
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAH CENTER 

KLOKKESTØBERVEJ 1A 
8800 VIBORG 

program 

januar-juli 

2023 



  

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/
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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. 28/1, 25/2 og 17/6 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. 

 

 
  
 
 
 
 
 



 

                 

 
 

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

 

 

  
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: 150 kr. - med 
bord.  
 

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

Forårsmarked til fordel for Need to Care 
Lørdag d. 22. april kl. 9.30-15.30 

Selah Center 
Klokkestøbervej 1a, Viborg 

mailto:info@needtocare.dk


NTC ÅRSMØDE 
Afholdes i Selah Center 

søndag d. 29. januar kl. 15.00. 
Årsberetning, fremlæggelse af regnskab mv. 

 
 

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

 
 

 
  
 
 

 

 
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: 1. marts til 6. april. 
Sommertur: 5. juli til 3. 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 
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Pastorens ord foråret 2023 

”Det er og har vi i Kristus” 

 

Det gennemgående tema de sidste par gange har været en ny 

begyndelse, at intet kan sammenlignes med det at få muligheden  

for en ny begyndelse. Vi fortsætter i dette spor. 

 

Da Jesus gav sit liv som soning for vore synder på Golgata, fik vi 

en enestående chance for en ny begyndelse.  

Derfor handler det om at genvinde troen og tilliden til Gud, og 

gribe  

den gudgivne mulighed for en ny begyndelse. 

I Jakobs brev kapitel 1, vers 17 står der, at alle gode gaver 

kommer  

fra Gud, at det ikke skyldes gerninger, for at ingen skal have noget  

at være stolte af. Den gudgivne mulighed for en ny begyndelse  

skyldes altså ene og alene, hvad vi er og har i Kristus. 

 

Lad os se nærmere på, hvad vi er og har i Kristus. 

 

I ham har vi først og fremmest fundet frelse (Ef. 2:8-9,  

Rom. 8:1).  

Skriften siger at vi er Guds børn (Rom. 8:16-17, Joh. 1:12,  

Gal. 3:26, 1. Joh. 3:1-2). 

Altså er Jesus vores broder (Joh. 20:17, Hebr. 2:11-12,  

Matt. 28:10, Rom. 8:29). 

Du er ny skabning (2. Kor. 5: 17) og forligt med Gud 

(2. Kor. 5:18). 

Du er virkelig fri (Joh. 8:31-36, Gal. 5:1) og renset fra al synd  

(1. Joh. 1:7 og 9). 

Ved ham er du retfærdig (1. Kor. 1:30 og 6:11, 2. Kor. 5:21,  

Rom. 3:24) og hellig (Ef. 1:4, 1. Kor. 1:2 og 6:11). 

Du er genløst (Es. 43:1-2) og en del af Kristi legeme, hans 

brud (Kol. 1:24, Åb. 21:9). 

Du er korsfæstet og død med Kristus (Gal. 2:20, Rom. 6:3-8, 

Kol. 3:3).  

Men nu er du opvakt og levende med Kristus (Ef. 2:4-6,  

Kol. 2:12-14, og 3:3).  

Du er fuldkommen i Kristus (Hebr. 10:14).  
 



 
 
Vi har alt hvad vi behøver i Kristus, i ham har vi fred med 

Gud (Rom. 5:1, Joh. 14:27 og 16:33, Ef. 2:14, Fil. 4:6-7). 

Dette indebærer også fred med min næste og med mig selv. 

Vi har tilgivelse for alle vore synder (Es. 55:7, 1. Joh. 1:9, 

ApG. 10:43) og evigt liv (1. Joh. 5:13, Joh. 3:16). 

Du har et urokkeligt løfte for dette liv og for evigheden 

(Es. 49,15-16, 54:10, 41:10-13, 43:1-2, Matt. 28:20, 1. 

Tim. 4:8, Jer. 29:11). og du har fuldt borgerskab med alle 

rettigheder i himmelen (Fil. 3:20,  

Jak. 2:5, Hebr. 12:28, Ef. 2:12-22). 

Du har en Guds en del af Guds familie, menigheden, 

(ApG. 2:41-47, Ef. 5:26-27, Åb. 21,9).  

Gud er din far og Jesus er din broder og talsmand 

(Joh. 20:17, 1. Joh. 2:1). 

Vi har en ypperstepræst og forbeder i himmelen  

(Rom. 8:34, Hebr. 3:1, 4:14-16 og 7:24-26). 

  

 

Vi har direkte adgang til Gud, kongernes Konge og 

herrernes Herre (Rom. 5:2, Hebr. 4:16) og Helligånden er 

vor vejleder, trøster og forbeder (Joh. 16:13,  

Rom. 8:26-27). 

Vi har autoritet i Jesu navn (Luk. 10:19, Joh. 14:13-14, 

Mark. 16:17-18, Luk. 10:16) og kraft og styrke (ApG. 1:8, 

2. Tim. 1:7, Sal. 118:14, Es. 40:29-31). 

Vi har helbredelse for ånd, sjæl og legeme (Es. 53:5, 

Sal. 103:3, Matt. 8:16-17, ApG. 10:38), hele Guds gave er 

vores (2. Kor. 9:8). 

Vi har et liv med mening og mål (Ef. 2:10, Jer. 29:11) og 

tryghed (Es. 41:10. 13-14, 43:1-2, Fil. 4:6-7). 

Med Kristus skal vi sejre, ja mere end sejre (Rom 8:37, 1. 

Joh. 5:4-5, 4:4).  

 

                         

 
                                       Hilsen pastor Ruben 

 
KIRKENS ÅRSMØDE 

For medlemmer af  
Viborg Internationale Kirke 

Søndag d. 16. januar kl. 14.00 
 

 
KIRKENS ÅRSMØDE 

For medlemmer af  
Viborg Internationale Kirke 

Søndag d. 16. januar kl. 14.00 

 

 
KIRKENS ÅRSMØDE 

For medlemmer af  
Viborg Internationale Kirke 

Søndag d. 16. januar kl. 14.00 
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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 barnevelsignelse d. 8. januar og 
ungdomsvelsignelse d. 7. maj. 
 
Gå ikke glip af højtidernes gudstjenester.  
Der er aftensgudstjeneste Langfredag og Påskesøndag 
er der fest- og dåbsgudstjeneste. 
Påskesøndag er der sammenskuds-café efter 
gudstjenesten.  
Pinsesøndag fejres med en musikgudstjeneste. 
Efter gudstjenesten er der grill. 
 
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 
        7. - 9. april 2023 

            

 

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.  
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LOVSANGSAFTEN 

TORSDAG D. 9.2 2023 
 KL. 19.00 I SELAH CENTER 

 

Vi havde et par fantastiske lovsangsaftener sidste år,  
med dejlig lovsang og inspiration.  
 
Det vil vi gentage i år med en aften, hvor musikleder 
Michel Berg og resten af ”Selah Praise and Worship 
Team” vil dele deres hjerte for lovsang.  
Vi vil også synge sammen og tilbede Herren. 
 
Kom og vær med!  
Alle er velkommen til at være med denne aften,  
til at blive inspireret og have fællesskab med 
hinanden og med Herren! 

 

  

 
 

MUSIK- & LOVSANGSGUDSTJENESTE  
PINSESØNDAG 28.5 

 
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. 
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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. 9. januar til fredag d.13. januar,  

hver aften kl. 19.00. 

 
 

 BIBELSKOLE - ÅBEN FOR ALLE INTERESSEREDE 

 
FORÅRETS TEMA:  
FORSTÅ DEN ÅNDELIGE VERDEN 
 

Bibelskolen i foråret er for alle, der er interesserede i at dykke ned 

i bibelens undervisning om forståelsen af den åndelige. 

 

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: 

24. januar kl. 19.00-21.00 

31. januar kl. 19.00-21.00 

  7. februar kl. 19.00-21.00 

14. februar kl. 19.00-21.00 

21. februar kl. 19.00-21.00 

 

Tilmelding til Ruben Højer  

eller kirkens kontor på e-mail: vip@viborgip.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    CAFÉ I SELAH CENTER 

Café selvbetjening. 

Her finder du kaffeautomaten, hvor der kan 

købes forskellige typer af kaffe, te og 

kakaodrikke. 

Café og forårets højtider.  

• Påskesøndag d. 9. april er der 

sammenskudsbuffet, hvor alle 

medbringer en ret mad til en 

fælles buffet. 

• Pinsesøndag d. 28. maj tænder vi 

grillen og x’er fingre for godt vejr. 

 

Café om søndagen. 

Fællesskab i caféen efter gudstjenesten. 

 

D. 8. januar i forbindelse med barnevelsignelse. 

D. 5. februar. 

D. 5. marts. 

D. 9. april i forbindelse med påskesøndag.  

D. 7. maj i forbindelse med ungdomsvelsignelse. 

D. 28. maj i forbindelse med pinsesøndag. 

D. 4. juni. 

 

Caféen kan også lejes til private arrangementer. 

Kontakt kirkens kontor på telefon 86600233  

eller på e-mail vip@viborgip.dk 



 

 

 

 

                

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: 
22. januar 
12. og 26. februar 
12. og 26. marts 
23. 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. 7. 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, har aktiviteter og får en lille 
forfriskning. 
 
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 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

 

 

 

 

                

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE I HOULKÆR 
 

I lokalområdet Houlkær er der tilbud  

om aktiviteter for børn og unge. 

Alle er velkomne, også selv om man ikke bor i 

Houlkærområdet.  

Aktiviteterne foregår i klublokalerne på Odshøjvej 44. 

Det er gratis. Til specielle events kan der dog 

opkræves et lille beløb til dækning af ekstra udgifter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BØRNEKLUBBERNE for alle mellem 6-13 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. 

 

Fastelavn: Klubben er lukket d. 17. februar pga. vinterferie, så vi 

slår katten af tønden d. 24. februar i stedet for. 

GET-TOGETHER for alle mellem 12-19 år 
Hvad:  

Sjov, hygge, alvor, udfordringer  

og kristent fællesskab.   

Du møder venner, du får nye venner,  

du bliver udfordret.  

 
Hvornår mødes vi:  

Fredag i lige uger kl. 19.00. 

 

Første gang d. 13. januar. 

Herefter er det 27. januar – 10. februar – 24. februar – 10. marts 

– 24. marts – 7. april – 21. april – 5. maj – 19. maj –  

2. juni og sommerafslutning d. 16. juni. 



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. 7. januar kl. 9.00, så vi er klar til at tage  
fat på det nye år. 

• Lørdag d. 1. april kl. 9.00, nu er det tid til endnu en  
grundig omgang. 

 
 
 
 

 

Søndag d. 1. jan. INGEN GUDSTJENESTE 

Fredag d. 6. jan. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Lørdag d. 7. jan. Fælles rengøring i Selah Center kl.   9.00 

Søndag d. 8. jan. Nadvergudstjeneste. 
Barnevelsignelse. 
Café efter gudstjenesten. 

kl. 11.00 

Mandag d. 9. jan. Bønneuge kl. 19.00 

Tirsdag d. 10. jan. Bønneuge kl. 19.00 

Onsdag d. 11. jan. Bønneuge kl. 19.00 

Torsdag d. 12. jan. Bønneuge kl. 19.00 

Fredag d. 13. jan. Bønneuge kl. 19.00 

Fredag d. 13. jan. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 13. jan. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 13. jan. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 15. jan. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 20. jan. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 20. jan. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 22. jan. Gudstjeneste kl. 11.00 

Tirsdag d. 24. jan. Bibelskole kl. 19.00 

Fredag d. 27. jan. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 27. jan. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 27. jan. Gadekirke kl. 22.00 

Lørdag d. 28. jan. NTC sorterings- & arbejdsdag kl.   9.00 

Søndag d. 29. jan. Gudstjeneste kl. 11.00 

Søndag d. 29. jan. NTC årsmøde kl. 15.00 

Tirsdag d. 31. jan. Bibelskole kl. 19.00 



KIRKENS ÅRSMØDE 

For medlemmer af 

Viborg Internationale Kirke 

Søndag d. 5. februar kl. 14.00 

Husk bøn hver onsdag kl. 9 og kl. 19,  

og søndag før gudstjenesten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag d. 3. feb. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 3. feb. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 5. feb. Nadvergudstjeneste. 
Café efter gudstjenesten. 

kl. 11.00 

Søndag d. 5. feb. Kirkens årsmøde kl. 14.00 

Tirsdag d. 7. feb. Bibelskole kl. 19.00 

Fredag d. 10. feb. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 10. feb. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 10. feb. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 12. feb. Gudstjeneste kl. 11.00 

Tirsdag d. 14. feb. Bibelskole kl. 19.00 

Fredag d. 17. feb. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 19. feb. Gudstjeneste 
Fastelavn 

kl. 11.00 

Tirsdag d. 21. feb. Bibelskole kl. 19.00 

Fredag d. 24. feb. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 24. feb. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 24. feb. Gadekirke kl. 22.00 

Lørdag d. 25. feb. NTC sorterings- & arbejdsdag kl.   9.00 

Søndag d. 26. feb. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fastelavnssøndag d. 19. februar. 

Efter gudstjenesten skal vi  

slå katten af tønden og spise  

fastelavnsboller. 

Kommer du udklædt? 



  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

       
 
 

Fredag d. 3. mar. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 3. mar. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 5. mar. Nadvergudstjeneste. 
Café efter gudstjenesten. 

kl. 11.00 

Fredag d. 10. mar. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 10. mar. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 10. mar. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 12. mar. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 17. mar. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 17. mar. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 19. mar. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 24. mar. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 24. mar. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 24. mar. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 26. mar. Gudstjeneste 
Husk sommertid! Uret stilles frem. 

kl. 11.00 

Fredag d. 31. mar. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 31. mar. Gadekirke kl. 22.00 

Ønsker du at være en del af teamet eller bare at høre mere om 

gadekirken, er du velkommen til opstarts- & inspirationsmøde.  

Det er søndag d. 15. januar kl. 15.00 i Selah Center 



Remember prayer every Wednesday at 9 AM and at 7 PM 
and Sunday before the morning service. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Lørdag d. 1. apr. Fælles rengøring i Selah Center kl.  9.00 

Søndag d. 2. apr. Nadvergudstjeneste. 
Palmesøndag 

kl. 11.00 

Fredag d. 7. apr. Langfredagsgudstjeneste kl. 19.00 

Søndag d. 9. apr. Påskegudstjeneste. 
Dåb. 
Café efter gudstjenesten. 

kl. 11.00 

Fredag d. 14. apr. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 14. apr. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 16. apr. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 21. apr. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 21. apr. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 21. apr. Gadekirke kl. 22.00 

Lørdag d. 22. apr. NTC forårsmarked kl.  9.30 

Søndag d. 23. apr. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 28. apr. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 28. apr. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 30. apr. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 5. maj Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 5. maj Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 7. maj Nadvergudstjeneste 
Ungdomsvelsignelse 
Café efter gudstjenesten 

kl. 11.00 

Fredag d. 12. maj Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 12. maj Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 14. maj Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 19. maj Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 19. maj Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 21. maj Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 26. maj Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 26. maj Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 28. maj Pinsegudstjeneste 
Musik- & lovsangsgudstjeneste 
Café efter gudstjenesten 

kl. 11.00 



 
 
 
 
 

 

 
 

SCT. HANS AFTEN I LYNDERUP 
Fredag d. 23. juni kl. 17.30 

Alle, som har tid og lyst, er inviteret til at holde Sct. Hans aften 

sammen ved Lynderup strand. Mariann og André har et sommerhus 

der, og har tilbudt, at vi alle er velkomne hos dem. 

 

Vi skal spise sammen, synge sammen og hygge 

os sammen. Der bliver mulighed for at gå en tur 

til stranden og – hvis vi er heldige med tiden – 

være med når bålet på stranden tændes. 

 

Der kommer flere praktiske informationer i begyndelsen af juni,  

hold øje med infostanderen i Selah Center. 

 
[Da det er et udendørs arrangement, vil det blive aflyst i tilfælde af regnvejr.] 

 
 

Fredag d. 3. jun. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 3. jun. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 3. jun. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 4. jun. Nadvergudstjeneste. 
Café efter gudstjenesten. 

kl. 11.00 

Fredag d.  9. jun. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d.  9. jun. Gadekirke kl. 22.00 

Søndag d. 11. jun. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 16. jun. Børneklub i Houlkær kl. 15.00 

Fredag d. 16. jun. Get-Together kl. 19.00 

Fredag d. 16. jun. Gadekirke kl. 22.00 

Lørdag d. 17. jun. NTC sorterings- & arbejdsdag kl.   9.00 

Søndag d. 18. jun. Gudstjeneste kl. 11.00 

Fredag d. 23. jun. Sct. Hans aften i Lynderup kl. 17.30 

Søndag d. 25. jun. Gudstjeneste kl. 11.00 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

SOMMERCAMP I MARIAGER 8-14. JULI 2023 
 

 
 
Tilmelding og information: 
www.sommer-camp.dk   
 
 
 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/sommercampmosaik 
 

 

 

 
GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 11.00 

 

 
BØN HVER ONSDAG KL. 19.00 

 

 
ØVRIGE AKTIVITETER HOLDER SOMMERFERIE 

 

http://www.sommer-camp.dk/
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Postadresse: Viborg Internationale Kirke 
 

 Klokkestøbervej 1a, 8800 
Viborg 
 

Kontor tlf.: 
 

+45 8660 0233 
+45 6169 1033 

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. 9337 
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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