
 

 

Fredericia, den 3. april 2017 

Nyhedsbrev nr. 2/2017 

Kære læser 

 

1861 er året, hvor IM blev etableret — den bevægelse som vi holder af, og som har fået stor betydning for mange af 

os. 1861 er også nummeret, hvis man vil give sin årsgave via MobilePay. Der er også andre muligheder end via  

MobilePay, når du vil give en gave til den mission, vi er fælles om i IM; Lede til Jesus — Leve i Ham. Tak for en god gave 

til mission, og tak for din indsats med at indsamle den! 

 

Gennem årene har vi på forskellige måder forkyndt Kristus og livet i Ham, så flere kunne møde Ham. Denne missions-

glød vil vi fortsat være kendt for. Det er også denne glød, der ligger til grund for de arrangementer og den inspiration 

de næste sider bringer. Et af de seneste tiltag er BREAK. Vi har erfaret, at overgangen mellem junior- og teenklub-

berne er udfordret. Derfor har DFS og IMU sammen udviklet et nyt initiativ.  Del gerne informationerne videre til  

flere, der kan få glæde af dem. 

 

Vi ses forhåbentlig til Årsmøde i Skjern! 

 

 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Indsamling af årsgave til IM 
  

Årsgaven udgør en væsentlig del af de samlede gaver til 

IM og er dermed et vigtigt bidrag til mission i Danmark. 

Det er glædeligt, at årsgaven sidste år var større end i 

2015. Det betyder altså noget. Vi vil også gerne i år bede 

jer være med til at samle ind lokalt. Jeres indsats er 

yderst vigtig og påskønnet.  

 

Har I lyst til at lave et særligt indsamlingsevent til fordel 

for årsgaven, kan I få idéer hos indsamlingskonsulent 

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på 82 27 13 30 eller 

atp@imh.dk. 

 

I år har vi oprettet et særligt nummer til årsgaven via 

MobilePay. Nummeret er 1861. Alle beløb, der overføres 

til dette nummer registreres som årsgave. Tag de ved-

lagte visitkort med rundt når du samler ind eller læg dem 

på bordene i missionshuset. Husk at giver skal oplyse 

givernummer eller navn og adresse i tekstfeltet. 

 

Tak for jeres hjælp.  

 

Vedlagt: Ikke-hjemme-girokort og indsamlingsliste.  

Årsmødet handler om at være sammen 
  

Vi vedlægger det trykte program for Årsmødet i Skjern 

til juni og håber at se rigtig mange fra netop jeres om-

råde. Vi ønsker, I må opleve at blive inspireret og op-

muntret af fællesskabet på tværs af alder og livssitua-

tion.   

 

Vi har gjort det nemmere for jer at tage afsted sam-

men. Lørdag aften har I mulighed for at bestille aftens-

mad og sidde sammen. Find en ambassadør for Årsmø-

det hos jer, som vil koordinere fællesspisning og evt. 

arrangere fælleskørsel til Skjern. Ambassadøren be-

stiller mad til alle, når vedkommende tilmelder sig selv 

(kan få faktura). Vi skal have jeres bestilling senest den 

22. maj. 

 

Læs mere om fællesspisning og de mange spændende 

programpunkter på årsmøde.indremission.dk. 

 

Vi ses! 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

mailto:atp@imh.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/Ikke_hjemme_17.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Oeko/AArsgaveliste_2017_print.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/AArsmoedeprogram_2017.pdf
http://indremission.dk/aktiviteter/aarsmoede/
http://www.indremission.dk
mailto:sek@imh.dk


 

 

 

 Årsgave på MobilePay 
Målgruppe: Alle 

Nu kan det næsten ikke være nemmere at give en årsgave til Indre Mission. Del gerne rundhåndet ud 

af de vedlagte visitkort og bestil flere, hvis de slipper op. Husk at giver skal oplyse givernummer eller 

navn og adresse i tekstfeltet, hvis han eller hun ønsker fradrag for gaven. Gives gaven via MobilePay, 

skal gaven ikke noteres på indsamlingslisten.  

Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine T. Pedersen på atp@imh.dk eller 82 27 13 30 

 

 Konnekt 2017: Hard work eller heart work?  
Målgruppe: IMU og IM’ere mellem 18 og 30 år 

IMU inviterer til landsstævne i Aarhus i bededagsferien. Vi sætter fokus på Guds kærlighed til os og 

vores kærlighed til andre gennem forkyndelse og aktiviteter i seks miljøer.  

Få mere at vide: konnekt.imu.dk 

 
Inspiration og opmuntring til ledere 

Målgruppe: Bestyrelsen 

Landsleder i IMU Tonny Dall Sørensen giver i sin nye bog ’Den autentiske leder’ inspiration og opmun-

tring til din opgave som leder. Han har selv hentet stor inspiration i Nehemias’ bog og hans måde at 

være leder på. Bogen koster 199,95 kr. Sender I en samlet bestilling på fem eksemplarer eller mere, 

får I 25% rabat. Det svarer til, at I får fem bøger for kun 750 kr. Bestil på info@lohse.dk og skriv 

’Tilbud til IM-bestyrelse’ i emnefeltet. 

Få mere at vide: lohse.dk 

 
Undersøgelse for børnefamilier 
Målgruppe: Bestyrelsen 

IM’s familiearbejde har søsat en spørgeskemaundersøgelse for børnefamilier i IM.  Ønsket er at have 

fokus på, hvordan børnefamilier i højere grad kan have tilknytning til og føle sig hjemme i vores IM-

fællesskaber. Hjælp med at gøre opmærksom på undersøgelsen i jeres fællesskab. Den kan besvares 

på familiearbejde.dk eller I kan lægge linket til undersøgelsen på jeres egen hjemmeside. 

Få mere at vide: Gitte Rasmussen på 26 79 92 22 eller familiekonsulenten@indremission.dk 

 
BREAK — for juniorer og teenagere 
Målgruppe: Formanden, ledere i junior– og teenklubber 

Juniorer kommer i DFS, teenagere i IMU. Men alt for ofte går nogen tabt i den overgang. Det skal det 

nye initiativ BREAK råde bod på — med fede arrangementer til de unge og stærke materialer til leder-

ne. På IM’s Årsmøde den 9. - 10. juni præsenteres BREAK — og det skal du med til! Se programmet for 

BREAK på årsmødet eller klik ind på break.dk. 

Få mere at vide:  DFS-Steen på steen@soendagsskoler.dk eller IMU-Tonny på tonny@imu.dk  

 
Reformationsjubilæet 
Målgruppe: Bestyrelsen, lokale ledere 

I anledning af 500-året for reformationen vil IM gerne formidle så meget som muligt af den rigdom, vi 

har arvet efter reformatorerne. Derfor udgiver vi bøger og tilbyder foredrag, forkyndelse og under-

visning. På hjemmesiden luther500.dk har vi samlet en række nyttige links og andre ressourcer. Hver 

dag kan man se et citat af Luther. Du kan også få ’dagens Luther’ på Facebook: facebook.com/

luther500dk. 

Få mere at vide: luther500.dk 

 
Luther for børn og juniorer 
Målgruppe: Ledere i børne– og juniorklubber                     

I anledning af 500-året for Luthers teser vil også Søndagsskolerne sætte fokus på Luther. På hjem-

mesiden kan du finde masser af konkrete idéer til formidling. 

Få mere at vide: luther.soendagsskoler.dk eller Lissen på lissen@soendagsskoler.dk  

 

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/AArsgave_visitkort.pdf
mailto:atp@imh.dk
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 Felix Rejser  
Målgruppe: Bestyrelsen  

Felix Rejsers 2017-katalog er blevet rigtig godt modtaget. Enkelte rejser er allerede udsolgt, og andre 

har kun få ledige pladser. Idé: Tilmeld jer én af rejserne, så det bliver en ’mini-fællesskabsrejse’ for jer, 

men i et større fællesskab med andre. Vi har både korte og lange rejser, der kan være aktuelle. 

Se mulighederne på felixrejser.dk eller i vores katalog. Kontakt os for at høre, hvad der egner sig bedst 

til jeres fællesskab. 

Få mere at vide: felixrejser.dk, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22 

 Tværkulturelle sommerlejre og bibelcampings 
Målgruppe:  Bestyrelsen, tværkulturelt interesserede 

IM arrangerer 10 tværkulturelle sommerlejre og bibelcampings i samarbejde med kirker og organisati-

oner. Se oversigten over dem på imta.dk/tvaerkulturelle-lejre, hvor du også programmer og kontakt-

oplysninger. Lejrene er for asylansøgere, flygtninge, migranter og nydanskere generelt.  

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

 
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 nybe-

gynder eller erfaren, om du er sanger eller danser. Her er der plads til dig. Du får: Jesus, lovsang, bibel-

timer, sessions og meget mere i uge 27. Vedlagt flyer til opslagstavlen.  

Få mere at vide: musicpoint.dk eller Facebooksiden MusicPoint 

 
Bestil årets materialer til sommerlejr og bibelcamping 
Målgruppe: Ledere i børne– og juniorklubber                        
Skal du være leder på en bibelcamping eller sommerlejr for børn eller juniorer? Så er her en hjælp til 

dig. I materialet til Bibelcamping 2017 følger vi Johannes og laver samtidig en lutherrose — du finder 

det på bibelcamping.soendagsskoler.dk. I materialet til Sommerlejr 2017 bliver det VILDT STORT! når 

vi møder piger og drenge fra Bibelen — du finder det på sommerlejr.soendagsskoler.dk. 
Få mere at vide: Materialekonsulent i DFS Lissen på lissen@soendagsskoler.dk  

 
Messy Church Inspirationsdag i Ringsted 
Målgruppe: Alle 
Er du nysgerrig på, hvad Messy Church er for noget, eller vil du lære mere? Så kom til Ringsted den 30. 

september til erfaringsudveksling, nysgerrighed, inspiration og praktiske tips. 

Få mere at vide: inspirationsdag.messychurch.dk, eller Michael Nørgaard på  

michael@soendagsskoler.dk eller 20 78 57 98 

 
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, 

human beatbox, krea, sceneudsmykning, foto og media, hygge og lejr-sjov. Hæng plakaten op på jeres 

opslagstavle.  

Få mere at vide: sangogmusiklejr.dk 

 
Akuttelefonen: 82271 24-7 
Målgruppe: Bestyrelsen, lokale ledere 

Som leder i vores arbejde skal du vide, at der altid er hjælp at få – du er aldrig alene. Vi har opdateret 

vores interne sikkerhedsprocedurer i DFS, IMU og IM og skriver derfor for at informere dig om et nyt 

akuttelefonnummer. På nummeret kan du som leder altid få hjælp, hvis der sker en ulykke, pludseligt 

dødsfald, mistanke om overgreb eller lignende. Vi opfordrer dig til at dele de medsendte visitkort ud 

til relevante ledere i det lokale arbejde og evt. tage en drøftelse om jeres procedurer på områderne.  

Få mere at vide: IM’s sekretariat på 82 27 12 10 

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’. 
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