2. halvår
2019

SOMMERENS TILBUD

ÅBENT HUS ARRANGEMENTER
(Ring/sms gerne dagen før og meld din ankomst)
Tirsdag d. 25. juni kl. 19.00 hos Inge og Ole Korshøj Andersen, Romaltvej 121,
Romalt, 8960 Randers SØ
Tlf. 5174 8122 eller mail: o.korshoj.a@gmail.com
Tirsdag d. 2. juli kl. 19.00 Karen og Alex Palmkvist,
Vester Alle 11, Assentoft, 8960 Randers SØ
Tlf. 4082 4885 eller mail: alex.palmkvist@gmail.com
Tirsdag d. 23. juli kl. 19.00 hos Conny og Leif Sørensen,
Helmsvej 32, 8870 Langå.
Tlf. 4041 8410 eller mail: leifgrotum@fiberflex.dk
__

Sommerlejr og Bibelcamping
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Hadsund Bibelcamping

Strandsborg Sommerlejr

Fre. d. 12. – fre. d. 19. juli
www.hadsundbibelcamping.dk

Lør. d. 13 – tors. d. 18. juli
Se side 5.

Skovgårde Bibelcamping

Skovgårde Seniorcamping

Fre. d. 26. juli – lør. d. 3. august
www.skovgaardebibelcamping.dk

Lør. d. 3. – fre. d. 9. august

PUSTERUMMET

PUSTERUMMET
Pusterummet - en ny type mødeaften.

KIG
MED

En aften, hvor alle generationer kan være sammen og opleve
fællesskabet på tværs af alder.
Vi begynder med fællesspisning kl. 17.30, hvor der bliver serveret
mad til 25 kr. pr. person og max. 75 kr. pr. familie.
Efter maden kan du deltage i forskellige aktiviteter, som varierer
fra aften til aften. Der er noget for både børn og voksne. En person
medvirker med en kort tale hver gang.
Vi ønsker:

➢

at pusterummet bliver et sted, hvor der er mulighed for at puste
ud. Jesus siger, at alle vi, der er trætte og tyngede af byrder,
må komme til ham og få hvile.

➢

at Pusterummet bliver et sted, hvor vi også kan få pusten igen.
Ånde godt og dybt ind, så det bliver til ny energi.

➢

at Pusterummet bliver et sted, hvor vi erfarer, at Guds Hellige
Ånd puster nyt liv i os. Skal det lykkes, er det vigtigt, at vi hver

især omslutter disse nye møder med forbøn og prioriterer at
være med.

Genesis, Indre Mission Randers
Eriksvej 13, 8960 Randers SØ.
www.randersindremission.dk
Bankforbindelse: Sparekassen Kronjylland
Reg. 9330 Kontonr. 0002504243.
MobilPay: 64872.
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MISSIONÆRENS HJØRNE

En bedre verden!
Når du læser dette, så er et forår rystet af terror passeret forbi. Vi har haft
valg til EU d. 26. maj og til Folketinget d. 5. juni. Vi har lyttet til og drøftet
budskaber om, hvordan vi er på vej til at destruere vores egen verden.
Det har alt sammen været begivenheder, vi er nødt til at tage alvorligt. Også
selvom vi ikke altid kender de virkelige svar, selvom vi tror det.

Friheden sat på prøve
Vi oplever en tid, hvor både ytringsfriheden og åndsfriheden er sat på prøve.
Det får på den ene side radikaliteten til at eskalere. En radikalitet, der vil
udelukke andre fra fællesskabet og deres ret til at ytre sig. Det kan i dag
være risikabelt at sige noget, som går det store flertal imod. Også selvom du
på ingen måde ønsker at fratage nogen deres ret til at mene noget andet
end dig.
Bibelen er vores udgangspunkt
I fællesskabet i Genesis ønsker vi, at der er noget,
der er sandt og noget, der ikke er det. Vi lægger
ikke skjul på, at det er bibelen, der er vores
udgangspunkt for Ham, vi tror på, og som vi ønsker
at følge. Nemlig Jesus, der er vokset op i den jødiske landsby Nazareth og
som siden blev både dræbt og genopstod fra de døde i hovedstaden
Jerusalem.
Det betyder blandt andet, at vi tror, at Gud har vist sin kærlighed til alle
mennesker gennem Jesus. Vi tror også, at det ikke betyder, at Gud siger ja til
alt. Vi ønsker i en åben drøftelse at turde tage fat om alle livets spørgsmål. Vi
ønsker at gøre det med bibelen som vores guide.
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MISSIONÆRENS HJØRNE

Et bedre sted at være
Verden er på mange måder i opløsning. Vi ønsker på det lille plan at skabe et
rum, hvor verden opleves som et bedre sted, fordi her er plads til at være, også
selvom vi ikke altid er lige langt på vejen. Vi ønsker at være med til at gøre både
Randers og vores land til et bedre sted at være gennem det at møde hinanden
med respekt.
Vi tror, at Jesus har lovet os en ny og bedre verden, når han kommer igen. Indtil
da tror vi, at vi har fået til opgave at gøre verden til et godt sted at være for
dem, vi er nær hos.
Med venlig hilsen
Jørgen Bloch,
missionær i Region Midt

Sommerlejr på Strandsborg d. 13. - 18. juli
Lejren er arrangeret for børn, som efter sommerferien skal gå i 1. – 9. klasse.
Temaet for bibeltimerne er: ”En giga ven – nu og for altid!”, hvor vi skal høre
nogle spændende fortællinger fra bibelen.
Vi skal lave en masse sjove aktiviteter, bade, bage snobrød, synge,
spille en masse bold og meget mere. Se mere på lejrens
Facebookside: ”Strandsborg Randers” eller find programmet på
www. randersindremission.dk.
Kontakt: Ninna Kahr, 4079 6044.
5
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BØN OG BIRKES

BØN og BIRKES hver lørdag
➢ Kl. 9.00 Kaffe/te og rundstykke/franskbrød.
➢ Kl. 9.30 - 10.00 Bønsfællesskab.
Bøn og Birkes finder sted hver lørdag, hvor vi mødes til socialt samvær og
bedemøde. Derefter er vi klar til at møde dagens andre
gøremål.
Vel mødt.
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TIL KALENDEREN

INGEN nytårsfest i 2020,
Men SÆT KRYDS I KALENDEREN
til 10 års jubilæum for Genesis
torsdag d. 23. januar 2020

IM GENBRUG
Besøg os på Mariagervej 33
tirsdag – torsdag kl. 13.00 – 17.00, fredag kl. 13.00 – 16.00.
Du kalder det ”skrammel”
andre mener ”fin og gammel”
Når du rydder op –
kom til Mariagervejs top
vi sælger gerne ud
til missionen går vort overskud

Vort speciale er – alt muligt…
frimærker
legetøj
bestik
bøger
frakker
spil

porcelæn
glas
møbler
malerier
tøj
………… og meget meget mere

Kontakt: randers@imgenbrug.dk
IM-Genbrug:
3052 0595
Inger Andersen:
6024 1860
Hans Andersen:
6093 7060
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FÆLLESSKAB DER LUNER
➢ Hele familien kan spise aftensmad for 35 kr. pr.
person, og max 100 kr. pr. familie.
➢ En fredag om måneden fra kl. 17.30 til
ca. 19.30 i Genesis
➢ Vi slutter med andagt.
Prisen for maden er billig, og du slipper for at købe ind og lave mad.
Kom med hele din familie, så sørger vi for aftensmaden. Der er god tid
til at nyde maden og snakke med alle de andre, som kommer. Kom og
vær med i fællesskabet.
Fredag d. 30. august kl. 17.30

Fredag d. 27. september kl. 17.30

Ingen tilmelding, men gerne en sms til
Karin: 6146 0761 eller Alex: 4082 4885.

KREAKLUB

Kom til kreaaften, 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 kort andagt og bøn.
Vær opmærksom på, at Kreaklub altid er den anden mandag i måneden!
Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.
STED:
Genesis, Eriksvej 13
TIDSPUNKT: mandage kl. 19-21
DATOER: 12. august, 9. september, 14. oktober,
11. november og 9. december.
Kontakt: Gerda Josefsen, 8642 3639.
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EFTERMIDDAGSMØDER

3. torsdag i måneden kl. 14.30 – ca. 16 på Eriksvej 13
Sang, forkyndelse, fællesskab og kaffe med brød á 15 kr.
Torsdag d. 15. august: Poul Erik Hansen, Farsø.
Torsdag d. 19. september: Henrik Dideriksen, Skive.
Torsdag d. 17. oktober: Ruth Worm, Silkeborg.
Torsdag d. 21. november: Søren Grysbæk, Horsens.
Torsdag d. 12. december: Sømandsmissionens
eftermiddag ved Jørgen Knudsen, Mårslet.
HUSK pakke til lotteri.
Velkommen

STILHEDENS RUM & DIAKONI AFTEN

Du må vælge, om du vil deltage i stilhedens rum, som er i Genesis kl. 19.00 til
kl. 20.00, eller du vil bruge aftenen til et diakonalt tiltag hjemme eller et andet
sted.
Stilhedens rum: Der er fokus på stilhed og tid til samvær med Gud. Når du
kommer, mødes du af stille musik som langsomt erstattes af 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, hvorefter der igen bliver sunget
lidt.
Aftenens sidste del er ”bønnens rum”, hvor der blandt andet
bliver bedt korte bønner i relation til aftenens refleksion. Der
bliver også stilhed til, at du kan bede dine egne bønner.
NYT: Der er kaffe i Genesis, hvis du har lyst, men man kan
også gå igen i stilhed.
Diakoni aften: En aften hvor du inviterer naboen eller hvem Gud minder dig om
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PROGRAM – RANDERS IM
AUGUST
Tirsdag d. 13. kl. 19.00
Torsdag d. 15. kl. 14.30
Tirsdag d. 20. kl. 19.00

Tirsdag

d. 27. kl. 19.00

Fredag

d. 30. kl. 17.30

SEPTEMBER
Tirsdag d. 03. kl. 19.00
Torsdag d. 12. kl. 17.30
Tirsdag d. 17. kl. 19.00
Torsdag d. 19. kl. 14.30
Tirsdag
Fredag

d. 24. kl. 19.00
d. 27. kl. 10.30
kl. 17.30
kl. 19.30

OKTOBER
Tirsdag d. 01. kl. 19.00
Torsdag d. 10. kl. 17.30
Tirsdag

d. 15. kl. 19.00

Torsdag d. 17. kl. 14.30
Tirsdag d. 22. kl. 19.00
Onsdag
Tirsdag

d. 23. kl. 14.30
d. 29. kl. 19.00

Opstartsmøde v. programudvalget. 
Eftermiddagsmøde. Poul Erik Hansen, Farsø.
Emeritus Esper Thidemann, Aarhus.
Emne: Sig mig, hvem du omgås, - og jeg skal
sige dig, om du er der, hvor ...
Missionær Finn Najbjerg, Vinderslev.
Emne: Daniel, fange - af Gud. (Dan. 1, 3-17).
Fællesskab der luner. Se side 8.

Missionær Jørgen Bloch, Randers.
Emne: Hjælp, jeg føler ikke Jesus! 
 PUSTERUMMET. Jørgen Bloch. Tema: Gud
kalder den, ingen regner med (1. Sam. 3,1-18).
Jim Pfrogner, Viborg.
Eftermiddagsmøde. Missionær Henrik
Dideriksen, Skive.
Missionær Anders Medom M. Madsen, Aarhus.
TrylleAndreas. Se side 16.
Fællesspisning / Fællesskab der luner.
Koncert ved Sara Hummelmose og Jesper
Maksten med band. Se side 16.

Missionær Jørgen Bloch, Randers.
Emne: Det gamle evangelium. 
 PUSTERUMMET. Britta Nedergaard Hansen.
Tema: Jesus forandrer alt (Joh. 6,1-15).
Evangelist i IM, Robert Svendsen, Lystrup.
Emne: Det handler ikke om mig! 
Eftermiddagsmøde. Ruth Worm Silkeborg.
?
Spørg Jørgen v. Jørgen Bloch, ?
?
Randers.
Pigefridag. Se side 15.
Pastor Lars Morthorst Christiansen, Vindum.
?
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PROGRAM – RANDERS IM
NOVEMBER
Tirsdag d. 05. kl. 19.00
Torsdag d. 14. kl. 17.30
Tirsdag d. 19. kl. 19.00
Torsdag d. 21. kl. 14.30
Tirsdag

d. 26. kl. 19.00

DECEMBER
Tirsdag d. 03. kl. 19.00

Tirsdag

d. 10. kl. 19.00

Torsdag d. 12. kl. 14.30

Tirsdag

d. 17. kl. 19.00

Lørdag

d. 28. kl. 19.00

Missionær Jørgen Bloch, Randers.
Emne: Helliget blive.... 
 PUSTERUMMET. Steen Palmqvist.
Tema: Fortæl hvad du ved (2.Kong. 5,1-27).
Diakoniaften/stilhedens rum. Se side 9.
Eftermiddagsmøde. Missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Pastor Jørgen A. Pedersen, Bjerringbro.
Emne: 'Jesus alene' - om begivenheder i NT,
hvor mennesker oplever Jesus alene.

Adventsfest. Evangelist i IM, Erik Empelo,
Aarhus. Emne: Hvordan bruger vi advent og
juletiden som anledning til at forkynde det
kristne budskab? 
Husk pakke til lotteri.
Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Emne: Herrens udvalgte tjener. (Es. 42,1-9).
Eftermiddagsmøde. Sømandsmissionens
eftermiddag ved Jørgen Knudsen, Mårslet.
Husk pakke til lotteri.
Vi synger julen ind v/ Malene
Futtrup Fibiger, Randers.
Julefest for hele familien.

: PUSTERUMMET – for hele familien. Vi begynder med spisning kl. 17.30,
hvor der vil blive serveret lækker mad til 25 kr. pr. person og max 75 kr. pr.
familie. Forskellige aktiviteter og møde for alle aldre og det slutter senest
kl. 20.00. Kaffe som afslutning. Se mere side 3.

Indsamling ved møder. Der samles ind ved alle møder, men vi gør
specielt opmærksom på disse:
Første tirsdag i måneden samles der ind til Kirkernes Familiehjælp.
13. august: Indsamling til Christina og Kent Andersen.
15. oktober: Indsamling til IM’s tværkulturelle arbejde.
11
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PROGRAM – RANDERS IMU
AUGUST
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

d. 08.
d. 15.
d. 22.
d. 29.

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

SEPTEMBER
Torsdag d. 05. kl. 19.00
Torsdag d. 12. kl. 17.30

Torsdag d. 19. kl. 19.00
Torsdag d. 26. kl. 19.00
Fredag d. 27. kl. 17.30
kl. 19.30

OKTOBER
Torsdag d. 03. kl. 19.00
Torsdag d. 10. kl. 17.30

Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

d. 17.
d. 23. kl. 14.30
d. 24. kl. 19.00
d. 31. kl. 19.00
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Sommeropstart.
Bibelstudie.
Bibeltime.
Fællesskabsaften.

Surprice.
PUSTERUMMET. Jørgen Bloch.
Tema: Gud kalder den, ingen regner med (1.
Sam. 3,1-18).
Bibelstudie.
Fællesskabsaften.
Fællesspisning.
Koncert ved Sara Hummelmose og
Jesper Maksten med band. Se side 16.

Besøg af Unite og Skywalk.
PUSTERUMMET. Britta Nedergaard Hansen.
Tema: Jesus forandrer alt (Joh. 6,1-15).
Se side 3.
Efterårsferie. Ingen IMU.
Pigefridag. Se side 15.
Fællesskabsaften.
Banko for alle.

PROGRAM – RANDERS IMU
NOVEMBER
Torsdag d. 07. kl. 19.00
Torsdag d. 14. kl. 17.30
Torsdag d. 21. kl. 19.00
Torsdag d. 28. kl. 19.00

Bibeltime.
PUSTERUMMET. Steen Palmqvist.
Tema: Fortæl hvad du ved (2.Kong. 5,1-27).
Surprice.
Bibeltime.

DECEMBER
Onsdag d. 04.
Torsdag d. 05.
Torsdag d. 12.
Torsdag d. 19.
Lørdag d. 28.

Besøge Unite.
Bibelstudie.
Fællesskabsaften.
Juleafslutning.
Julefest for hele familien.

kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

HVEM ER IMU?
Randers IMU er et kristent fællesskab, hvor der er plads til den enkelte. Vi har
bøn, bibel, hverdagsmission, det gode fællesskab og livet med Jesus i fokus. Vi
skiftes til at stå for aftenerne, som er hver torsdag kl. 19 til ca. 21.30. IMU er for
dig der er fyldt 16 år, eller når du føler dig klar, vi er ikke så firkantede. Vi ses i
missionshuset!
Kontingent er 250 kr. for en sæson (august-juni). Første halvår er gratis.
Vi holder til i Genesis på Eriksvej 13, hvis ikke andet er nævnt.
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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 én 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
udefra 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
Birgith K. Andersen, 6171 3619
Louise G. Fischer, 2619 6643
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Fredag d. 09. august
Fredag d. 06. september
Torsdag d. 12. september

kl. 17.30
kl. 17.30
kl. 17.30

Fredag
Fredag

kl. 10.30
kl. 17.30
kl. 19.30

d. 27. september
d. 27. september

Fredag d. 04. oktober
Torsdag d. 10. oktober

kl. 17.30
kl. 17.30

Onsdag d. 23. oktober
Fredag d. 01. november
Torsdag d. 14. november

kl. 14.30
kl. 17.30
kl. 17.30

Tirsdag

d. 03. december

kl. 19.00

Lørdag
Lørdag

d. 07. december
d. 28. december

kl. 12.00
kl. 19.00

Jørgen Bloch. Emne: Guds ære.
Andreas Bøge. Emne: At mærke Gud.
PUSTERUMMET. Jørgen Bloch.
Tema: Gud kalder den ingen regner med
(1. Sam. 3,1-18). Se side 3 og 11.
TrylleAndreas. Se side 16.
Fællesspisning.
Koncert ved Sara Hummelmose og Jesper
Maksten med band. Se side 16.
Peter Kofoed Herbst. Emne: Nådegaver.
PUSTERUMMET. Britta Nedergaard
Hansen. Tema: Jesus forandrer alt
(Joh. 6,1-15). Se side 3 og 11.
Pigefridag. Se side 15.
Filmaften.
PUSTERUMMET. Steen Palmqvist.
Tema: Fortæl hvad du ved (2.Kong. 5,127). Se side 3 og 11.
Adventsfest. Evangelist i IM, Erik Empelo,
Aarhus. Emne: Hvordan bruger vi advent
og juletiden som anledning til at
forkynde det kristne budskab?
Husk pakke til lotteri.
Julehygge hele dagen.
Julefest for hele familien.

PIGEFRIDAG
Pigefridag – her får du det foreløbige program.

Velkommen til alle piger, kvinder og damer
onsdag d. 23. oktober.
Kl. 14.30 - 15.15
Kl. 15.15 - 15.30
Kl. 15.30 - 16.45

Kaffe.
Velkomst og andagt.
Indlæg ved Birte Stræde Simonsen.
Emne: At være en god
pårørende.

Kl. 17.00 - 18.00
Kl. 18.00 - 19.15

Middag.
Indlæg ved Ruth Legarth.
Emne: At være pårørende i en svær situation.
Afslutning.

Kl. 19.15 - 19.30

Pris for hele dagen: 75 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

KORET EFFATHA
Vi er et lille kor (pt. 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 begynder med andagt og bøn. Derefter tages fat på sangene, og
aftenen slutter med hyggesnak over en kop kaffe/te.
Første øveaften efter ferien er onsdag d. 4. september.
Nye interesserede er velkomne til at forhøre
nærmere hos Anne-Dorte Nielsen. 8641 7178.
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FOKUSDAG

Fokusdag i Genesis
fredag d. 27. september
Kl. 10.30 Trylleri for børn v. ”TrylleAndreas”.
Arrangement for områdets børnehaver
og andre børn og voksne, som underholdes
af TrylleAndreas.
Derefter spises madpakker mm.

Kl. 17.30 Aftensmad og hygge.
Pris: 35 kr. pr. person, max. 100 kr. for en familie.

Kl. 19.30 Koncert ved Sara Hummelmose og
Jesper Maksten med band.

Der serveres kaffe med lidt lækkert
efter koncerten.
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INFORMATION

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 bryllup,
kobberbryllup, 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
Ella Bech-Larsen, 5194 3362
paakjaer@live.dk

Liselotte Rasmussen, 3034 2311
lfrasmussen@mail.dk
Leif Grotum Sørensen, 4041 8410
leifgrotum@fiberflex.dk

Bidrag og gaver til Genesis

Redaktion

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 Mobil Pay: Se side 3.
Kassereren skriver gerne en kvittering.

Britta Nedergaard Hansen, 6169 6870
organistbritta@gmail.com

Bibelkredse

Lars Stig Madsen, 8640 4134
lars.stig.madsen@gmail.com
Deadline næste nummer:
24. oktober 2019

IM – Genbrug
Inger Andersen, 6024 1860
randers@imgenbrug.dk

Udlejning af Genesis og service
Karin Palmqvist, 61460761
palmqvist52@gmail.com

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

Visionsudvalg
Steen Palmqvist, 26168090
palmqvistt@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. 0002504243
Formand
Anders Nielsen
: akn@fiberflex.dk
Næstformand
Erik Haldrup
: haldrup_spentrup@hotmail.com
Kasserer
Alex Palmkvist
Vester Allé 11, 8960 Randers SØ
: alex.palmkvist@gmail.com
Sekretær
Britta Nedergaard Hansen
: organistbritta@gmail.com
Knud Johansen
: birgitteogknud@gmail.com
Marianne Grinderslev
: marianne.grinderslev@hotmail.com

4261 9529
8647 7684
4082 4885

6169 6870
2236 5580
2727 9581

HJEMMESIDE
Webmaster

www.randersindremission.dk
Birgitte Johansen
: birgitteogknud@gmail.com

3059 4567

Ændringer til det trykte program sendes til
Birgitte, som sætter det på hjemmesiden.
Se vores persondatapolitik på hjemmesiden.
BOGSALG
Kontakt
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Conny F. Sørensen
: futtrup@fiberflex.dk
Bogsalgkonto:
Reg. nr. 9283 Konto nr. 0000339504
Mobil Pay: 15142

2142 0342
8646 2342

NAVNE OG NUMRE
IMU - INDRE MISSIONS UNGDOM

Formand
Kasserer

Genesis, Eriksvej 13, 8960 Randers SØ
: randersimu@hotmail.com
Kristian Fredsgaard Feldtmose
: kristian-laden@hotmail.dk
Anna-Kirstine Fredsgaard Feldtmose
: anna-kirstinefj@hotmail.com

EFTERMIDDAGSMØDER
Oluf Kjærgaard
: olufogkirsten@gmail.com
Elly Nielsen

2878 0913
2286 7244

5187 3837
2288 4505

FAMILIEFREDAG
Birgith K. Andersen
: birgithkj@hotmail.com

6171 3619

‘

Efterårs svamp
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1

Efterårs svamp

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 og få en kop kaffe.
Du kan bl.a. opleve:
- Ugentlige møder for alle
- Eftermiddagsmøder
- Bøn og Birkes
- IMU for de unge
- Kreaklub
- Bogsalg

- Pusterummet med spisning
- Bibelkredse
- Besøgstjeneste
- Familiefredag
- Kor

www.randersindremission.dk
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