
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 fælleskab, 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, findes der desuden 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

JANUAR - APRIL 2020



10-over-7-bøn
Inden alle de onsdagsmøder, som starter kl. 
19.30, mødes en gruppe mennesker på 1. 
sal i Silo kl. 19.10. Vi beder for mødet, og 
hvad der lægger på hjertet. Du er velkom-
men til at deltage så ofte eller sjældent, som 
du har lyst.

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

Eftermiddagsmøde
Seniorer er målgruppe for dette arrange-
ment, men uanset alder er du hjerteligt 
velkommen, hvis du har to timer til rådighed 
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

Fællesspisning
Ved udvalgte møder arrangeres fælles-
spisning inden mødet. Alle er velkommen 
og der er særligt plads til, at børnefamilier 
let kan deltage. Medbring service. 
Tilmelding senest to dage før. 

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

2. januar - torsdag kl. 19:00
venskabsaften

5.-12. januar - se særskilt program
Evangelisk Alliance Bedeuge

15. januar - onsdag kl. 19:30
Aktuelt emne
Inge Marie Kirketerp Hansen, præst i Gjellerup

22. januar - onsdag kl. 19:30
Bibelgruppe

28. januar - tirsdag kl. 14:30
Livsfortællinger: Kong David
Kai Bohsen, tidl. præst i Ikast og Herning

29. januar - onsdag kl. 19:00
Årsfest og generalforsamling

5. februar - onsdag kl. 19:30
Dåb
Carsten Ørum Jørgensen, præst i Holstebro 

6. februar - torsdag kl. 19:00
Venskabsaften

12. februar - onsdag kl. 17:30  
Fællesspisning & Film
filmen starter kl. 18:15

19. februar - onsdag kl. 19:30
Kong David - et menneske på godt 
og ondt i glæde og sorg
Johannes Esmarch
præst i Vorgod-Fjelstervang

25. februar - tirsdag kl. 14:30
Skæbner på min vej
Johannes Jørgensen
tidl. leder af bofællesskabet Council Center

Januar

Februar



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

Kontaktperson - Dorte Risager
23 33 65 41 - risager.poul@gmail.com

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

April

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 samtale med 
dig og bede for dig i fortrolighed.

Kontaktpersoner 
Kirsti Kjeldsen - 97 11 87 85

Gert Hansen  - 22 42 62 04

Venskabsaften
Den første torsdag hver måned indbydes 
til venskabsaften i Silo for og med flygt-
ninge fra Kærshovedgård. Vi sætter 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.

Kontaktperson - Martin Raabjerg
40 62 60 98 - 97208606@webspeed.dk

26. februar - onsdag kl. 19:30
Bibelgruppe

6. marts - fredag, se særskilt program
Banko

12. marts - torsdag kl. 19:30
Fællesmøde med IMU
Martin Barslund Kirk, Joffi

18. marts - onsdag  kl. 19:30
Esters Bog - live recitation
Klaus Højgaard Laursen
teolog og indehaver af Bibelen Live

25. marts - onsdag kl. 19:30
Bibelgruppe

28. marts - lørdag, se særskilt program
Reparations- og rengøringsdag

31. marts - tirsdag kl. 14:30
En Falck-redders hverdag
Helmer Olesen, tidl. Falck-redder

2. april - torsdag kl. 19:00
Venskabsaften

Marts



Gjellerup Kirke
Udover et rigt givende gudstjenesteliv med 
blandt andet frimesse, brunchgudstjeneste 
og taizé-refleksion arrangerer vores lokale 
kirke adskillige aktiviteter i menigheds   - 
hus et Kirkeladen. 
Der er tirsdage med inspirerende foredrag 
én gang i måneden, der er højskolesang og 
brætspil samt adskillige andre arrange-
menter. 

Find mere information på gjellerupkirke.dk

April

Missionshuset
Silo er et missionshus, som bliver brugt i 
det daglige og tak for det!
Klubber og grupper 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 - Jens Bach
53 70 93 27 - jensthorvald@gmail.com

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

Støt Silo
Du kan støtte fælleskabet 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 - Carsten Østermark
29 25 02 72 - cs_ostermark@mail.tele.dk

Kasserer - Orla Nielsen 
53 32 85 80 - hummelmose.nielsen@mail.dk

3. april - fredag kl. 17:30
Fællesspisning & Familieaften
Randi Taulborg, konsulent i Danmarks 
folkekirkelige søndagsskoler

15. april - onsdag kl. 19:30
Synd & Nåde
Rene Brorson
Efterskoleforstander på Grejsdalens 
Efterskole

22. april - onsdag kl. 19:30
Kirkens vækst i verden i dag
(IM-Kredsaften)
Kurt E. Larsen
Professor på Menighedsfakultetet i Aarhus
i Snejbjerg menighedshus 
Sydgaden 22, 7400 Herning

28. april - tirsdag kl. 14:30
På kongens befaling rejste to 
missionærer til Indien
Bjarne Gertz Olsen
tidl. konsulent for Kirke og Mission

29. april - onsdag 19:30
Bibelgruppe


