
AKTIVITETER 
I MISSIONSHUSET SILO

AUGUST ‘22 - JANUAR ‘23



SEPEMBER

1. september · torsdag kl. 19
bibelcafé

7. september · onsdag kl. 19:30
MØDE: Det kristne fællesskab
Psykoterapeut Steen Palmquist

14. september · onsdag kl. 17.30
Familieaften · høstfest
Musikalske fortællinger ved Trine Ulnits 
Jensen

21. september · onsdag kl. 19.30
møde: Tvivlen - en naturlig 
del af troen
Missionær Brian Madsen, Vejle

23. september · fredag kl. 16.30
Mad og leg 

27. september · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde: En 
falckredders hverdag 
Tidl. Falckredder Helmer Olsen

28. september · onsdag kl. 19.30
bibelgruppe
I hjemmene og Silo

AUGUST

10. august · onsdag kl. 19
Vi besøger hinanden
Vi mødes i Silo og fordeles hos 
værterne

17. august · onsdag kl. 19.30
Møde: Bibelen ud til alle
Bibeloversætter Iver Larsen, Wicliffe

19. august · fredag kl. 16.30
Mad og leg 

23. august · tirsdag kl. 18
KSU Gudstjeneste 
I KSU-teltet

30. august · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde
Leif Mortensen, Aulum

31. august · onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo

Dette halvår sætter vi fokus på:

FÆLLESSKAB
Det gør vi, fordi fællesskabet er 
vigtigt i den proces, vi står overfor 
med indsamling, beslutninger om 
byggeri og alt, der hører med. 

Det giver kun mening at bygge et 
nyt missionshus, hvis der er et fæl
lesskab som grundlag. Vi har brug 
for et stærkt fællesskab –  derfor 
sætter vi fokus på det nu.

I 1. Korintherbrev kapitel 12 hører 
vi om kroppens forskellige dele. 
Der er ingen del af kroppen der 
kan sige til en anden del, at den 
ikke er nødvendig. Der er heller 
ikke nogen del, der kan sige om 
sig selv, at jeg ikke er nødvendig. 

Vi har alle sammen brug for at alle 
de andre er en del af fællesskabet 
– og vi har selv brug for at være 
en del af fællesskabet.

Vi glæder os til et spændende 
efterår sammen.

De bedste hilsner fra 
Programudvalget

”I er Kristi legeme og 
hver især hans lemmer”

1. Kor. 12,27

Bibelcafe
Den første torsdag hver måned 
indbydes til Bibelcafé (tidligere 
Venskabsaften) i Silo for og med 
flygtninge fra Kærshovedgård. 

Vi har fokus på evangeliet, 
lovsang og sammenhold i 
en trængt verden. Alle er 
velkommen til at del tage og 
hjælpe til med transport fra Kærs
hovedgård.

Martin Raabjerg
40 62 60 98

martinraabjerg1@gmail.com

Café Silo
Hver mandag kl. 9.3011.30 
indbydes til café (undtagen 
hellig dage). 

Du kan kigge ind hele 
tidsrummet eller droppe ind, når 
du har lyst. 

Der er morgenbrød med kaffe og 
te samt tid til sang, en god snak 
eller måske et spil bob. 

Lone Waskiw 
23 96 61 17

lrwaskiw@gmail.com



Bibelgruppe
En bibelgruppe er et mindre 
fællesskab med fokus på nærhed 
og fælles trosliv. 

Bibelgrupperne mødes én 
onsdag sidst på måneden i 
hjemmene og Silo. Har du lyst til 
at være med i en bibelgruppe, 
finder vi den, der passer til dig. 

Bitten Gramstrup
22 78 99 91

2. november · onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo 

3. november · torsdag kl. 19
Bibelcafé

9. november · onsdag kl. 19.30
Møde: BDM´s bidrag i Guds 
alsidige mission (YM-aften)
Brødremenighedens generalsekretær 
Arngeir Langås 

11. november · fredag kl. 16.30
Mad og leg

16. november · onsdag kl. 19.30
Møde: Nådegaver i 
fællesskabet
Præst Johnny Tideman, Søhøjlandets Kirke

23. november · onsdag kl. 19.30
Møde: Hvordan kan jeg være 
glad for Paulus, når jeg er 
kvinde?
Præst Inge Marie Kirketerp

29. november · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde: Møltrup – 
der, hvor kragerne vender
Svend Arne Sønderby

30. november · onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo

novemberFællesspisning
Inden udvalgte møder spiser vi 
sammen. Alle er velkommen, 
og der er særligt plads til, at 
børnefamilier let kan deltage. 

Medbring service. Tilmelding 
senest to dage før. 

Niels Westh
40 14 50 10

tilmelding@wesths.dk 

10-over-7-bøn
Inden alle onsdagsmøder, som 
starter kl. 19.30, mødes en 
gruppe på 1. sal i Silo kl. 19.10. 

Vi beder for mødet, og hvad der 
lægger på hjertet. 

Du er velkommen til at deltage 
så ofte eller sjældent, som du har 
lyst.

Ruth Frost Egedal
26 85 91 75 

ruthegedal@gmail.com

Silos nyhedsmail
Vil du modtage nyhedsmails 
fra Silo? 

Tilmeld dig på
silomails@gmail.com

Eftermiddagsmøde
Mest for seniorer, men alle er 
hjerteligt velkommen. Den sidste 
tirsdag i måneden. 

Der er rum for livsfortællinger 
og forkyndelse, som nydes i 
hyggeligt caféfællesskab.

Betty Mundbjerg
25 47 87 21

bettymundbjerg@gmail.com

5. oktober · onsdag kl. 19.30
MØDE: Genkomst og den nye 
jord
Fritidsforkynder Andreas Lind 
Pedersen, Viborg

6. oktober · torsdag kl. 19
bibelcafé

7. oktober · onsdag kl. 16.30
Mad og leg 

12. oktober · onsdag kl. 19.30
møde: Det kristne fællesskab 
som hjem
Ulrik Baun, Herning

19. oktober· onsdag kl. 17.30
filmaften

25. oktober · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde: Mission –
indien tur retur
Bjarne Gertz Olsen

25. oktober · tirsdag kl. 19.30
bibelkursus
Frimenighedspræst Peter Rask

26. oktober · onsdag kl. 19.30
bibelkursus
Frimenighedspræst Peter Rask

OKTOBER

MAD Og LEG
Et fællesskab målrettet 
børnefamilier. Vi spiser, hygger 
og leger sammen.

Hanne Kristensen
22 34 58 16



Støt Silo
Støt fællesskabet som frivillig. 
Din hjælp skaber glæde i 
eksisterende arbejds    grene eller i 
nye projekter. Kontakt formanden 
og fortæl, hvad du brænder for.

Støt Silo økono  misk via MobilePay 
71867 // overførsel til 9605 
1585614366.

Formand:
Gudrun Skipper  

28 29 06 32
gudrunernst@gmail.com

Kasserer:
Benny Lauridsen

kasserer.ham.indremission@gmail.dk

Gjellerup Kirke
Udover et rigt givende 
gudstjenesteliv med blandt andet 
frimesse, brunchgudstjeneste og 
taizé-refleksion arrangerer vores 
lokale kirke mange aktiviteter i 
menigheds    hus et Kirkeladen. 

Der er inspirerende foredrag, 
højskolesang, brætspil og meget 
andet.

Se mere på gjellerupkirke.dk

januar

Samtale & Bøn
Der findes frihed i at dele tanker, 
følelser og oplevelser med et 
andet menneske og derefter 
lægge det over til Gud i bøn. 

En gruppe fra Silo står klar til 
at tale med og bede for dig i 
fortrolighed.

 Kirsti Kjeldsen
97 11 87 85

Gert Hansen
22 42 62 04

4. januar · onsdag kl. 19.30
Møde: En ny begyndelse
Missionær Heri Elttør 

8.-15. januar
Alliancebedeuge 

18. januar · onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo 

25. januar · onsdag kl. 19
årsfest

27.-29. januar
Weekendlejr på 
Grejsdalens efterskole

31. januar · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde: 
Seniorvoluntører ved 
Sømandsmissionen i 
Grønland
Ragnhild og Poul Pedersen

Missionshuset
Silo bliver flittigt brugt i det 
daglige og tak for det! 

Klubber og grupper rydder 
op efter dem selv, mens 
bibelgrupperne står for den 
generelle rengøring. 

Silo kan lejes til foreninger og 
private arrangementer.
 

Bygningsvedligeholdelse:
Ruben Waskiw

40 56 95 23 
rubenmurer@gmail.com

Udlejning:
Lars Østerby
23 86 97 01

vest98@gmail.com

1. december · torsdag kl. 19
Bibelcafé 

2. december · fredag kl. 17.30
Familieaften & adventsfest
Bugtaleri, trylleri, sang ved Hans Jørn 
Østerby 

8. december · torsdag kl. 19.30
fællesaften med imu
Sprint

9. december · fredag kl. 16.30
Mad og leg

14. december · onsdag kl. 19.30
møde: Var de tre vise mænd nu 
helt kloge - og hvorfor havde 
de ikke ordentlige gaver med?
Efterskoleforstander Tonny Dahl 
Sørensen, Sydvestjyllands Efterskole 

20. december · tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde:  
julestemning
Bent Kjær Andersen

21. december · onsdag kl. 19.30
bibelgruppe
I hjemmene og Silo

DECEMBER



Velkommen i Silo
Der er masser af liv og aktivitet i Missionshuset Silo. I denne folder finder du 
mange af de aktiviteter, som henvender sig til voksne. 

Onsdagsmøder er det store fællesskab, som er henvendt til alle. Nærværende 
forkyndelse, sang og bøn er centralt, og enhver er velkommen til at kigge ind.

For at det store fælleskab må blomstre, kan du også deltage i en række mindre 
fælleskaber, som skaber grundlag for samtale, samvær og nærhed. 

SILO
Hammerum Hovedgade 41

7400 Herning

hammerum.indremission.dk


