
Hammerum Hovedgade 41 - 7400 Herning
hammerum.indremission.dk

Vil du modtage Silos nyhedsmail? Skriv til silomails@gmail.com

Der er masser af liv og aktivitet i Missionshuset Silo. I denne folder finder du mange af aktiviteterne, 
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. Du finder mere information om disse fællesskaber 

på de næste sider.

AKTIVITETER I
MISSIONSHUSET SILO

AUGUST - DECEMBER 2020



Café Silo
Hver mandag kl. 9.30-11.30 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. 

Kontaktperson - Hanne Kristoffersen 
20 67 88 89 - hanne-mk@hotmail.com

Eftermiddagsmøde
Mest for seniorer, men alle er hjerteligt 
velkommen. Den sidste tirsdag eftermiddag 
i måneden. Der er rum for livsfortællinger 
og forkyndelse, som nydes i hyggeligt 
caféfællesskab.

Kontaktperson - Betty Mundbjerg
25 47 87 21 - bettymundbjerg@gmail.com

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

 Kirsti Kjeldsen - 97 11 87 85
Gert Hansen  - 22 42 62 04

7. august - fredag kl. 17.30
Opstartsaften i Haugehytten
Haugevej 26, Herning

12. august – onsdag kl. 19.30
Aktuelt emne
Mikael Grønhøj Skovgård, præst i Gjellerup

19. august – onsdag kl. 19.30
Menighedsrådsvalg 2020
Henrik Kristoffersen og Poul Risager

25. august – tirsdag kl. 14.30
eFTERMIDDAGSMØDE
Heri Elttør, missionær

26. august - onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo

2. september - onsdag kl. 19.30
Moses møder Gud
Simon Møller Olesen, præst i Borris

10. september – torsdag kl. 19.30
Jonas’ bog
Martin Barslund Kirk, Joffi, Ordet & Israel

16. september – onsdag kl. 17.30
Fællesspisning & Familieaften
Mette Fuglsang Damgaard, fritidsansat DFS

23. september - onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo

29. september – tirsdag kl. 14.30
Frihed er det bedste guld
Margit Skov Pedersen, fritidsforkynder

30. september – onsdag kl. 19.30
Før det første penselstrøg
Kari Thygesen, kunstner fra Skjern

AUGUST

SEPTEMBER



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 læg-
ger på hjertet. Du er velkommen til at delt-
age så ofte eller sjældent, som du har lyst.

Kontaktperson - Ruth Frost Egedal
26 85 91 75 - ruthegedal@gmail.com

Bibelgruppe
En bibelgruppe er et mindre fællesskab 
med fokus på nærhed og fælles trosliv. Bi-
belgrupperne mødes én onsdag sidst på 
måneden i Silo eller hjemme hos gruppens 
medlemmer. Har du lyst til at være med i en 
bibelgruppe, finder vi den, der passer til dig. 

Kontaktperson - Dorte Risager
23 33 65 41 - dorte.risager@live.dk 

Fællesspisning
Inden udvalgte møder spiser vi sammen. 
Alle er velkommen, og der er særligt plads 
til, at børnefamilier let kan deltage. Med-
bring service. Tilmelding senest to dage før. 

Kontaktperson - Niels Westh
40 14 50 10 - tilmelding@wesths.dk 

NOVEMBER

7. oktober – onsdag kl. 19.30
Følg mig! (Luk. 9, 23-27)
Kasper Drejer, ungdomsrejsesekretær i DBI

14. oktober – onsdag kl. 17.30
Fællesspisning & Film 
Filmen starter kl. 18.30

20.-21. oktober – tirs- og onsdag kl. 19.30 
Bibelkursus
Brian Krüger Iversen, præst i Gjellerup

27. oktober – tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde
Orla Villekjær, tidl. præst i Sdr. Felding

28. oktober - onsdag kl. 19. 30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo

4. november – onsdag kl. 19.30
Diakoni
Margit Ahlefeldt Simonsen, diakonal 
medarbejder i IM

11. november – onsdag kl. 19.30
Kaldet til at forvandle 
- Hvad jeg lærte på den anden side af 
byskiltet (YM-Aften)
Henrik Engelbrekt Refshauge, 
generalsekretær i Mission Afrika

20.-22. november 
Weekendlejr
Særskilt program

24. november – tirsdag kl. 14.30
Eftermiddagsmøde
Hanne Pedersen, konsulent i DFS

25. november - onsdag kl. 19.00
FREDSLYSGUDSTJENESTE + 
bibelgruppe
Gjellerup Kirke + i hjemmene og Silo

Oktober



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

DECEMBER

Missionshuset
Silo er et missionshus, som bliver brugt i 
det daglige og tak for det! Klubber og grup-
per rydder op efter dem selv, mens portner 
står for den generelle rengøring. Udover 
programlagte aktiviteter kan Silo udlejes 
til foreninger og private arrangementer. 

 Portner - Cecilie Rabjerg 
40 24 92 26 

Bygningsvedligeholdelse - Ruben Waskiw
40 56 95 23 - rubenmurer@gmail.com

Udlejning - Lars Østerby
23 86 97 01 - vest98@gmail.com

Støt Silo
Du kan støtte fællesskabet som frivillig. 
Din hjælp kan skabe glæde i eksisterede 
arbejds    grene eller i et helt nyt projekt. Kontakt 
formanden og fortæl, hvad du brænder for.

Du kan også støtte missionshuset økono  misk 
ved at donere på MobilePay 71867 eller ved 
overførsel til 9605 1585614366.

Formand - Gudrun Skipper  
28 29 06 32

gudrunernst@gmail.com

Kasserer - Orla Nielsen
53 32 85 80  

kasserer.ham.indremission@gmail.com

Venskabsaften
Den første torsdag hver måned indbydes til 
venskabsaften i Silo for og med flygtninge 
fra Kærshovedgård. Vi har fokus på evan-
geliet, lovsang og sammenhold i en trængt 
verden. Alle er velkommen til at del tage og 
hjælpe til med transport fra Kærs hovedgård.

Kontaktperson - Martin Raabjerg
40 62 60 98 - martinraabjerg1@gmail.com

4. december – fredag kl. 17.30
Fællesspisning & Adventsfest
Frans Thusholt, fritidsforkynder

10. december – torsdag kl. 19.30
lovsangsfest
IMU

15. december – tirsdag kl. 14.30
Juletema
Mikael Grønhøj Skovgård, præst i Gjellerup

16. december - onsdag kl. 19.30
Bibelgruppe
I hjemmene og Silo


