
 

 

Fredericia, den 14. april 2015 

Nyhedsbrev nr. 2/2015 

Kære læser 

 

Vi har et ønske om, at Indre Mission skal være et åndeligt fællesskab, hvor vi har tid og overskud til hinanden. Vi 

drømmer om, at Indre Mission også fremover må være et åbent mødested – et frirum, hvor vi kan være i dialog med 

hinanden om livets store spørgsmål.  

 

Hjælp os med at indbyde mennesker til at tage del i fællesskabet ved at gøre dem opmærksom på de mange spæn-

dende tilbud og aktiviteter, som du finder i dette nyhedsbrev. 

 

Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse! 

 

 

 

  

 

       VEND for mere information  

Velkommen til IM’s årsmøde 
 

Indre Missions Årsmøde afholdes i år på Mørkholt 

Strand Camping. Det sker lørdag 

den 13. juni fra kl. 13.00-21.00. I 

år bliver det enkelt og med fokus 

på beretninger, drøftelser og for-

kyndelse.  

 

Få flere med 
Vi håber, at rigtig mange vil sætte dagen af til at være 

sammen med IM-venner fra hele landet. Hjælp os med 

at gøre reklame for dagen. Yderligere oplysninger 

findes på indremission.dk/årsmøde. Der kan rekvire-

res programmer på bf@imh.dk eller 82 27 12 10.  

 

Log ind på campingpladsen 
Det vil naturligvis berige fællesskabet, hvis mange 

benytter muligheden for at være på pladsen hele 

weekenden. Fredag aften er der underholdning for 

hele familien fra kl. 19.30-21.00.  

 

 

Indsamling af årsgave til IM 
 

Så er det tiden, hvor årsgave-indsamlingen skal 

igangsættes. Årsgaven udgør en væsentlig del af de 

samlede gaver til IM. Derfor er det vigtigt, at hver 

samfundsbestyrelse gør nogle konkrete tiltag for at 

indsamle årsgaven i 2015. Årsgaven er vigtig for In-

dre Missions arbejde i Danmark.  

 

Gør indsamlingen lettere ved at aftale, hvornår I kom-

mer på besøg med indsamlingslisten. Så går I ikke 

forgæves. Fortæl hvilke aftner i missionshuset, at der 

vil være indsamling til årsgaven. Så er folk forbered-

te. Er det i år, at I skal lave et indsamlingsarrange-

ment, hvor der er mulighed for at lave noget socialt, 

og samtidig samle ind til årsgaven?  

 

Tak for enhver gave. Mange gaver – både små og sto-

re – bliver samlet til en stor årsgave. Mission er vig-

tigt. Penge er nødvendige for at drive mission.   

Har I brug for inspiration til indsamlingen eller er der 

spørgsmål, så kontakt økonomichef Finn V. Larsen på 

tlf. 82 27 13 30 eller mail fvl@imh.dk. 

 

Vedlagt: Ikke-hjemme-girokort og indsamlingsliste. 

Peter Nord Hansen 

Konstitueret generalsekretær 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

Fax 75 92 61 46 

http://indremission.dk/årsmøde
mailto:bf@imh.dk
mailto:fvl@imh.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2015/Ikke-hjemme-giro.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2015/AArsgaveliste_2015_print.pdf
mailto:sek@imh.dk


 

 

 
Indre Missions bibelcamping 
Målgruppe: Voksne 

Snart er det sommer og derfor vil vi gerne orientere jer om de forskellige teltmøder og bibelcampings som ar-

rangeres i Indre Missions regi. Der er vedlagt postkort med alle arrangementer, så du kan se, hvor det sker, når 

du har ferie. Velkommen på bibelcamping. 

Få mere at vide: bibelcamp.dk 

 
Præsentationsfolder om Indre Mission på engelsk 
Målgruppe: Alle, der har berøring med engelsktalende 

Folderen er en kort præsentation af Indre Mission. Den er tænkt som orientering og inspiration til engelskta-

lende flygtninge, nydanskere, migranter og turister. Bestil folderen hos Indre Mission. Brug den i tværkulturelt 

arbejde, læg den på biblioteket og i kirken, og del den ud på markedspladsen og bibelcampingen.   

Få mere at vide: Tværkulturel konsulent Krista Rosenlund Bellows på konsulent@imta.dk eller 21 31 34 55  

 
Sangaften i selskab med Anders Grinderslev 
Målgruppe: Voksne 

Fra d. 4. maj til d. 7. maj 2015 er der mulighed for at synge nye og kendte sange fra ’Sange og Salmer’ i selskab 

med sangere og musikere under ledelse af Anders Grinderslev. Turnéplan: 4. maj i Viborg, 5. maj i Aalborg, 6. maj 

i Herning, 7. maj i Skjern. Arrangeres af LM-musik og IM-musik i samarbejde med lokale IM og LM fællesskaber.  

Få mere at vide: im-musik.dk  

 
Nye lovsange til dit fællesskab 
Målgruppe: Musikere og lovsangsledere 

Fællessang+ er en pakke med 14 nye, gode lovsange, der er udgivet som supplement til sangbogen Fællessang. 

Der er både nyskrevne danske lovsange og oversættelser af velkendte engelske lovsange i pakken. Et par af 

sangene blev benyttet på Mission2015. Noderne kan købes online på Nodebasen.dk, og Powerpoint/

EasyWorship-udgave kan købes i samlet pakke. 

Få mere at vide: nodebasen.dk/products/FSplus/faellessang 

 
Felix Rejser  
Målgruppe: Bestyrelsen  

Hjælp med at gøre IM’s rejsebureau kendt i jeres samfund og nævn gerne et par af rejserne ved et møde. 

Fx gentager vi turen til De Vestindiske Øer efter den store succes i januar i år, og man kan komme på krydstogt 

til Nordkap med konstitueret generalsekretær Peter Nord Hansen og hustru Cecilie som rejseledere. 

Få mere at vide: fxr@felixrejser.dk eller kontakt os på felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor I også kan bestille 

flere kataloger 

 

 Rift om pladserne til JuniorSportsCamp 
Målgruppe: Forældre til 10-14-årige 
85 har allerede tilmeldt sig årets kombinerede sports- og juniorcamp på Skrødstrup og Sydvestjyllands Efter-

skoler i uge 27. Tilmeldingsfrist 14. maj. 

Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk 

 
Syng den igen  
Målgruppe: Voksne  

En festlig sangaften med sange og salmer til Guds ære. Tidligere Primus-sangere vil være kor og primært synge 

sange fra deres missionshusrepertoire. Fortæl om Syng den igen, hæng flyeren op på jeres opslagstavle og giv 

interesserede en flyer. 

Få mere at vide: syngdenigen.dk 

 
Konnekt 2015: På den anden side 
Målgruppe: IMU og IM’ere mellem 18 og 28 år 

Konnekt er flyttet til Aarhus, men er stadig målrettet de ældste IMU’ere og de yngste i IM (18-28 år). Program-

met er fyldt med spændende aktiviteter til en indholdsrig bededagsferie.  

Få mere at vide: konnekt.imu.dk 
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Promovér årets lodseddel 
Målgruppe: Voksne 
Salget af lodsedler har i mange år betalt en årsløn for en DFS-konsulent. Hvis nogen vil være med til at sælge 

lodsedler kan I udfylde en bestillingsseddel på lodsedler.soendagsskoler.dk. I kan også kontakte landskontoret. 

Få mere at vide: Landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
Godly Play i København 
Målgruppe: Formidlere af bibelhistorier 
Godly Play kurset på Diakonhøjskolen var udsolgt. Hvis du er interesseret i formidling af bibelhistorier, så har du 

chancen på Hotel Hebron 20.-22. august. Tilmelding på soendagsskoler.dk. 

Få mere at vide: Kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk eller 40 91 83 76 

 
DFS udfordrer forældre i et nyt magasin 
Målgruppe: Forældre  
"Det bedste du har" er et magasin om det at være tydelig kristen i familien. Det udkommer til sommer, men DFS 

gøder jorden med en skarp leder i IMT nr. 12 om at tage ansvar som kristen forælder. Næste nummer af det gra-

tis venneblad Små skridt handler om samme emne. Vi vil allerede nu opfordre til at tage godt imod magasinet – 

og støt op om forældrene i jeres samfund, de gør et vigtigt missionsarbejde i hjemmene. 

Få mere at vide: Landsleder i DFS Bent Molbech Pedersen på bent@soendagsskoler.dk  

  

  

  

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på hes@imh.dk eller tlf. 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Organisation’. 
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