
 

 

 Fredericia, den 11. april 2016 

Nyhedsbrev nr. 2/2016 

Kære læser 

 

Endnu en gang sender jeg med frimodighed og glæde oplysninger om en hel række af gode arrangementer og inspira-

tionsfora. Netop nu er der stor opmærksomhed på Årsmødefestivalen, hvor det tyder på, at vi bliver mange. Seneste 

melding fra Mørkholt er, at der er stor efterspørgsel på hytter og campingpladser — skønt! Man kan både deltage 

hele weekenden eller dele af den, og der er flere muligheder for overnatning. Læs mere senere i dette brev. 

 

Vær opmærksom på, at nyhederne om diverse tiltag gives videre til de relevante personer. Jeg tænker eksempelvis 

på, at de unge får at høre om Konnekt, børnefamilien om JuniorSportsCamp osv. Målgrupperne er noteret ved hvert 

af tiltagene—spred nyhederne! 

 

IM skal også fremad være kendetegnet ved stor opfindsomhed og kvalitet i tiltag, der styrker missionsarbejdet i 

Danmark. Der er brug for at evangeliet formidles, så det kan høres. Jeg vil derfor minde om, at det er vigtigt med ind-

samlinger til landsarbejdet i jeres lokale fællesskab samt private gaver direkte til landsarbejdet. Din gave til IM er 

en gave til evangeliets forkyndelse i Danmark! Tak for din gave! 

  

 

 

 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Fællesskab der skal opleves 
 

Den 3.—5. juni holder Indre Mis-

sion Årsmødefestival på Mørk-

holt Strand Camping. Det bliver 

en farverig årsmødefestival 

med koncert med Stuart Tow-

nend, årsmøde og mange rele-

vante tilbud for alle generationer. 

 

Vi håber, at rigtig mange vil sætte weekenden af til at  

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

med at gøre reklame for festivalen, som forhåbentlig 

kan være med til at styrke fællesskabet og sammenhol-

det i bevægelsen og skabe gejst for missionsarbejdet. 

 

Programmet og plakat for årsmødefestivalen er ved-

lagt og flere kan rekvireres  på bf@imh.dk eller 82 27 

12 10.  Du kan læse mere om festivalen på hjemmesi-

den festival.indremission.dk eller på IM’s Facebookside  

festival.indremission.dk/fb. 

 

 

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 2016. 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, der 

vil være indsamling til årsgaven. Så er folk forbered-

te. Brug MobilePay eller Swipp til dem uden kontan-

ter. 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. Gaverne – både små og store – 

bliver samlet til en stor årsgave. Har I brug for inspi-

ration til indsamlingen eller er der spørgsmål, så kon-

takt økonomichef Leo Lynderup Christensen på tlf. 

82 27 13 61 eller mail leo@imh.dk. 

Vedlagt: Ikke-hjemme-girokort og indsamlingsliste. 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Aktiviteter/2016_AArsmoedefestival_-_Programhaefte.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/AArsmoedefestival_-_plakat.pdf
mailto:bf@imh.dk
http://www.festival.indremission.dk
http://www.festival.indremission.dk/fb
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Ikke_hjemme_giro_2016.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Oeko/AArsgaveliste_2016_til_indsamling.pdf
http://www.indremission.dk
mailto:sek@imh.dk


 

 

 
Tale er guld – Tavshed er svigt 
Målgruppe: Bestyrelsen 
Hvornår har I sidst talt sammen om forkyndelsen i jeres fællesskab? Brug en aften på det og læs følgebrevet og 

pjecen ’Tale er guld – Tavshed er svigt’, som vedlægges i 5 eksemplarer. 

Få mere at vide: godforkyndelse.dk 

 

 Nyt kristendomskursus.dk 
Målgruppe: Bestyrelsen 
Mere end 4.000 har indtil nu deltaget i kristendomskursus.dk og til sommer er en helt nybearbejdet og forenk-

let version 4 klar. Se mere i det vedlagte brev og drøft jeres muligheder for at holde kristendomskursus. 5 nye 

foldere er vedlagt. 

Få mere at vide: Asbjørn Asmussen på 60 60 64 07 eller Søren Skovenborg på 23 29 88 29 

 
Nye videoer 
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget, bibelkredsene 

Der kommer hen ad vejen nye videoer til brug til møder og i bibelkredse. Senest udkom tre videoer med kvinde-

lige undervisere. I foråret udkommer tre videoer med bogaktuelle Jørgen Hedager Nielsen om ’De sidste tider’, 

så de kan sættes i programmet fra efteråret og fremefter.  

Få mere at vide: indremission.dk/undervisning 

 
Konnekt 2016: That’s the Spirit 
Målgruppe: IMU og IM’ere mellem 18 og 30 år 

Konnekt stiller skarpt på Helligånden bl.a. med forkyndelse fra en amerikansk taler og spændende undervisning 

og aktiviteter. Der er muligt bare at kigge forbi en dag eller aften.  

Få mere at vide: konnekt.imu.dk 

 
Gave til konfirmander fra juniorklubben, teenklubben eller samfundet 
Målgruppe: Klubber i missionshuset, som har kontakt til konfirmander 

Thomas Teglgaard har skrevet en ny andagtsbog ’John – et år med Johannesevangeliet’, som udkommer til juni. 

’Lille John’ er en smagsprøve på ’John’ og er en god gavehilsen til de konfirmander, som på en eller anden måde 

har tilknytning til klubberne i missionshuset. ’Lille John’ koster 49,95 kr. og kan bestilles på lohse.dk. 

Få mere at vide: lohse.dk  

 

 Syng den igen  
Målgruppe: Voksne  

En festlig sangaften, hvor vi lytter til og synger med på sange og salmer til Guds ære. Lise Petersen med band 

synger Lina Sandell-sange, og Aggerkoret bliver samlet igen og medvirker. Fortæl om Syng den igen, hæng  

flyeren op på jeres opslagstavle og giv interesserede en flyer.  

Få mere at vide: syngdenigen.dk 

 

 Forudbestil Kirkefrø 
Målgruppe: Ledere i børne– og juniorklubber 
Du kender nok Børnefrø og Juniorfrø til hhv. børne- og juniorklubber. Nu kan du forudbestille Kirkefrø 1 til 1. 

tekstrække. Hvis du ønsker at lave klub ud fra søndagens tekster, så er Kirkefrø det helt rigtige. 

Få mere at vide: Kontorsekretær Kirsten B. Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 

 Barnløshed berører også det kristne fællesskab 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Mange par kæmper med ufrivillig barnløshed og ofte er det et tabu i det kristne fællesskab. Landsleder for IM’s 

familiearbejde Steen Møller Laursen har redigeret bogen ’Hul i hjertet’ som indeholder bidrag fra personer, som 

på forskellig måde har erfaring med ufrivillig barnløshed. Bogen er en god hjælp til at forstå en problematik, 

som kan berøre os alle i det kristne fællesskab. 

Få mere at vide: lohse.dk 

  

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Godforkyndelse.pdf
http://www.godforkyndelse.dk/wp-content/uploads/2015/12/Tale-er-guld-PDF.pdf
http://www.godforkyndelse.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/KK_-_brev.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/KK_-_folder.pdf
http://www.indremission.dk/undervisning
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Konnekt.pdf
http://www.konnekt.imu.dk
http://lohse.dk/lille-john-en-maned-med-johannesevangeliet.html
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Syng_den_igen_2016.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Syng_den_igen_2016.pdf
http://www.syngdenigen.dk
mailto:kontakt@soendagsskoler.dk
http://lohse.dk/hul-i-hjertet-en-bog-om-barnloshed.html


 

 

 
Ledige pladser på Skrødstrup Efterskole 
Målgruppe: Forældre til juniorer 
JuniorSportsCamp på Skrødstrup Efterskole tilbyder fodboldskole i kombination med juniorlejr. Opfordr gerne 

nogle stykker til at tage af sted sammen. Hvis du spiller håndbold, så er der ledige pladser på Hestlund Efterskole. 

Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
Sang- og musiklejr 
Målgruppe: Forældre til børn fra 1. - 7. klasse  

Musiksommerlejr i uge 26, som er for alle musikglade børn. Bibelfortælling, kor, band, dans, drama, stomp, krea, 

musik og computer, hygge og lejr-sjov. Hæng flyeren op på jeres opslagstavle.  

Få mere at vide: sangogmusiklejr.dk 

 
MusicPoint 
Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 18 år 

MusicPoint er en musiklejr, der gerne vil fordybe sig i Gud og musik.  Alle er velkomne, om du er nybegynder eller 

ekspert, om du er sanger eller danser, her er der plads til dig. Du får: Jesus, lovsang, bibeltimer, sessions og meget 

mere i uge 27. Vedlagt flyers til uddeling og opslagstavlen. 

Få mere at vide: musicpoint.dk eller Facebooksiden MusicPoint 

 
Præg fremtidens DFS 
Målgruppe: Dig, der brænder for det største til de mindste 
På årets generalforsamling har du mere end nogensinde mulighed for at præge fremtiden i Søndagsskolerne. Efter 

den officielle del bliver der en fælles drøftelse af visionerne de næste fem år. Tilmelding nødvendig. 

Få mere at vide:  Kontorsekretær Kirsten B. Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
Felix Rejser  
Målgruppe: Bestyrelsen  

Felix Rejser har godt gang i salget af de mange spændende rejser i 2016. Nu er specialprogrammerne for rejserne 

til Sydkorea og til Zanzibar også klar. De kan ses på hjemmesiden eller vi tilsender programmer efter ønske. Læg 

Felix Rejsers katalog frem og nævn gerne et par af rejserne ved et møde.  

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

kataloger og specialprogrammer 

  

 

 

 

  

  

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

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

http://www.sport.soendagsskoler.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/Sang_og_Musik_Lejr_2016.pdf
http://www.sangogmusiklejr.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2016/MusicPoint_2016.pdf
http://www.musicpoint.dk
https://www.facebook.com/MusicPointDK/?fref=ts
mailto:kontakt@soendagsskoler.dk
https://issuu.com/felixrejser/docs/felixrejser2016
http://www.felixrejser.dk
mailto:fxr@felixrejser.dk
mailto:hes@imh.dk
http://indremission.dk/organisation/hvem-er-vi/

