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Kære læser
Nu er jeg igen på banen med nye tilbud fra Indre Mission.
Til marts afholder vi en historisk konference i Kolding. I fællesskab med LM, ELN og ELM har vi planlagt en konference, som henvender sig til alle med hjerte for mission. Programmet er sammensat på en måde, så alle kan være med.
Det gælder også, hvis man ikke sidder i en decideret lederopgave.
Jeg får ofte stillet spørgsmålet, hvordan man kan motivere frivillige til at tage del i arbejdet. I den forbindelse vil jeg
gerne pege på Mission2015.dk som en oplagt chance for at motivere frivillige og skabe fornyet kampgejst i jeres lokale sammenhæng. Tilmeld jer i samlet flok, så I kan få en fælles oplevelse (opmuntring), som I kan bære med hjem til
de andre i fællesskabet. Hjælp os med at engagere mennesker i mission!
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse!

Thomas B. Mikkelsen
Generalsekretær

Mission2015.dk
I 2015 ønsker vi i Indre Mission at sætte fokus på mission.
Det sker bl.a. gennem
afholdelse af konferencen
Mission2015.dk i Kolding.
Konferencen er for alle og afvikles den 20.—22. marts 2015
i Koldinghallerne.

og jeres arbejdsgrene, vil vi bede jer gøre opmærksom på konferencen overfor alle ved jeres møder i
den kommende tid.
Tilbyd fælleskørsel og overvej om samfundskassen
har mulighed for at yde økonomisk støtte til de som
deltager.
Læs mere og tilmeld dig senest den 22. februar 2015
på hjemmesiden mission2015.dk.

Ud over at drøfte, hvem der deltager fra bestyrelsen

VEND for mere information

Hvordan kan dit samfund være med til at styrke IM’s økonomi?
Målgruppe: Bestyrelsen
Tak om I vil læse vedlagte brev, som er en opmuntring til at tænke med i, hvordan dit samfund kan være med til
at styrke Indre Missions økonomi på landsplan. Sæt det på dagsordenen i jeres bestyrelse.
Få mere at vide: Økonomi– og virksomhedschef Finn V. Larsen på fvl@imh.dk eller 82 27 13 30

Indre Missions Årsmøde
Målgruppe: Bestyrelsen
Årsmødet afholdes i år på Mørkholt Strand Camping lørdag den 13. juni fra kl. 14.00 – 21.00. Under temaet ’Se,
her er jeg’, er der formands-, økonomi- og arbejdsberetning samt forkyndelse kl. 19.00 ved flere fra Hovedbestyrelsen. Programmet udsendes med IMT midt i februar.
Få mere at vide: indremission.dk

Indre Missions nyhedsmail er på vej til dig
Målgruppe: Samfundsformænd
IM er på trapperne med en nyhedsmail med de seneste nyheder, som udsendes ca. én gang om måneden. De
samfundsformænd, som vi har registreret med en mailadresse, vil automatisk blive modtager af den. Dette
nyhedsbrev vil fortsat blive udsendt tre gange om året pr. post til samfundsformænd med materialer vedlagt.
Få mere at vide: Helle Schou på hes@imh.dk eller 82 27 12 13

Nye tilbud til bibelundervisning
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget
Tre nyheder: Undervisningsvideoer til brug ved møder og bibelkredse. Emnet for TEMAundervisning for efteråret 2015. Grafisk hjælp til invitationer til TEMAundervisning. Læs mere om alt dette i vedlagte flyer.
Få mere at vide: indremission.dk/ressourcer/undervisning

Melodierne fra Sange og Salmer bliver indspillet på klaver
Målgruppen: Samfund der bruger eller gerne vil bruge Sange og Salmer
Melodierne til Sange og Salmer bliver i øjeblikket indspillet på klaver efter koraludgaven. Indspilningen er en
rigtig god hjælp til at lære de nye sange at kende. Samtidig kan den hjælpe de foreninger, der ikke selv har en
pianist og har brug for akkompagnement til fællessangen. Hele indspilningen udkommer på Forlagsgruppen
Lohse til efteråret 2015. Første del kan allerede bestilles til marts 2015.
Få mere at vide: lohse.dk – søg på ’klaverindspilning’

Syng den igen
Målgruppe: Voksne
En festlig sangaften med velkendte ældre og nyere vækkelsessange. Lørdag den 11. april kl. 19.00 i Bethesda,
København. Vær med til at gøre arrangementet kendt og tag af sted sammen til en festlig aften.
Få mere at vide: syngdenigen.dk, filip.skjerning@indremission.dk eller 29 93 69 96

Nye telegrammer fra Indre Missions Tidende
Målgruppe: Mødeledere og de ansvarlige for brochurer
’Giv Indre Missions Tidende som gave’. Vi har trykt nye telegrammer og vedlægger nye bestillingssedler. Som
noget nyt kan du sammen med bryllupstelegrammet bestille en flot gaveæske sammen med bogen ’100 kærlige
hilsner’ af Gary Chapman.
Få mere at vide: Kirsten Nielsen på 82 27 13 56 eller abonnement@imt.dk

Felix Rejser
Målgruppe: Bestyrelsen
Hjælp med at gøre IM’s rejsebureau kendt. Bestil f.eks. 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

Sekstant – vi vil danne åndeligt modne ledere
Målgruppe: Bestyrelsen
At være kristen leder er mere end planlægning og økonomi. Udfordr de unge ledere hos jer til at overveje forløbet Sekstant og blive klædt på som åndelig leder. Sekstant er målrettet unge, der er fyldt 20 år.
Få mere at vide: sekstant.imu.dk

Landsgaveindsamling til DFS
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
Med Små skridt nr. 1 skydes DFS’ landsgaveindsamling i gang. DFS er en selvstændig organisation og er derfor
afhængig af indsamlede midler. Indsamlingslisten kan bruges til indsamling.
Få mere at vide: Skriv til kontakt@soendagsskoler.dk eller print indsamlingslisten ud på kortlink.dk/fpvp

Arrangementer for Senior– og Senior UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer
Seniorer er en uundværlig 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 tilbud.
Få mere at vide: im-senior.dk og uno.indremission.dk

Tre stk. Gospel-kids Festival i 2015
Målgruppe: Alle sangglade børn i 0.-7. klasse og deres forældre eller ledere
Årets tre Gospel-kids Festivaler bliver en fest af de store. Du får lejrhygge, nye venner, nye gode sange, t-shirt,
dygtige dirigenter og et totalt fedt festivalband. Vedlagt plakat til ophængning og flyers til uddeling.
Få mere at vide: IM-musik på gospel-kids.dk, musik@imh.dk eller 82 27 12 15

Korlederworkshop
Målgruppe: Korledere for børn og unge
Korlederworkshop i forbindelse med Gospel-kids Festival. 3 spændende workshops: Inspiration til dans og fagter, stemmetræning og sangteknik, inspiration til forkyndende indstudering. Bagefter bliver der erfaringsudveksling for korledere.
Få mere at vide: gospel-kids.dk

MusicPoint
Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 18 år
MusicPoint er en lejr, der tager PULSEN på dig lige der, hvor du er i dit liv som kristen, musiker og sanger.
Du får: Jesus, lovsang, bibeltimer, smågrupper, sessions, gode venner, sjov, musik, sport, sommer, fest og meget
mere i uge 28.
Få mere at vide: musicpoint.dk eller Facebooksiden MusicPoint

JuniorSportsCamp ’15
Målgruppe: 10-14-årige og deres forældre, bedsteforældre eller klubledere
Juniorer bruger uge 27 på fodbold-, håndbold- eller volleyskole i kombination med juniorlejr på Skrødstrup Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole. Tilmelding åbner den 1. februar.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk og se flyeren på kortlink.dk/fpvf

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

Godly Play-kursus på Diakonhøjskolen
Målgruppe: Formidlere af bibelhistorier
Godly Play lærer dig at fortælle bibelhistorier levende og inddragende. Kom til Aarhus den 26.-28. februar og
bliv udrustet til at formidle Bibelen på en anderledes og engagerende, men overraskende simpel måde.
Få mere at vide: godlyplay.soendagsskoler.dk eller på kontakt@soendagsskoler.dk

Be’ en bøn for Søndagsskolerne
Målgruppe: Alle med hjerte for det største til de mindste
Årets bedeemner er klar til køleskabet og missionshuset. Vær med til at be' for lokalt arbejde, landsarbejdet og
børn i Danmark. Tak til alle der beder med.
Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk og print bedeliste (A4) ud på kortlink.dk/fpvh

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 ’Organisation’.

