
 

Velkommen til  

Missionsuge 2017 
 
 
 

I år tales over tekster ud fra 5. Mosebog. 
I Moses' 5. bog fortæller Moses om 

israelitternes flugt fra Egypten og det 

som Gud talte til dem, mens de måtte leve 40 år 

i ørkenen. Det er et budskab om en Gud, der 

viser sin nåde mod dem, som er ulydige 
mod ham, og at Gud ikke lader dem i stikken, 

men opsøger og kalder på dem, der er 

kommet væk. Det er også ord til os i dag: ”end 
er der en Gud foroven, som råder over Danmarks 
sag” synger vi i ”Jeg elsker de grønne lunde”. Vi 

kan glemme Gud, men Gud glemmer ikke 
os. Det er nu der er tid, det er ikke for sent 
endnu at høre Guds ord og modtage 
syndernes forladelse. Derfor holder vi igen 

i år missionsuge hvor du er velkommen 
til at komme og høre Peter Olsen tale. 
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Emner for ugen: 
 

Du skal elske Herren 
5.Mos.6  

 

Tag dig i agt! 
5.Mos.8  

 

Det skyldes ikke  
din retfærdighed 

5.Mos.9  
 

Vær modig og stærk 
5.Mos.31  

 

Himmelhåbet 
Joh. Åb 21  

 
 

Onsdag til lørdag kl. 19.30 
Søndag kl. 10.00 (Rundstykker fra kl. 9.00) 

 
Der vil være forskellige sangkor som medvirker fra 
torsdag til lørdag. Disse aftner vil der også være 

kaffe efter mødet. 
 

Velkommen til enhver 
 

Peters prædikener kan høres på: 
www.krusbjergmissionshus.dk  

under download – Missionsuge 
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