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Kære læser
Hvis vi vil være en levende missionsbevægelse i vores samtid, må vi være interesseret i at møde mennesker, der hvor
de findes, og åbne op for gensidig dialog.
I dette nyhedsbrev kan du læse om en række spændende aktiviteter og redskaber. Fælles for dem er, at de alle sigter
på at bringe mennesker sammen i et fællesskab, hvor der er plads til at tale om livets store spørgsmål.
Jeg håber, du vil hjælpe til med at bringe tilbuddene videre til at folk i din lokale forening.
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse!

Thomas B. Mikkelsen
Generalsekretær

Indsamling af årsgave til IM
Årsgaven er en meget vigtig forudsætning for at vi
kan fortsætte vores fælles arbejde. Det er vores erfaring at de største årsgavebeløb kommer fra de missionshuse, hvor bestyrelsen har gjort en konkret indsats. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at give indsamlingen ekstra opmærksomhed.
Overvej et festligt eller sjovt indsamlingsarrangement. Det styrker det sociale fælleskab og er en let
måde at samle ekstra ind på. Mange ældre vil gerne
have et besøg, og her er indsamling en god anledning.
Overvej også at gøre betalingen lettilgængelig: stil en
pc til rådighed i missionshuset, benyt IM’s nye mobilvenlige indsamlingsside aarsgave.indremission.dk
eller prøv en SMS-indsamling eller MobilePay.
Har I brug for hjælp eller inspiration kontakt Ingrid
Bjerre på ivb@imh.dk eller 21 45 47 45.
Tak om I vil hjælpe os med at give årsgaven et ekstra
løft i år, så vi når vores mål på 2.500.000 kroner.
Vedlagt: Ikke-hjemme-girokort og indsamlingsliste.

På festivalen afvikles IM’s Årsmøde, men hen over
hele weekenden er der program og aktiviteter for alle
aldersgrupper.

Spred flyer
Tak om IM-bestyrelserne vil sørge for god omtale af
årsmødefestivalen ved den kommende tids møder.
Vedlagte flyer er udleveret til samfund, IMU og DFS.
Flere kan rekvireres fra sekretariatet.

Tilmelding senest 2. juni
Gør opmærksom på, at man skal tilmeldes til årsmødefestivalen senest 2. juni. Tilmelding samt bestilling
af mad sker primært på indremission.dk/festival eller
alternativt på sekretariatet på tlf. 82 27 12 12.

Indspilning af koralerne til Sange og Salmer
Målgruppe: Bestyrelsen
Sidste år spurgte vi alle samfundsformænd, om man ville være interesseret i at købe en USB-pen,
hvor alle melodier fra koralbogen var indspillet. Flere af jer meldte positivt tilbage, så det er vi gået
i gang med! Vi laver indspilning af koralerne til to brug: Dels så man kan lære de nye sange, og dels
så man kan bruge det som akkompagnement, hvis man ikke har en pianist.
Vi har fundet fire frivillige pianister, som lige nu knokler med at indspille deres del af de 863
melodier med alle vers. Vi har valgt at spørge frivillige pianister for at holde omkostningerne nede,
men da de indspiller i fritiden, tager det lang tid at få indspillet alle melodierne. Derefter skal det
hele lyttes igennem og godkendes. Når sangene er færdigindspillet, skal de alle forbi en tekniker og
mikses - og til sidst lægges på USB-penne.
Vi arbejder på at få USB-pennene klar til salg og distribuering hos Forlagsgruppen Lohse i løbet
af efteråret 2014. Prisen for USB-pennen kommer til at ligge på omkring 1.000 kr. - kun godt 1 krone pr. melodi!
Vi håber på denne måde at kunne støtte indlæringen af nye sange og hjælpe med at løfte lovsangen også i de små fælleskaber.
Få mere at vide: Landsleder i IM-musik Benjamin Hougaard på beh@imh.dk eller 82 27 12 40

20 nye lokale hjemmesider
Målgruppe: Bestyrelsen
20 samfund har nu taget imod tilbuddet om at få en lettilgængelig hjemmeside for det lokale IMfællesskab. Hjemmesiden er baseret på en fælles skabelon og er let at holde opdateret. På
lokal.indremission.dk kan du læse mere om tilbuddet og se eksempler på de sider, som allerede er
oprettet. Løsningen koster kr. 1.250 om året.
Få mere at vide: Mediekonsulent Asbjørn Asmussen på aa@jesusnet.dk eller 60 60 64 07

Husk TEMA-undervisningen
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget
Den nye fleksible afløser for ’Oktobermøderne’ giver mange muligheder for god undervisning! Se de
spændende og givende temaer for 2014 og 2015 nu.
Få mere at vide: indremission.dk/ressourcer/undervisning/TEMAundervisning

Syng den igen
Målgruppe: Voksne
En festlig sangaften med gode gamle vækkelsessange. Fortæl om den Syng den igen, som er tættest på jer og giv interesserede en flyer, samt hæng indbydelsen op på jeres opslagstavle. Bestil
plakater på musik@imh.dk. Vedlagt flyer for Øst og flyer for Vest.
Få mere at vide: syngdenigen.dk

Konnekt 2014: Dit livs historie
Målgruppe: Unge og voksne mellem 20 og 30 år
Fællesmøder, aktiviteter i miljøer, lovsang, bøn og undervisning. Igen i år har vi strikket et spændende program sammen til en indholdsrig bededagsferie i Ikast. Tilmeldingen er i gang online.
Få mere at vide: konnekt.imu.dk

1/2 mil på Adamogeva
Målgruppe: Bestyrelsen
I 2013 var en halv million gæster inde omkring Adamogeva.dk og vi har nu dagligt 2.000 besøg på
hjemmesiden, som primært henvender sig til de 11-25 årige. Hjælp os med at sprede kendskabet
til Adamogeva.dk endnu mere. Brug de vedlagte postkort og send gerne bud efter flere.
Få mere at vide: Mediekonsulent Asbjørn Asmussen på aa@adamogeva.dk eller 60 60 64 07

Tal med en teenager
Målgruppe: Voksne
Rigtig mange kommer til tro, mens de er teenagere. Derfor vil IMU gerne komme med en simpel
opmuntring og opfordring: Tal med en teenager! Vi er helt overbevist om, at det kan få afgørende
betydning.
Få mere at vide: imu.dk/teen

Bliv klogere på troen og livet—tag på Børkop Højskole
Målgruppe: Voksne
Indre Missions Bibelskole tilbyder undervisning i Bibelen og i andre fag, der kan bruges i arbejdet lokalt blandt børn, unge og voksne. Støt de unge i jeres samfund, så de kan blive klogere på troen og
livet.
Få mere at vide: Børkop Højskole på imb.dk, imb@imb.dk eller 75 86 60 22

Nye udgivelser, der bl.a. styrker troen og ægteskabet
Målgruppe: Dig, der mener, at en bog kan gøre gavn og virke velsignende
Forlagsgruppen Lohse udgiver den 14. marts nye bøger, hvoraf fx Trosforsvar for teenagere modvirker tvivl hos unge, 100 kærlige hilsner medvirker til bedring af parforholdet og Gunner Elstads
e-bøger hjælper, Når livet gør ondt.
Få mere at vide: lohse.dk, info@lohse.dk eller 75 93 44 55

Inspiration til alle børne– og juniorledere
Målgruppe: Bestyrelsen
Den 6. september indbyder DFS alle børne-, junior- og kirkemedarbejdere til årets store inspirationskonference på Grejsdalens Efterskole. Tak om I vil gøre opmærksom på konferencen og inspirere
børne– og juniorledere til at tage med.
Få mere at vide: soendagsskoler.dk

Ny dåbs-cd: Lille knop på livets træ
Målgruppe: Alle, der har berøring med næste generation
Refleks Musik udgiver den 23. maj en opdateret dåbs-cd for de yngste. Cd’en vil gøre kirken og dens
ritualer hjemmevante – for såvel kirkefremmede som allerede kirkevante - gennem sange, salmer og
fortælling. Sæt plakaten op i missionshuset og bestil rigeligt med cd’er på refleks.dk, når de kommer
til maj.
Få mere at vide: lohse.dk eller Line A. Reckweg på lar@refleks.dk eller 60 80 73 23

Landsgave til DFS
Målgruppe: Bestyrelsen
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler samler en landsgave ind frem til den 25. april. DFS er en
selvstændig organisation og er derfor afhængig af indsamlede midler. Indsamlingslisten kan bruges
til indsamling.
Få mere at vide: soendagsskoler.dk/?id=3

Informationsbrevet indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene.
Bestil ekstra materialer på hes@imh.dk eller tlf. 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Organisation’.
Brevet sendes med post til samfundsformænd, og pr. mail til kredsformænd, IMs medarbejdere og info-modtagere.

