 Børneklubberne i Houlkær 

Fredag 4/11 kl. 19.00 Café aften 

Fredag 4/11 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 6/11 kl. 11.00 
Nadvergudstjeneste 
Café efter gudstjenesten 

Fredag 11/11 kl. 15.00 Børneklubberne i Houlkær 

Fredag 11/11 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 13/11 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 18/11 kl. 15.00 Børneklubberne i Houlkær 

Fredag   18/11 kl. 19.00 Get-together 

Fredag 18/11 kl. 22.00 Gadekirke 

Lørdag 19/11 kl. 09.00 Fælles rengøringsdag 

Søndag 20/11 kl. 11.00 Gudstjeneste 

Fredag 25/11 kl. 15.00 Børneklubberne i Houlkær  

Fredag 25/11 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 27/11 kl. 11.00 Vi synger julen ind med  

Vi synger julen ind 
Søndag d. 27/11 2020 Kl. 11.00 

 

Gudstjeneste første søndag i advent, hvor vi 
sammen med ”Selah Praise & Worship Team” 
tager hul på julen. 
Vi skal både synge sammen og lytte til dejlige 
julesange.  

 
Efter gudstjenesten mødes vi i caféen til æbleskiver. 
 
 

 



Lørdag d. 24/12 kl. 14.00-15.00 
Julegudstjeneste 

 

Lørdag d. 31/12 kl. 23.00-00.15 
Midnatsgudstjeneste 
 

En enestående mulighed for at gå ind i det nye år med  
tak og lovsang.  
Når klokken har passeret midnat, er der mulighed for at  
gå udenfor og affyre fyrværkeri, og derefter vil der være  
natmad til alle. 

DECEMBER 2022 
BØN & BIBELSTUDIE I DECEMBER (undtagen i juleferien): 

Onsdag kl. 9.00 bøn og bibelstudie. 

Onsdag kl. 19-21 bøn og søndag kl. 10-10.45 bøn for gudstjenesten. 

I kontortiden vil kirkesalen være åben for dem, der ønsker at bede. 

Fredag 2/12 kl. 15.00 
Børneklubberne i Houlkær 

Julehyggefredag 

Fredag 2/12 kl. 19.00 Get-Together  

Fredag 2/12 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 4/12 kl.11.00 Nadvergudstjeneste  

Søndag 4/12 kl.12.30 Julefest for alle 

Fredag 9/12 kl. 15.00 
Børneklubberne i Houlkær 
Julehyggefredag 

Fredag 9/12 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 11/12 kl.11.00 
Gudstjeneste 

Julecafé efter gudstjenesten 

Fredag 16/12 kl. 15.00 
Børneklubberne i Houlkær 

Julehyggefredag 

Fredag 16/12 kl. 19.00 Get-Together juleafslutning 

Fredag 16/12 kl. 22.00 Gadekirke 

Søndag 18/12 kl.11.00 
Gudstjeneste 

Julecafé efter gudstjenesten 

Lørdag 24/12 kl.14.00 Julegudstjeneste 

Søndag 25/12 kl.11.00 Gudstjeneste 

Lørdag 31/12 kl.23.00 Midnatsgudstjeneste 

Søndag 1/1 Ingen gudstjeneste 
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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: Sparekassen Danmark 
reg.nr. 9070 
kontonr.  0000591602 
Mobile pay: 35033 

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

vip@viborgip.dk 
 

mailto:vip@viborgip.dk
mailto:vip@viborgip.dk


 

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