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Kære læser
Første januar påbegyndte vi arbejdet i en helt ny medarbejderstruktur, som vi længe har forberedt. Flere opgaver og
beslutninger delegeres ud på et mere lokalt niveau, og medarbejderne vil fremover være knyttet til et fast team.
Der er flere grunde til at omlægge til en ny struktur. Grundlæggende handler det om, at vi tror på, at vi kan finde bedre løsninger på de aktuelle missionsudfordringer, hvis vi samarbejder på tværs af arbejdsgrene og traditionelle skel.
Ved at koordinere missionsindsatsen kan vi frigøre ressourcer og kræfter, som kan omsættes i udadvendt mission,
evangelisation og diakoni. Desuden får vi bedre mulighed for at kunne tilrettelægge arbejdet ud fra lokale behov og
ønsker.
Landsarbejdet vil fortsat byde ind med masser af spændende tilbud og initiativer, som er fælles for hele landet. På
de følgende sider kan du få en oversigt over aktuelle tilbud og nyheder fra Indre Missions arbejdsgrene.
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse!

Thomas B. Mikkelsen
Generalsekretær

Årsmødefestival 20.—22. juni 2014
på Mørkholt Strand Camping

En palet af liv og fællesskab

indremission.dk/festival

Dagen igennem afvikles sideløbende et righoldigt
program seks forskellige steder på pladsen:
* Fokus
* Refleksion
* Paletten
* Wildlife * Slaraffenland * Markedspladsen

Hold dig orienteret på hjemmesiden, som løbende
opdateres eller gennem IMT. Programmet udsendes
med IMT nr. 9, som udkommer 2. marts.

Hver dag indledes med fællesmøde på Blå Scene.
Årsmødefestivalen arrangeres af Indre Mission og
Søndagsskolerne og er fuld af spændende tilbud til
alle i IM, IMU og DFS.

Reservation af plads på Mørkholt Strand Camping
anbefales.
På hjemmesiden vil senere blive annonceret tilbud om
privat indkvartering, værelse på Børkop Højskole mm.
Der bliver også mulighed for bestilling af mad forskellige steder på pladsen.

Samarbejde i fremtidens Indre Mission
Målgruppe: Bestyrelsen
Oplæg til, hvordan man kan arbejde med foreningsstrukturer i fremtiden sendes nu til høring i alle samfundsog kredsbestyrelser. Tak om I vil læse vedlagte høringsoplæg og bringe det på dagsordenen i jeres bestyrelse.
Få mere at vide: Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, tbm@imh.dk

Lad arven kæmpe for missionen
Målgruppe: Mænd i samfundet
Ny flyer om testamente, som henvender sig til mænd. Læg flyeren frem i missionshuset og omtal den gerne til
jeres møde.
Få mere at vide: Ingrid Bjerre på ivb@imh.dk eller 82 27 12 03, hvor flere eksemplarer kan bestilles.

Husk TEMAundervisningen
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget
Den nye fleksible afløser for ’Oktobermøderne’ giver mange muligheder for god undervisning! Se temaerne for
2014 og 2015 nu.
Få mere at vide: indremission.dk/ressourcer/undervisning/TEMAundervisning

Sange og Salmer er på vej
Målgruppe: Bestyrelsen
Den længe ventede sangbog er nu på trapperne. Fra og med uge 8 ekspederes bestillingerne, og fredag d. 7.
marts er officiel udgivelsesdag, som markeres med en lille reception på Indre Missions Hus kl. 14—16.00. Glæd
jer til at tage sangbogen i brug og øge lovsangen til Guds ære.
Få mere at vide: lohse.dk

Arrangementer for Senior– og Senior UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer
Seniorer er en uundværlig og voksende del af IM’s arbejde. Derfor er det afgørende, at der findes spændende
og inspirerende arrangementer for en bred gruppe af seniorer. Vedlagt følger en liste over årets mange arrangementer – både de gamle kendte og de nye tiltag.
Få mere at vide: im-senior.dk

Felix Rejser
Målgruppe: Bestyrelsen
Hjælp med at gøre IM’s rejsebureau kendt. Bestil fx 10 stk. af Felix Rejsers katalog med spændende og alsidige
ferierejser. Læg dem frem i missionshuse, kirker, turistkontorer, biblioteker og hvor det ellers kan vække interesse.
Få mere at vide: felixrejser.dk, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor flere kataloger kan bestilles

Kursus i rod i kirken
Målgruppe: Voksne
Messy Church-konceptet er en god måde at få kontakt med kirkefremmede familier på. I England har det stor
succes i kirkerne, og nu kommer englænderen Lucy Moore til Danmark og introducerer os for Messy Church.
Kurserne er i Odense d. 18. marts, Vigerslev d. 19. marts og Aarhus d. 20. marts. Kurserne er for alle og er gratis.
Få mere at vide: soendagsskoler.dk/index.php?id=423

Bliv en bedre formidler
Målgruppe: Børneklubledere
DFS udbyder tre kurser i februar, maj og august i Godly Play, som betyder, at du bliver certificeret som fortæller og vejleder. Godly Play er en spændende fortælleform, som inddrager børnene i bibelfortællingerne på en
ny og anderledes måde.
Få mere at vide: Læs om Godly Play kurserne og find tilmelding på soendagsskoler.dk/index.php?id=230

Gospel-kids Festival
Målgruppe: Forældre til børn fra 0. - 7. klasse
Lørdag d. 29. marts bliver en fest af de store til GKF. Du får mad hele dagen, gode sange, t-shirt, dygtige dirigenter og et totalt fedt festivalband. Hæng indbydelsen op på jeres opslagstavle.
Få mere at vide: gospel-kids.dk

Sang- og musiklejr
Målgruppe: Forældre til børn fra 1. - 7. klasse
Musiksommerlejr i uge 27. Lejren 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

Sport og lejr i ét
Målgruppe: Forældre til børn i alderen 10 – 14 år
Den 3. februar åbner tilmeldingen til JuniorSportsCamp, som er for 10-14-årige og er en uge i sommerferien,
hvor sport, lejr- og efterskoleliv forenes. Det foregår i uge 27 på henholdsvis Skrødstrup Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk

MusicPoint
Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 18 år
Kom på MusicPoint 2014 i uge 28 og få sat FOKUS på dit liv med Gud, FOKUS på dine evner og FOKUS på dig,
som den person du er. Spændende indhold som discipeltimer, smågrupper, lovsang, sport, dans, kunst, videoteknik, gudstjeneste, fest og koncert.
Få mere at vide: musicpoint.dk

Informationsbrevet indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene.
Bestil ekstra materialer på hes@imh.dk eller tlf. 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Hvem er vi’.
Brevet sendes med post til samfundsformænd, og pr. mail til kredsformænd, IMs medarbejdere og info-modtagere.

