COVID-19

I Genesis gennemfører vi i denne COVID-19 tid de
arrangementer, som kan afvikles efter myndighedernes
aktuelle retningslinjer og forsamlingsloftet.
Sommerlejren på Strandsborg er
aflyst i år.
En del bibelcampings er aflyst, men
det bliver gennemført i Hadsund, på
Skovgårde Bibelcamping og
Skovgårde Seniorcamping, dog under særlige former.
Se info på deres hjemmesider.
I Genesis sidder vi med afstand, da vi synger til de fleste
af vores møder. Flere af dem vil også være kortere end
normalt.
Dette program er igen med forbehold, da der i efteråret
vil være forskellige møder, som gennemføres på en lidt
anden måde, især med hensyn til servering af mad. Der
bliver givet informationer før og under møderne.
Aktuelle informationer kan altid findes på vores
hjemmeside www.randersindremission.dk.

Solsikkefrø:
Hvordan går det med dine
solsikkefrø?
Vi glæder os til at se
resultaterne til efteråret.
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SOMMERMØDER

Velkommen til sommermøder i Genesis.
Hver aften vil der være:
- en vært/værter, som står for programmet
- god tid til hygge og snak mm.
- mulighed for at synge sammen og lytte til en andagt
- få serveret en kop kaffe/te med hjemmebagt brød
eller andet til ganen.
Tirsdag d. 29. juni kl. 19.00: Værter: Birte og Ib Simonsen.
Tirsdag d. 6. juli kl. 19.00:

Værter: Lisa og Erik Kahr.

Tirsdag d. 13. juli kl. 19.00: Værter: Ingrid og Ingolf H. Pedersen.
Tirsdag d. 20. juli kl. 19.00: Værter: Tove og Jørgen Bloch.

Bibelcamping
Hadsund Bibelcamping
Fre. d. 9. - fre. d. 16. juli
www.hadsundbibelcamping.dk
Skovgårde Bibelcamping
Fre. d. 23. - lør. d. 31. juli
www.skovgaardebibelcamping.dk

Skovgårde Seniorcamping
Lør. d. 31. juli - fre. d. 6. august

Læs hvordan de enkelte
bibelcampings håndterer
corona situationen på deres
hjemmesider.
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LYS I MØRKET

Hold håbet op
Indrømmet! Jeg er glad for særlige ord.
Seneste er ”kramputeret”. Det handler om at
savne kram og nærkontakt.
Det var det værste, da vi lærte ordet ”corona” og blev anbefalet at holde
afstand til hinanden. Endda til børn og børnebørn.
De første 30 år af mit liv lærte jeg at sige goddag og absolut ikke give knus.
Så blev jeg far og tog uddannelse til pædagog. Det gjorde, at knus blev en
uundværlig del af mit liv.
Corona-anbefalingen lød nu: Hold afstand! Knus ikke!
Dog havde vi lov til at give knus i vuggestuen ”til trøst og opmuntring”. Jeg
har opmuntret mange, også før de trængte hårdt til det ☺
Dronningen holdt en tale til nationen, da coronapandemien begyndte,
og dronningen sluttede: ”Med ønsket om håb og fortrøstning og godt mod”.
Gode velvalgte ord som vi havde brug for at høre lige præcis da.
Håbet bærer os.
Gud bærer os og siger til os:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”
Matt 11.28.
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LYS I MØRKET

Et hvilested for mig er blevet aftensalmen. Vi har fået for vane at finde en
lovsang eller salme på YouTube. Den lytter vi til, før vi takker Gud for dagen
og lægger os til at sove.
Anbefaling: Find og lyt til denne:
Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig,
her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
Jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig
(Dy Plambeck)
Kærlig hilsen
Niels Paakjær Bech-Larsen
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LYS I MØRKET

Hvad kan corona pandemien lære os…..
Nu er det over et år siden, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Vi er
blevet en hel del klogere. Men der er samtidig opstået en hverdag fuld af etiske
dilemmaer. Skal jeg kun tage hensyn til mig selv, så magter jeg faktisk ikke at
skulle testes flere gange om ugen. Skal jeg tage hensyn til min familie og
kollegaer mv., så skal jeg selvfølgelig lade mig teste, som det anbefales.
Skal jeg lade mig vaccinere med risiko for, at jeg bliver syg af vaccinen, eller skal
jeg springe over?
Der er mange åbne spørgsmål, den enkelte skal tage stilling til under denne
pandemi, og der kommer helt sikkert flere til hen ad vejen.
Jeg har igennem denne pandemi erfaret, at vi er sociale væsener, der er dybt
afhængige af hinanden og måske også mere, end vi troede tidligere.
Vi har kollektivt forsøgt at bekæmpe pandemien ved at følge myndighedernes
anbefalinger, og jeg har fået øjnene op for alt det, jeg let tager for givet.
Jeg har forstået betydningen af, at vi sammen kommer til møde i Genesis, at vi
sammen komme til gudstjeneste i kirken, fordi det er blevet taget fra os. Jeg er
blevet positivt provokeret til at forholde mig til, at mine handlinger har
konsekvenser for andre, og at der er noget, som vi skal udholde for andres
skyld.
Jeg har nok tidligere haft en udbredt illusion om, at jeg har kunnet kontrollere
alt, og det kan jo føre til dårlige valg, når jeg tror, at jeg kan planlægge og styre
mit liv. Pandemien har mindet mig om, hvor lille og ubetydelig jeg er i det store
univers. Som kristen tror jeg, at hvert enkelt menneske har uendelig værdi.
Men det betyder jo ikke, at vi er Gud. Vi er afhængige af hjælp fra hinanden og
af Guds hjælp. Dette kristne livs- og menneskesyn, tror jeg, er blevet mere
udtalt under denne pandemi, at flere har taget det til sig.
Jeg håber, at flere vil fastholde dette livssyn, når vi er ovre
på den anden side af
pandemien.
Venlig hilsen Anne Marie Mulvad
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BIBELDAGE

Velkommen til bibeldage i Genesis, hvor Knud W. Skov er forkynder.
Fredag d. 29. oktober:
Kl. 19.00:
Bibeltime v. Knud W. Skov.
Emne: Vejen til tro. (2. Kong 5, 1-17)
Efterfølgende er der kaffe og kage á 15 kr.

Lørdag d. 30. oktober:
Kl. 9.00:
Bøn og birkes
Kl. 10.15:
2. bibeltime: En for alle - for evigt. Dom. 16, 23-30.
Kaffepause
Kl. 11.15:

3. bibeltime: Adopteret kongebarn. 2. Sam. 9,1-13.
Kl. 12.30: Frokost.

Kl. 13.30:
Kl. 14.30:

4. bibeltime: Et afvist håb. 4. Mos. 14, 2-24.
Kaffe/the og afslutning

Pris:
Tilmelding:

100, - kr. inkl. forplejning hele lørdag.
Senest d. 22. oktober til Leif G. Sørensen på
mail: leifgrotum@outlook.com eller sms 4041 8410.
Knud W. Skov:
Cand. theol. & IT. Sønderjyde med teologi fra
København /DBI. Har undervist på MF ½ år,
Hedemølle Efterskole 10 år og Herningsholm
Erhvervsskole 5 år.
Er nu projektkoordinator for Dansk Balkan Mission.
Har været tilknyttet både LM, KFS, IM, ELM og Nyt
Liv. Bosat i Herning.
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RANDERS IMU
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AUGUST
Torsdag d. 12.

17.30

Sommeropstart.
Vi starter med fællesspisning.

Torsdag d. 19.

17.30

Torsdag d. 26.

19.00

PUSTERUMMET v. Pia Vestergaard Bräuner, Randers.
Tekst: Mark. 7,31-37.  Se side 11.
Bibeltime v. Jim Pfrogner.

SEPTEMBER
Torsdag d. 2.
Torsdag d. 9.
Torsdag d. 16.

19.00
19.00
17.30

Torsdag d. 23.
Torsdag d. 30.

19.00
19.00

Bibelstudie.
Fællesskabsaften.
PUSTERUMMET v. Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Tekst: Luk. 7,11-17.  Se side 11. 
Vi ta´r ud af huset.
Bibeltime.

OKTOBER
Torsdag d. 7.
Torsdag d. 14.
Torsdag d. 21.
Torsdag d. 28.

19.00
19.00
19.00
19.00

Bibelstudie.
Køn og seksualitet.
EFTERÅRSFERIE.
Bibeltime.

NOVEMBER
Torsdag d. 4.
Torsdag d. 11.
Torsdag d. 18.

19.00
19.00
17.30

Torsdag d. 25.

19.00

Forberede banko.
IMU’s store BANKO-aften.
PUSTERUMMET v. Jørgen Bloch, Randers.
Tekst: Matt. 25,31-46.  Se side 11.
Bibeltime.

DECEMBER
Torsdag d. 2.
Torsdag d. 9.
Torsdag d. 16.
Tirsdag d. 28.

19.00
19.00
19.00
19.00

Fællesskabsaften.
Bibelstudie.
Juleafslutning.
Julefest. Fælles for hele huset.

RANDERS IMU

HVEM ER IMU?
IMU er en gruppe unge, der frygtelig gerne vil optage DIN
torsdag aften. Nærmere betegnet er vi Randers IMU. Vi har et
kanon program, sammensat af alt fra bibeltimer til rappelling og
fra bowling til lovsangsaftener! Vi bruger meget tid på Gud, og det er
Ham, der har vores fokus. Samtidig lægger vi meget vægt på at have et
stærkt socialt fællesskab.
Vi er ca. 25 unge mellem 16 og 23 år, der mødes hver torsdag aften
kl. 19 til ca. 21.30. Har du afsluttet 10. klasse, eller har du rundet de 16 år,
er du meget velkommen!
Du betaler den ringe sum af 150 kr. pr. påbegyndt halvår, for at være
med! Vi holder til i Genesis på Eriksvej 13, hvis ikke andet er nævnt.

BANKO-aften
Torsdag d. 11. november kl. 19 – 21 arrangerer
IMU banko-aften for hele Genesis til fordel for
IMU’s økonomi.
Se mere på www.randersindremission.dk
Velkommen.
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RANDERS IM
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AUGUST
Tirsdag d. 10.
Torsdag d. 19.
Torsdag d. 19.

19.00
14.30
17.30

Tirsdag d. 24.
Tirsdag d. 31.

19.00
19.00

SEPTEMBER
Tirsdag d. 7.

19.00

Fredag d. 10.
Torsdag d. 16.
Torsdag d. 16.

17.30
14.30
17.30

Tirsdag d. 21.

19.00

Tirsdag d. 28.

19.00

OKTOBER
Tirsdag d. 5.

19.00

Fredag d. 8.
Tirsdag d. 12.
Tirsdag d. 19.

17.30
19.00
19.00

Torsdag d. 21.

14.30

Tirsdag d. 26.
Onsdag d. 27.

19.00
14.30

Fredag d. 29.
Lørdag d. 30.

19.00
9.00

Opstartsaften. 
Eftermiddagsmøde. Poul Erik Hansen, Løsning.
PUSTERUMMET v. Pia Vestergaard Bräuner, Randers.
Tekst: Mark. 7,31-37.  Se side 11.
Pastor emeritus Ole Larsen, Århus.
Generalsekretær Jens Peter Rejkjær, BDM.

Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Emne: Fuldfør løbet. Filipperbrevet kap. 3 - del 1.
Fællesskab der luner. Se side 13.
Eftermiddagsmøde. Søren Grysbæk, Horsens.
PUSTERUMMET v. Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Tekst: Luk. 7,11-17.  Se side 11. 
Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Emne: Fuldfør løbet. Filipperbrevet kap. 3 - del 2.
Landssekretær Nils Andersen, MF.

Missionær Jørgen Bloch.
Emne: Efterårets fester, del 1.
Fællesskab der luner. Se side 13.
Terapeut Frank Kristensen, Ødsted. 
Diakoniaften
& Stilhedens rum.
Se side 13.
Eftermiddagsmøde. Missionær
Grethe Friberg, Allingåbro.

Pastor Anders Grinderslev, Øster Hassing-Gåser sogn.
Pigefridag.
Se side 12.
Bibeldage med Knud W. Skov, Herning. Se side 7.
Bøn og birkes. Bibeldage med Knud W. Skov, Herning.
Se side 7.

RANDERS IM
NOVEMBER
Tirsdag d. 2.

19.00

Tirsdag d. 9.
Torsdag d. 11.

19.00
19.00

Fredag d. 12.
Torsdag d. 18.

17.30
14.30

Torsdag d. 18.

17.30

Tirsdag d. 23.
Tirsdag d. 30.

19.00
19.00

DECEMBER
Tirsdag d. 7.
Torsdag d. 9.
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 28.

19.00
14.30
19.00
19.00

Missionær Jørgen Bloch.
Emne: Efterårets fester, del 2. 
Pastor Flemming Baatz Kristensen, Århus.
IMU’s store BANKO-aften for ALLE.
Se side 9.
Fællesskab der luner. Se side 13.
Eftermiddagsmøde. Mogens Stig Nielsen,
Skanderborg
PUSTERUMMET v. Jørgen Bloch, Randers.
Tekst: Matt. 25,31-46.  Se side 11.
Missionær Søren Skovenborg, Ans.
Adventsfest v/ Grethe Friberg, Allingåbro.
HUSK pakke til lotteri. 

Koret Effatha står for aftenen.
Sømandsmissionær Jørgen B. Knudsen, Mårslet.
Pens. rejsesekretær Arne Olesen.
Julefest. Fælles for hele huset.

: Pusterummet. En aften for alle aldre.
Det begynder med spisning kl. 17.30, hvor der vil blive serveret mad til 25 kr. pr.
person og max 75 kr. pr. familie.
Efter maden er der forskellige aktiviteter, man kan deltage i
eller tage en snak i foyeren.
Kl. 19.00 er der møde for alle aldre, og det afslutter med
drop-ud-kaffe, så vi er færdige ca. kl. 20.00.

Indsamling ved møder. Der samles ind ved alle møder, men vi gør
specielt opmærksom på aftener markeret med
Kirkernes Familiehjælp.

, hvor der samles ind til
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PIGEFRIDAG

Velkommen til alle piger, kvinder og damer
til en fridag, hvor vi hører om det at være menneske i Guds vingård,
men også til en dag med hygge, samvær og tid til gode samtaler.
Onsdag d. 27. oktober:
Kl. 14.30 - 15.15

Kaffe og velkomst.

Kl. 15.15 - 16.45

Oplæg v. Ellen Hessellund,
projektkoordinator i Ordet og Israel.
Emne: Kvinder i bibelen + nyt fra
Israel.

Kl. 17.00 - 18.00

Middag.

Kl. 18.00 - 19.15

Oplæg v. Ellen Højlund Wibe, landssekretær
i Retten til Liv.
Emne: Menneskesyn og menneskeværd.
Hvad gør det ved os at leve i en abortåben kultur?

Kl. 19.15 - 19.30

Afslutning.

Pris for hele dagen: 75 kr.
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STILHEDENS RUM & DIAKONI AFTEN
Bestyrelsen har valgt at sammenlægge diakoniaften og stilhedens rum.
Diakoniaften er at bruge tid sammen med et andet
menneske.
Du kan fx. invitere en nabo, kollega eller god ven til
en kop kaffe eller en bid mad hjemme hos dig selv.
Du kan også invitere på en gåtur eller skovtur, hvor
der er tid til snak og lytte til hinanden, og hvor du
måske får mulighed for at dele dit vidnesbyrd.
Du kan også bruge aftenen på at ringe til en eller bede for en, som Gud
minder dig om.
Stilhedens rum foregår i Genesis kl. 19 - 20, hvor fokus er på stilhed og
tid til samvær med Gud. Når du ankommer, mødes du af stille musik,
som langsomt erstattes af, at vi synger et par sange, som du kan vælge
at synge stille med på.
Der vil blive læst tekster fra bibelen, som du får mulighed for at reflektere
over i stilhed. Aftenens sidste del er "bønnens rum", hvor der bliver bedt
korte bønner til refleksion, og stilhed, hvor du kan bede dine egne bønner.
Der er ikke kaffe i Genesis. Vi mødes i stilhed og skilles igen i stilhed.

FÆLLESSKAB DER LUNER
FÆLLESSKAB DER LUNER

Fredag d. 10. september kl. 17.30 – ca. 19.30
Fredag d. 8. oktober kl. 17.30 – ca. 19.30
Fredag d. 12. november kl. 17.30 – ca. 19.30
- Hele familien kan spise aftensmad.
- Vi slutter med andagt.

Prisen for maden er billig - 35 kr pr. person og 100 kr. for en
familie, - og du slipper for at lave mad.
Kom med hele din familie, så sørger vi for aftensmaden.
Ingen tilmelding, men gerne en sms til
Alex: 4082 4885 eller Karin: 6146 0761
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FAMILIEFREDAG
Familiefredag er for dig, som er ung, men ikke længere IMU’er, og som
savner et kristent fællesskab, hvor det sociale samvær er i fokus!
Vi mødes i Genesis til vores egen aften 1. fredag i måneden til
fællesspisning kl. 17.30.
Efter aftensmaden er der børnetid, som består af et
par sange og bibelhistorie, og det afsluttes med en
godnatsang inden deres sengetid.
Herefter er programmet varierende med lovsang, en forkynder ude fra eller
andet. Vi håber at se dig. Du kan finde os på Facebook under navnet
”Familiefredag”.
Hvis du har spørgsmål eller andet, kan du også kontakte
Louise G. Fischer, tlf. 2619 6643
Birgith K. Andersen, tlf. 6171 3619
Dato
Lørdag d. 26. juni
kl. 10 – 22.
Torsdag d. 19. august
kl. 17.30
Fredag d. 3. september
Torsdag d. 16.
september kl. 17.30
Fredag d. 1. oktober
Fredag d. 29. – lørdag d.
30. oktober
Fredag d. 5. november
Torsdag d. 18.
november kl. 17.30
Lørdag d. 4. december
kl. 10 – 22.
Tirsdag d. 28. december
kl. 19.00
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Program
Sommerhygge.
PUSTERUMMET v. Pia Vestergaard Bräuner,
Randers. Tekst: Mark. 7,31-37.  Se side 11.
Opstart. Vores egen aften.
PUSTERUMMET v. Ingolf Henoch Pedersen,
Randers. Tekst: Luk. 7,11-17.  Se side 11.
Missionær Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg.
Bibelweekend med Knud W. Skov, Herning.
Se side 7.
Villy Sørensen, Hammel.
Emne: Har evigt liv. Johs. 5.24.
PUSTERUMMET v. Jørgen Bloch, Randers.
Tekst: Matt. 25,31-46.  Se side 11.
Julehygge.
Julefest. Fælles for hele huset.

EFTERMIDDAGSMØDER

3. torsdag i måneden kl. 14.30 – ca. 16.00
Der er fællessang, forkyndelse, hygge,
kaffe med brød á 15 kr og tid til samtale
med hinanden.

Torsdag d. 19. august v. Poul Erik Hansen, Løsning.
Torsdag d. 16. september v. Søren Grysbæk, Horsens.
Torsdag d. 21. oktober v. Grethe Friberg, Allingåbro.
Torsdag d. 18. november v. Mogens Stig Nielsen, Skanderborg.
Torsdag d. 9. december v. Sømandsmissionær Jørgen Knudsen,
Mårslet.

Velkommen

BØN OG BIRKES

BØN og BIRKES hver lørdag
➢ Kl. 9.00: Kaffe/te og rundstykke/franskbrød
➢ Kl. 9.30 - 10.00: Bønsfællesskab
Til Bøn og Birkes mødes vi til socialt samvær og bedemøde. Derefter er vi klar
til dagens andre gøremål.
Vel mødt.
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KREAKLUB

Kom til Kreaklub, hvis du nyder at mødes på tværs af alder og lave kreative
påhits og/eller hygge dig i en afslappet atmosfære. Der serveres kaffe og
forfriskning for kun 10 kr., og afsluttes med en andagt, bøn og sang.
Vær opmærksom på at Kreaklub altid er den anden mandag i måneden!
Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.
Sted:
Tidspunkt:
Datoer:

Genesis, Eriksvej 13
Mandage kl. 19 - 21
d. 9. august, d. 13. september, d. 11. oktober, d. 8. november
og 13. december.

Oplysninger: Gerda Josefsen, tlf.: 8642 3639.

KORET EFFATHA
Vi er et lille kor på 6 medlemmer, der gennem sang og
musik ønsker at sige Guds ”Effatha” (luk dig op!) ind i menneskers
liv. Sangene er flerstemmige og langt de fleste på dansk – enkelte
på engelsk.
Vi øver den første onsdag i måneden fra kl. 19.00 til ca. 21.00 på Syrenvej 20,
Randers NØ.
Aftenen starter med andagt og bøn. Derefter tages fat på sangene, og aftenen
slutter med hyggesnak over en kop kaffe/te.
Første øveaften efter sommerferien er onsdag d. 1. september.
Nye interesserede er velkomne til at forhøre
nærmere hos Anne-Dorte Nielsen,
tlf. 8641 7178.
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INFORMATIONER
Adresseliste

Mærkedage

Britta Nedergaard Hansen, 6169 6870
organistbritta@gmail.com

Hvis du ved om én fra IM, som har rund
fødselsdag, sender vi en hilsen fra og
med, man fylder 60 år og til
bryllupsdag, sølvbryllup osv. Giv besked
til Ella Bech-Larsen, 5194 3362
eller Gerda Josefsen, 8642 3639

Besøgstjenesten
Grethe Friberg, 9835 1967 / 2174 2261
grethe.friberg@indremission.dk
Gerda Josefsen, 8642 3639

Programudvalg
Bibelkredse
Ella Bech-Larsen, 5194 3362
paakjaer@live.dk

Bidrag og gaver til Genesis
Alle udgifter til driften dækkes af frivillige gaver. Tak for gaver, der bliver
givet. Gaver mærkes med ”til driften”,
”vores hus” med videre.
Kontonr. og MobilPay: Se side 18.
Kassereren skriver gerne en kvittering.

Fællesskab der luner og
visionsudvalget
Steen Palmqvist, 2616 8090
palmqvistt@gmail.com

Missionærer
Jørgen Bloch, 2492 6007
jorgen.bloch@indremission.dk
Grethe Friberg, 9835 1967 / 2174 2261
grethe.friberg@indremission.dk

Liselotte Rasmussen, 3034 2311
lfrasmussen@mail.dk
Leif Grotum Sørensen, 4041 8410
leifgrotum@outlook.com
Birte Simonsen, 2448 4401
birteogib@gmail.com

Redaktion
Britta Nedergaard Hansen, 6169 6870
organistbritta@gmail.com
Lars Stig Madsen, 2544 4049
lars.stig.madsen@gmail.com
Deadline næste nummer:
1. november 2021

Transport
Tag en af regionalbusserne, som holder
på Aarhusvej. Eller linje 4, og stå af på
hjørnet af R. Hougårds Vej og Olufsvej.

Udlejning af Genesis og service
Karin Palmqvist, 6146 0761
palmqvist52@gmail.com
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NAVNE OG NUMRE

INDRE MISSION RANDERS
Genesis, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ
Konto Sparekassen Kronjylland,
Reg. nr. 9330 Kontonr. 000-2504243
MobilPay: 64872
Formand:

Karen Fris Sørensen
: bedstemor.karen.fris@gmail.com

2288 4489

Næstformand:

Erik Haldrup
: haldrup_spentrup@hotmail.com

8647 7684

Kasserer:

Leif Grotum Sørensen
Helmsvej 32
8870 Langå.
: leifgrotum@outlook.com

4041 8410

Sekretær:

Britta Nedergaard Hansen
: organistbritta@gmail.com

6169 6870

Knud Johansen
: birgitteogknud@gmail.com

2236 5580

Marianne Grinderslev
: marianne.grinderslev@hotmail.com

2727 9581

HJEMMESIDE
www.randersindremission.dk
Webmaster:

Birgitte Johansen
: birgitteogknud@gmail.com
Ændringer til det trykte program sendes til
Birgitte, som sætter det på hjemmesiden.
Se, hvad der sker i IM Randers. Vi vil gerne
have aktuelle billeder på vores
hjemmeside.
Se vores datapolitik på hjemmesiden.

18

3059 4567

NAVNE OG NUMRE

BOGSALG
Kontakt Conny F. Sørensen
: futtrup@outlook.com
Bogsalgkonto:
Reg. 9283 konto nr. 0000339504
MobilPay: 15142

2142 0342
8646 2342

EFTERMIDDAGSMØDER
Oluf Kjærgaard
: olufogkirsten@gmail.com

5187 3837

Elly Nielsen

2288 4505

Birgith K. Andersen
: birgithkj@hotmail.com

6171 3619

FAMILIEFREDAG

IMU - INDRE MISSIONS UNGDOM
Genesis, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ
randersimu@hotmail.com
Formand:

Anna-Kirstine Fredsgaard Feldtmose
: anna-kirstinefj@hotmail.com

2286 7244

Kasserer:

Heine Møller Larsen
: heinemlj@live.dk

3042 8919


www.imb.dk
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Du kan bl.a. opleve:

GENESIS
Er samlingsstedet for Indre
Missions arbejde i Randers og
en del af det folkekirkelige
arbejde i byen.
Vores hus ligger på Eriksvej 13,
så kig forbi.
20

www.randersindremission.dk

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ugentlige møder for alle
Pusterummet for hele familien
Eftermiddagsmøder
Bibelkredse
Bedemøder
Besøgstjeneste
IMU for de unge
Familiefredag
Kreaklub
Koret Effatha
Bogsalg

