
 

 

 Fredericia, den 19. august 2013 

Nyhedsbrev nr. 2/2013 

Kære læser 

 

Indre Mission står over for et spændende efterår med masser af tilbud og aktiviteter. En del af dem kan du læse om i 

dette nyhedsbrev. 

 

Hver uge er vi samlingssted for tusindvis af mennesker, som mødes omkring de største spørgsmål i livet. Det er 

skønt, at vi i øjeblikket hører mange dejlige fortællinger om mennesker, som via fællesskabet i Indre Mission har fået 

nye kræfter til hverdagen og nyt håb for fremtiden. 

 

Jeg vil gerne benytte anledningen til at udtrykke en varm og velment tak for den kontinuerlige indsats med at indsam-

le gaver til Indre Mission. Det er af uvurderlig betydning, at I husker indsamlingen til landskassen i forbindelse med de 

aktiviteter, som finder sted i jeres lokale sammenhæng.  

 

Målet for årsgaven var i år 2,750 millioner kroner. Hvis vi skal nå dette mål, mangler vi stadig ca. 700.000 kr. Indsam-

lingen afsluttes den 31. august, og vi håber naturligvis på en stærk slutspurt. 

 

Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse! 

 

 

 
 Thomas B. Mikkelsen      

 Generalsekretær 

IM’s fødselsdag den 13. september  
 

Indre Missions landsdækkende arbejde er taknemme-

lig for den store indsats, de lokale samfund yder, også 

når det gælder at tilvejebringe de nødvendige økono-

miske midler.  

 

IM: 152 år er en god anledning til at indsamle en eks-

tra god gave og samtidig gøre opmærksom på det 

store arbejde, som er resultat af gaverne. Annoncer 

gerne indsamlingen i forvejen.  

 

Tak for hjælpen! 

 

Se de forskellige muligheder for at støtte på indre-

mission.dk 

Rådslagningsdag om kredsstruktur 
 

Lørdag d. 21. september indbyder IM samfundsfor-

mænd og kredsformænd til en arbejdsdag, hvor vi 

sætter fokus på kredsstrukturen i Indre Mission. 

 

Hvilke konsekvenser skal den nye medarbejderstruk-

tur have for foreningsstrukturen? Hvordan kan vi 

styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger? 

Hvordan fordeler vi bedst opgaver og ansvar mellem 

landsarbejdet og de lokale foreninger? 

 

Tilmelding senest 1. september på indremission.dk/

aktiviteter/raadslagningsdag. For yderligere oplys-

ninger kontakt Birgit Forum på bf@imh.dk eller 87 27 

12 10. 

 

Vi ses til en spændende rådslagningsdag! 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

Fax 75 92 61 46 

mailto:sek@imh.dk


 

 

 
Oktobermøder 2013 
Målgruppe: Voksne 

Indre Missions ’Oktobermøder - til troens liv og vækst’ har i 2013 temaet ’Glæd jer’. Programmet for årets Okto-

bermøder er vedlagt. De er også sendt ud med Indre Missions Tidende nr. 33. 

Få mere at vide: indremission.dk/aktiviteter/oktobermoeder 

 
Husk at arrangere TEMAundervisning! 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Vedlagt folder om den nye fleksible afløser for ’Oktobermøder’. Lige til at arrangere én eller flere gode undervis-

ningsaftener om et vigtigt og udfordrende emne i efteråret 2014. 

Få mere at vide: indremission.dk/ressourcer/undervisning eller sprint@imh.dk 

 
Hjælp en ung på Bibelskole 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Opfordring til samfundet i fællesskab og til enkeltpersoner om at give økonomisk støtte til unge, der har brug for 

et bibelskoleophold. Det er en hjælp til den unge, til samfundet og til vores kirke. 

Få mere at vide: Indre Missions Bibelskole på imb.dk, imb@imb.dk eller 75 86 60 22 

 
Forkyndelse til flere sanser 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Her er muligheden for en aften med forkyndelse, der engagerer tilhørerne på nye måder, gi'r nye vinkler på evan-

geliet og går lige til hjertet. Helle Noer har en lang række spændende tilbud om møder, sangaftner, familieaftner 

og kreative arrangementer. 

Få mere at vide: kunstforgud.dk 

 
Lovsangskonference 
Målgruppe: Unge og voksne, der brænder for sang og musik - både udøvere og dem med ansvar for møderne  
Tag med på Worship Today og bliv inspireret i brugen af lovsang til møderne. Det sker gennem en hel weekend på 

Børkop Højskole med inspirerende og udfordrende undervisning af erfarne og kompetente folk. Årets gæst er 

australske Paul Colman. 

Få mere at vide: worshiptoday.dk 

 
Lad de større børn ... 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Bibelen er også for børn. Som forælder, bedsteforælder, fadder eller klubleder kan vi give en hjælpende hånd ved 

at give dem ’U13’, som er en bibellæseplan for juniorer. Bestil nu og få resten af året samt 2014 for ét års pris. 

Få mere at vide: kortlink.dk/blr/cpm2 eller info@blr.dk, hvor flere prøvehæfter også kan rekvireres 

 
Andagts- og studiebøger fra Forlagsgruppen Lohse 
Målgruppe: Voksne                     

’Ovenlys på spiritualitet’, ’Ovenlys på faste og forbrug’ og ’Ovenlys på mørke dage’ - gode andagtsbøger, ideelle 

som bog- eller værtindegaver. Køb 3, betal for 2! Husk også ’Med evangeliet i centrum’ - en ny, udfordrende stu-

diebog til kun 99,95. 

Få mere at vide: søg på ovenlys eller centrum på lohse.dk 

 
Konfirmandkursus – et populært valg 
Målgruppe: Forældre til unge i konfirmationsalderen 

Konfirmandkurset er to ugers spændende undervisning og unikt fællesskab. Kurset afvikles fra 29. juni til 12. juli 

2014 på tre efterskoler. Tilmeldingen åbner d. 2. september kl. 15.00. 

Få mere at vide: konfirmandkursus.dk  

 
Event ville ikke være det samme uden jer  
Målgruppe: Voksne og forældre til teenagere 
Event afvikles fra 1.-3. november i Skjern Kulturcenter. Tak til de samfund, der giver en hånd med det praktiske – 

det har vi brug for. Husk også at hjælpe jeres teenagere af sted.  

Få mere at vide: event.imu.dk 

 
Børnekorfestival Jylland 
Målgruppe: Forældre til børn i 1.-7. klasse 

En weekend med masser af sang, musik og sjov for sangglade børn. Festivalen er fra den 20. - 22. sept. på Grejs-

dalens Efterskole. Det afsluttes med en flot koncert ved alle deltagere. Det skal opleves!  

Få mere at vide: boernekorfestival.dk 

Informationsbrevet indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene. Kontakt hes@imh.dk. 
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