Til Indre Missions samfund
Fredericia, den 28. januar 2019

Kære formand/kontaktperson
Det er blevet til en stor sending denne omgang. Nogle af materialerne er forventeligt mere relevante end andet
for de enkelte personer i relation til dit fællesskab.
Det er jo oplagt at lægge materialerne frem i fællesskabet, men hent også gerne dette nyhedsbrev med online
links på adressen: indremission.dk/organisation. Du kan så sende det på mail til alle i dit fællesskab. På den vis
får alle i fællesskabet mulighed for at finde lige præcis de materialer og arrangementer, der har størst relevans
ind i deres livssituation.
Vi er en bevægelse med mange tiltag—både fra landsplan og lokalt. Gå på opdagelse i materialerne og læs gerne
mere på de tilknyttede hjemmesider. De næste sider rummer særdeles spændende og udbytterige initiativer!
Tak for fællesskab i tjenesten! Guds fred!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Velkommen til LK19
Lederkonference 2019 (LK19) er for dig i DFS,
IMU og IM, der vil være med til at lede til Jesus –
leve i Ham. Det er den mission, vi vil holde højt.
Når vi vil udfolde den mission er det ikke blot et
stykke håndværk eller et bestemt koncept, der
skaber udfoldelsen. Vi yder alle indflydelse på de
mennesker, der er omkring os. Derfor er det også
vigtigt at vi ”smitter” på bedste vis.
På LK19 skal vi ligge i blød sammen. Vi skal lade
Guds ord og inspiration få plads til at udfordre os
gennem undervisning, refleksion og gode samtaler.
LK19 er ikke forbeholdt personer med et formelt
lederansvar i IM, men det er for alle os, der vil arbejde med på missionen.
Læs mere på LK19.indremission.dk - her kan du
også tilmelde dig! Vi ses!

Årsmøde 2019 i Skive
Velkommen til Indre Missions årsmøde, hvor vi vil
blive taget godt imod i Skive.
Vi er sammen i en bevægelse, hvor Jesus skal være i centrum. Sådan ønsker vi det også ved årets
årsmøde. Her er der lagt op til en god, festlig og
givende dag uanset alder, livsstatus, eller hvor vi
kommer fra i landet. Det er vores store ønske, at
årsmødet må fokusere på glæden ved evangeliet
og være til inspiration i missionsarbejdet.
KulturCenter Limfjord danner rammerne for dagen, og vi håber, at I vil være med til at fylde rammerne ud, så vi kan mødes til beretninger og drøftelser, udvikling af og opmuntring til mission,
sang og forkyndelse.
Program og nærmere info kommer i løbet af
marts.

VEND for mere information

Ny medieportal
Målgruppe: IMU og IM
Indre Mission har lanceret en helt ny medieportal på adressen imedia.dk. Vi har samlet video- og lydmedier på tværs af Indre Missions arbejde til personlig inspiration og brug i forbindelse med aktiviteter i fællesskaberne.
Det betyder, at de populære undervisningsvideoer flytter fra indremission.dk/undervisning til IMedia.dk – besøg denne flotte nye hjemmeside. Her finder du mange andre gode videooptagelser af undervisere fra fx bibelcampings.
Få mere at vide: imedia.dk

Hvordan håndterer vi karismatiske strømninger?
Målgruppe: Bestyrelsen
I karismatiske miljøer hører man ofte, at Guds menighed vil få stor fremgang, hvis menigheden rejser
sig under ledelse af moderne apostle. Den norske teolog Geir Otto Holmås kaster et kritisk blik på
denne tankegang i sin bog »Ved en korsvej«, som mere eller mindre bevidst strømmer ind over mange
kristne fællesskaber. Ønsker I at blive mere bevidste om denne tankegang, giver denne bog et godt
overblik.
Få mere at vide: lohse.dk/ved-en-korsvej.html

Påvirk med respekt
Målgruppe: Klubledere og forkyndere
Når vi har med andre mennesker at gøre, påvirker vi dem, fx i vores klubarbejde og IM-fællesskaber.
Men vi kan påvirke på både gode og dårlige måder. Carsten Hjorth Pedersen giver i sin nye bog
»Påvirk med respekt« vejledning til, hvordan vi påvirker hinanden på en respektfuld måde, så vi ikke
går for tæt på eller bliver for utydelige.
Få mere at vide: lohse.dk/pavirk-med-respekt.html

Felix Rejser
Målgruppe: Bestyrelsen
Hjælp med at gøre Felix Rejser - IM’s rejsebureau kendt. Bestil f.eks. 10 stk. af Felix Rejsers nye
2019-katalog med uforglemmelige og indholdsrige ferierejser. Læg dem frem i missionshuse, bibelkredse, kirker, turistkontorer, biblioteker og hvor det ellers kan vække interesse.
Få mere at vide: felixrejser.dk, felix@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor I kan bestille flere kataloger

eSportscamp 29. – 31. marts 2019
Målgruppe: IM-fællesskaber og forældre til teenagere
Kan Gud og computere kombineres? Det har vi tidligere oplevet – og nu gentager vi succesen.
eSportscamp er for unge i alderen 12-15 år. Weekenden består af computerspilsturneringer, forkyndelse, et fedt kristent fællesskab, nye venner og seje kristne ledere. Samtidig vil deltagerne få en
smagsprøve på efterskolelivet. Tak for forbøn og opfordringer til teenagerne om at deltage.
Få mere at vide: imu.dk/esportscamp

Gospel-kids Festival i Jylland
Målgruppe: Forældre og ledere til sangglade børn i 1. - 8. klasse
Festival for alle sangglade børn den 29.-30. marts på Sydvestjyllands Efterskole, Bramming. Giv børnene mulighed for at opleve glæden ved at synge med i et stort kor og optræde sammen med et sejt
band til koncerten. Det bliver et par festlige dage med masser af sang, musik og sjov. Tilmeldingen
åbner tirsdag den 29. januar kl. 12.
Få mere at vide: gospel-kids.dk/festival/jylland2019/ eller 82 27 12 15

WorshipToday
Målgruppe: Alle
WorshipToday elsker lovsang! Og WorshipToday er til dig, der er vild med lovsang – om du spiller,
synger eller lytter til sangene. Vi udgiver løbende lovsange skrevet af sangskrivere fra vores
land. Som det seneste skud på WorshipToday-stammen kan du nu som musiker finde undervisning og inspiration til dit instrument.
Få mere at vide: worshiptoday.dk eller find WorshipToday på YouTube eller Facebook

Sang- og musiklejren
Målgruppe: Forældre til børn, der skal begynde i 1. – 7. klasse efter sommerferien
Musiksommerlejr fyldt med sang, musik, drama, foto/media, sceneudsmykning, bibelfortælling,
dans, band, musikværksteder, bålaften, m.m. i uge 27 på Grejsdalens Efterskole, Vejle. Tilmeldingen åbner den 19. februar kl. 12.
Få mere at vide: sangogmusiklejr.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, erfaren eller som
uerfaren. Man kan også tage sit eget band med. Her er der plads til alle. Du får: Jesus, lovsang,
bibeltimer, musisk undervisning og meget mere i uge 28. Vedlagt postkort samt plakat til opslagstavlen.
Få mere at vide: musicpoint.dk og Facebooksiden MusicPoint

Mandekonference 2019 afholdes 4. maj på Skive Soldaterhjem
Målgruppe: Mænd
Under temaet ”Mand mellem Bibel og modernitet – familiens overhoved i kærlighed” vil vi ud fra
centrale bibeltekster arbejde med, hvordan vi kan leve ud fra Bibelens anbefalinger, og hvordan
vi kan omsætte de bibelske anbefalinger i praksis. Eftermiddagsaktiviteter, bl.a. lasergames og
bilplejeseminar. Sæt plakaten op på jeres opslagstavle og giv interesserede en indbydelse.
Få mere at vide: mandekonference.dk – hjemmeside og tilmelding åbner 1. februar

JuniorSportsCamp ’19
Målgruppe: 10-14-årige i samfundet
”Sport & Gud” er overskriften på dette års sportscamp/juniorlejr på Hestlund Efterskole. Det
bedste fra to verdener! Opfordr gerne nogle stykker til sammen at tage af sted. Se flyer.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller konsulent i DFS Michael Dilling Nørgaard på
michael@soendagsskoler.dk

Be’ en bøn for Søndagsskolerne
Målgruppe: Forbedere
TAK for enhver bøn – det er det, der bærer vores arbejde! Se bedelisten, som I fx kan hænge op
på opslagstavlen i det rum, hvor I plejer at holde bønnemøde. I kan rekvirere flere.
Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk eller landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk

Kurser med DFS’ konsulenter
Målgruppe: Formanden
Konsulenterne i DFS tilbyder en lang række kurser i 2019, som vi nu har samlet i en lille fin kursusfolder. Se, om der er et eller flere, som du vil anbefale til nogen i fællesskabet.
Få mere at vide: kurser.soendagsskoler.dk eller kursusansvarlig Berit Skødt på
berit@soendagsskoler.dk

VEND for mere information

Bestil årets materialer til sommerlejr og bibelcamping
Målgruppe: Campister og lejrledere
Nu er det bare at gå i gang med sommerens aktiviteter. I materialet til Bibelcamping 2019 skal vi
høre om "Ord, der sætter spor!", og i Sommerlejr 2019 lærer børn og juniorer, at Jesus er "En GIGAven".
Få mere at vide: Se mere og bestil på bibelcamping.soendagsskoler.dk eller sommerlejr.soendagsskoler.dk eller kontakt materialekonsulent Lissen på lissen@soendagsskoler.dk

Sælg lodsedler og snak med folk
Målgruppe: Frimodige dørklokke-stemmere
Salget af lodsedler har i mange år betalt en årsløn for en DFS-konsulent. Hvis I vil være med til det,
og fx samtidig dele løbesedler for familieaftener rundt, så bestil en stak på
lodsedler.soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: Landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk eller 8227 1216

Landsgave til Søndagsskolerne
Målgruppe: Glade givere med hjerte for de mindste
Uden forbøn, frivillighed og økonomiske bidrag var der ikke noget DFS. Find en ansvarlig, der går
rundt til hjemmene eller send listen rundt en mødeaften. Vi har vedlagt fem postkort til dem, der ikke er hjemme. Opfordr samtidig gerne til fastgiverordningerne i folderen.
Få mere at vide: Fastgiverflyere og indsamlingslister findes på landsgave.soendagsskoler.dk

Inspirationsdag og Repræsentantskabsmøde
Målgruppe: Alle med interesse for næste generation
I år skruer vi ned for den formelle del, der kommer til at fylde to timer på en spændende Inspirationsdag, hvor psykoterapeut Hanne Esmarch vil holde to foredrag, som er relevante for alle, der arbejder med børn og unge. Medlemmer af DFS har stemmeret, men alle deltagere har taleret, så ønsker I at høre om DFS’ arbejde – og blive hørt – så tilmeld jer senest 18. marts. Se folder.
Få mere at vide: Sekretær Kirsten B. Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk eller 8227 1216

Ansøg om støtte til Godly Play-kursus
Målgruppe: Dig, der vil fortælle bibelhistorier på en ny måde
Du lærer at formidle bibelhistorier på en måde, så både de ældste og yngste er opslugt af fortællingen. Kurset holdes på Diakonhøjskolen i Aarhus 14.-16. november, så der er god tid til at søge (eller
bevilge) støtte lokalt, hvis en af jer vil med. Se flyer.
Få mere at vide: godlyplay.dk eller kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk

Korte kurser på Børkop Højskole
Målgruppe: Formanden
Børkop Højskole tilbyder tre inspirerende korte kurser i 2019 (programmer vedlagt): Kreabibelkursus i juni/juli , Seniorhøjskole i september og Pige-feriefridage i oktober.
Få mere at vide: imb.dk/korte-kurser, imb@imb.dk eller 30 80 74 32 og bestil gerne programmer til
uddeling

Arrangementer for Senior– og Senior UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer
Seniorer er vigtige i Indre Missions arbejde. Gør dem derfor opmærksom på de mange spændende
og inspirerende arrangementer, der findes for seniorer. Vedlagt følger en oversigt over årets mange
tilbud.
Få mere at vide: im-senior.dk og uno.indremission.dk/senior-uno
Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.
Bestil ekstra materialer på kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk/organisation.

