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Kære læser
Som missionsbevægelse vil vi forkynde evangeliet i Danmark, så flere kan lære Jesus at kende. Derfor sidder du
med materialerne til en række tiltag i hænderne.
Børkop Højskole vil jeg gerne fremhæve. Solid bibelundervisning, stærkt fællesskab og gode oplevelser er med til
at styrke de unge. Reklamer for skolen!
Jeg ser frem til at mødes med formænd og kasserere ude i landet. Vi skal drøfte helt praktiske forhold med hinanden, og vi skal drøfte, hvordan vi kan nå flere med evangeliet.
I Søndagsskolerne er det også i fokus. Det sker via hjælp til klubberne gennem konsulenterne og sekretariatet.
Hjælp, der skal støtte og udvikle arbejdet, hvor de mindste skal høre om det største. Det giver salget af Søndagsskolernes lodsedler mulighed for. Bed for Søndagsskolernes vigtige arbejde i vores land.
Der sker nogle stramninger i lovgivningen vedrørende håndtering af persondata. På landskontoret arbejder vi på at
få tingene på plads i rette tid. Vedlagt er materiale, som du SKAL forholde dig til. Overvej i det hele taget, hvem
der i fællesskabet skal høre om de forskellige muligheder og inspirationsmaterialer.
Tak for en god årsgave — til mission. Guds glæde og velsignelse over din tjeneste!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Årsgaven til Indre Mission
Med denne udgave af nyhedsbrevet modtager I materialer til indsamling af årsgaven til Indre Mission.
Der er vedlagt indsamlingslister, girokort og visitkort til MobilePay. Det er vores håb at I vil tage godt
imod materialerne og bruge dem til at samle en gave
ind lokalt. På forhånd TAK for jeres hjælp.

ligheden der. Det kan give jer som bestyrelse et unikt
indblik I, hvordan jeres fællesskab opleves.
Hvad enten I går på besøg blandt IM’s venner i lokalområdet eller arrangerer konkrete indsamlinger til
møderne, så er jeres indsats yderst vigtig og påskønnet.

Årsgaven udgør et vigtigt økonomisk bidrag til mission i Danmark. Samtidig kan årsgaven være en anledning til at komme rundt og få en snak med lokale
venner af Indre Mission. Det er nok ikke hver dag, vi
sætter os ned og taler om, hvad det betyder for os
hver især at være en del af Indre Mission. Nu er mu

Har I brug for ideer til at lave et særligt indsamlingsevent til fordel for årsgaven, er I velkommen til at
kontakte indsamlingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på anna-kathrine.tp@indremission.dk
eller 82 27 13 30.

Plakat for Årsmødefestival 2018
Målgruppe: Alle
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen på Mørkholt Strand Camping, når Indre Mission afholder
Årsmødefestival den 1. – 3. juni. Vi håber, at I vil bruge vedlagte plakat til at gøre opmærksom på
Årsmødefestivalen, hvor vi mødes under temaet ”Fællesskab der skal opleves”. Der er stadig ledige
pladser efter udvidelsen af teltet, men tilmeld dig allerede nu, så du er sikker på en plads. Der er
udsendt PowerPoint-slides til de fællesskaber, vi har en mailadresse på. Brug disse slides til at slå
et slag for Årsmødefestivalen, hvor vi bliver rigtig mange, der mødes til en festlig weekend på
tværs af generationer med god forkyndelse og undervisning og mange andre spændende tilbud.
Få mere at vide: festival.indremission.dk

Årsgave på MobilePay til 12912
Målgruppe: Voksne
Årsgaven til Indre Mission har fået nyt MobilePay-nummer. Alle beløb der overføres til dette nummer registreres som årsgave. I kan finde en PowerPoint-slide med årsgavenummeret på indremission.dk/organisation/stoet-arbejdet/aarsgaven. Husk at giver skal oplyse givernummer eller navn og
adresse i tekstfeltet, hvis der ønskes fradrag for gaven.
Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på
anna-kathrine.tp@indremission.dk eller 82 27 13 30, hvor flere visitkort kan bestilles

Invitation til formands- og kasserermøde
Målgruppe: Formanden, kassereren
Senere på året afholdes der fem formands- og kasserermøder for både IM og IMU — en i hver region. Der er vedlagt to invitationer til møderne. Hvis I har en IMU-afdeling, må I gerne hjælpe dem til
også at komme afsted. De får en særskilt invitation via post efter sommer. Møderne er gratis.
Få mere at vide: Økonomichef Leo Lynderup Christensen på leo.c@indremission.dk

Håndtering af persondata
Målgruppe: Bestyrelsen
Der er vedlagt et brev vedrørende håndtering af persondata, som ALLE fællesskaber SKAL forholde sig til. Sæt emnet på som et punkt på næste bestyrelsesmøde. Vedlagte brev kan bruges som
udgangspunkt for drøftelsen.
Få mere at vide: Økonomichef Leo Lynderup Christensen på leo.c@indremission.dk

Fortæl jeres IMU’ere om Børkop Højskole
Målgruppe: Bestyrelsen
Vær med til at opfordre jeres IMU’ere til at tage på bibelskole. Jeres opbakning kan have indflydelse
på, hvad de unge vælger. Lige nu er den gode nyhed at alle, der tilmelder sig efterårsholdet
inden den 1. juni får 1.000 kr. i rabat. Desuden gives 240 kr. i rabat på ugeprisen på grund af støtte
fra IM’s Missionspulje. Se vedlagte flyer, og fortæl de unge om, hvad I selv har fået ud af jeres
bibelskoleophold.
Få mere at vide: imb.dk

Kursusdag i Par-3 — når to bliver tre
Målgruppe: Bestyrelsen
Par-3 er en kursusdag for de par, der venter eller lige har fået deres første barn. Med Par-3 kurset
ønsker vi, at sætte fokus på parret og det, der sker mellem dem, når en lille melder sin ankomst.
Hvis I har deltagere til kurset og lægger lokaler og forplejning til, så kommer vi med oplægsholderne og afholder kurset hos jer. Vi vil gerne opfordre jer til at overveje, om I skal have kurset til jeres
område, da det kan være en stor hjælp for de unge par i jeres fællesskab. Hvis I ikke har kursusdeltagere nok i jeres lokale fællesskab, kan I gå sammen med andre fællesskaber i jeres område.
Prisen vil være 300-500 kr. pr. par — afhængig af oplægsholderne og afstand.
Få mere at vide: familiearbejde.dk/par-3

Sælg lodsedler og få en snak med folk
Målgruppe: Voksne
Salget af Søndagsskolernes lodsedler har i mange år betalt en årsløn for en DFS-konsulent.
Hvis I vil være med til det, og evt. samtidig dele jeres programmer rundt, så bestil en stak på
lodsedler.soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: DFS’ landskontor på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16

Bestil årets materialer til sommerlejr og bibelcamping
Målgruppe: Lejrledere
Nu er det bare at gå i gang med sommerens aktiviteter. I materialet til Bibelcamping 2018 går vi
nemlig ”I Josvas fodspor” og i Sommerlejr 2018 lærer børn og juniorer, at Jesus har mad, som han vil
tilbyde: ”Så er der mad!”. Se mere og bestil på bibelcamping.soendagsskoler.dk eller
sommerlejr.soendagsskoler.dk
Få mere at vide: Materialekonsulent i DFS Lissen på lissen@soendagsskoler.dk

Konnekt 2018: Face the Fight
Målgruppe: IMU og IM’ere mellem 18 og 30 år
Konnekt er flyttet til nye rammer i Tilst. Prisen er sænket til bare 195 kr. for to dage. Programmet
byder på forkyndelse fra USA, koncertbesøg fra England og 30 tilbud i miljøerne.
Få mere at vide: konnekt.imu.dk

Koncert med Stuart Townend & band i København
Målgruppe: Unge og voksne
Søndag den 3. juni kl. 19.00 kan man opleve Stuart Townend i missionshuset Bethesda i København.
Manden, som har givet os nogle af de mest populære lovsange, og som med sit helt særlige nærvær
er garant for en god koncertoplevelse. Billetter kan købes i forsalg til 150 kr. på billetto.dk og i
døren til 200 kr.
Få mere at vide: festival.indremission.dk

MusicPoint
Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 19 år
MusicPoint er en musiklejr, hvor vi peger på Jesus med musik, dans, sang og forkyndelse. Man kan
melde sig på et væld af forskellige genrer og discipliner, både som nybegynder og uerfaren eller
som erfaren. Man kan også tage sit eget band med. Her er der plads til dig. Du får: Jesus, lovsang,
bibeltimer, sessions og meget mere i uge 28. Vedlagt plakat til opslagstavlen.
Få mere at vide: musicpoint.dk og Facebooksiden MusicPoint

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.
Bestil ekstra materialer på helle.s@indremission.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk /0rganisation.

