VELKOMSTFOLDER

”For således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes,
men have evigt liv!”
Johannesevangeliet 3:16

Velkommen

Ønsker du…

Vi er glade for at se dig og håber, at du har lyst til at være
en del af vores fællesskab. Du
er meget velkommen, uanset
om du tror på Jesus eller ej. Vi
ønsker at være en kirke for
alle, der gerne vil lære Jesus
bedre at kende. Vi mødes til
gudstjeneste tre ud af fire søndage i måneden kl. 10.30 på Godthåbsvej 23,
Herning. Derudover sker der en del andre ting i løbet af ugen…

• at lære andre unge i alderen 25-40 år at kende (Søndagsbrunch):

kontakt Martin Haahr (29912725)
• at blive en del af en Bibelkreds: kontakt Lisbeth Jefsen (29919980)
• at blive medlem: kontakt Anders Jakobsen (20599427)

Det sker i LM Herning
• Noahs ark (ca. 3-10 år): mandag kl. 16.30-17.30
• Juniorklub (ca. 9-14 år): onsdag kl. 19.00-21.00
• Teenklub (ca. 13-16 år): mandag kl. 19.00-21.00

Følg med i, hvad der sker i LM Kirken

• LMU (ca. 16 år-25+ år): torsdag kl. 19.30-22.00

• Hjemmeside: www.lmkirken-herning.dk

gudstjeneste fra kl. 9.30-12.00
• Fredagsfællesskab: en social aften for både unge og ældre to gange pr.
halvår fra kl. 18.00-??
• Venskabsmiddag (tværkulturel samling): én fredag i måneden fra kl. 17.3021.00
• Sociale fællesskaber og aktiviteter: se www.lmkirken-herning.dk

• Facebook: LM Kirken Herning

• Modtag nyhedsmail fra kirkens ledelse: tilmeld dig på www.lmkirken-

herning.dk
• Modtag information fra SMS-kæde eller Messenger-tråd (fælles for både
kreds og kirke): kontakt Lene Haahr (61683499)

• Søndagsbrunch (ca. 25-40 år): den søndag i måneden, hvor der ikke er

LM Kirkens ledelse bestar af
• Ældsteråd: Anders Jakobsen (formand, 20599427), Hans Peter Kronborg,

Jon Kjærsgaard og Martin Haahr (præst)
• Menighedsråd: Lisbeth Jefsen (formand, 29919980), Maibrit Jacobsen og
Bruno Mørch

LM Kirken Herning er en evangelisk-luthersk frimenighed, der er en del af
Luthersk Mission. Vores grundlag er Bibelen som Guds ufejlbarlige ord og
den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse, som en sand og forpligtende
tolkning af Bibelen.

