
 

 

 Fredericia, den 25. januar 2016 

Nyhedsbrev nr. 1/2016 

Årsmødefestival 
være til stede til drøftelse og der vil som sædvanligt 

være beretninger ved formand for Indre Mission samt 

vedr. økonomi. 
 

Der er selvsagt gode muligheder for en weekend med 

camping på pladsen og der er desuden mulighed for 

leje af hytter. Kontakt Mørkholt Strand Camping for 

nærmere information om dette. 

 

Programmer udsendes med IMT i marts og med ny-

hedsbrevet i april. 
 

Årsmødefestivalen - et fællesskab, der skal opleves.  

Noget særdeles godt er i vente: Vi skal mødes til In-

dre Missions Årsmødefestival d. 3. – 5. juni 2016. Be-

mærk venligst tidspunktet, da jeg erfarer, at nogle 

har en anden dato noteret.  

 

Der er lagt op til en weekend på Mørkholt Strand 

Camping, hvor børn, unge, voksne, seniorer – ja fami- 

lier og singler skal samles til et flow af forkyndelse, 

information, samvær og store oplevelser.  

 

En del af jer har opdaget, at vi skal være sammen til 

lovsangskoncert med Stuart Townend. Desuden får 

Årsmødefestivalen flere miljøer, der vil tilgodese for-

skellige livssituationer og aldre. Hovedbestyrelsen vil 

Kære venner 

 

Vi lever i en organisation med stor idérigdom til at gribe dagens muligheder for mission – dette kan også ses, når du 

kigger på de følgende siders inspirationsmaterialer og indbydelser til lejre.  

 

Den seneste tid har været præget af en ekstraordinær situation i Danmark. Mange er kommet til vores land som 

asylansøgere. Dette præger en del IM- og IMU-fællesskaber – måske også hos jer. På de følgende sider er der inspi-

rationsmateriale til denne udfordring og mulighed.  

 

Jeg har de seneste år været engageret omkring JuniorSportsCamp og vil gerne henlede opmærksomheden på dette 

fremragende arrangement samt på de øvrige materialer fra DFS.  

 

I folkekirken er der sat et særligt fokus på fejring af påsken i 2016 – og IM har derfor udarbejdet forskellige materi-

aler. Sidder du eller andre fra IM-fællesskabet i det lokale menighedsråd, så lad jer inspirere af materialet vedr. på-

sken. En del præster og menighedsråd efterspørger let tilgængeligt materiale og i det medsendte er der gode mulig-

heder for at sætte et sundt og godt præg på påskefejringen.  

 

Med ønsket om fortsat stor idérigdom i missionsarbejdet! 
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Gør påsken synlig i 2016  
Målgruppe: Bestyrelsen 
Den 1. februar 2016 åbner IM op for godteposen i forbindelse med projektet ’Gør påsken synlig i 2016’. Folke-

kirken.dk står bag projektet og skal være med til at gøre påskens budskab relevant og nærværende rundt i sog-

nene. IM har ønsket at komme med et indspil til dette, hvorfor du på paaskeinfo.dk kan finde små idéer til, hvor-

dan I kan være med til at gøre påsken synlig -  og meget gerne i samarbejde med den lokale kirke.  

Få mere at vide: paaskeinfo.dk eller Kristian Lindholm på 21 73 58 80 eller kristian.lindholm@indremission.dk 

 

 Bibelcamping i Indre Mission 
Målgruppe: Alle 

Brug en uge af din sommer på at geare ned og blive fyldt på til hverdagen. Bibelcamping er ferie med Jesus i 

fokus, spændende aktiviteter for alle aldre og et helt unikt fællesskab.  
Få mere at vide: bibelcamp.dk eller på vedlagte flyer. Du kan bestille flere flyers på bf@imh.dk  

 
Solid hjælp til undervisningen 
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget 
Vedlagt er et nyt bogmærke for TEMAundervisning for at minde om, at der løbende udgives nye gratis materia-

ler til hjælp til at gøre jeres bibelundervisning solid, god og spændende.  

Få mere at vide: indremission.dk/undervisning 

 
Hvad kan vi gøre for flygtninge? 
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget 
Vil I gerne gøre noget for flygtninge i jeres kommune? På imta.dk finder I gode råd om, hvordan I kommer i gang, 

og om at møde mennesker fra andre kulturer. Se mere på imta.dk/inspiration-og-materialer. Har I brug for en 

snak om jeres ideer og muligheder er I meget velkomne til at kontakte en af IM's tværkulturelle medarbejdere. 

Vi kan give råd, formidle erfaringer fra andre IM-fællesskabers arbejde og give råd om litteratur og bibler på 

andre sprog. 

Få mere at vide: Konsulent Krista Rosenlund Bellows på 21 31 34 55 eller find os på imta.dk/medarbejdere 

 
Syng den igen i København 
Målgruppe: Voksne  
En festlig sangaften med velkendte ældre og nyere vækkelsessange. Lørdag den 2. april kl. 19.00 i Bethesda i 

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 

 
Arrangementer for Senior– og Senior Uno-arbejdet 

Målgruppe: Seniorer  

Seniorer er en uundværlig del af Indre Missions arbejde. Derfor er det afgørende, at de bliver gjort opmærk-

somme på de mange spændende og inspirerende arrangementer, der findes for seniorer. Vedlagt følger en liste 

over årets mange tilbud.  

Få mere at vide: im-senior.dk og uno.indremission.dk  

 

 JuniorSportsCamp ’16 
Målgruppe: 10-14-årige og deres forældre, bedsteforældre eller klubledere 

Juniorer bruger uge 26 på fodbold- eller håndboldskole i kombination med juniorlejr på Skrødstrup Efterskole 

og Hestlund Efterskole, hvor bl.a. FC Midtjyllands ’Farlige Frank’ er træner. Tilmelding åbner den 1. februar. 

Flyer og plakat kan downloades på hjemmesiden. 

Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk  

 

 Gospel-kids Festival tre steder 
Målgruppe: Forældre og ledere til sangglade børn i 0.—7. klasse  
Kom og oplev suset ved at synge sammen i et stort kor og optræde sammen med et sejt band til en koncert. Du 

får et par festlige dage med nye venner, nye gode sange om Befrieren Jesus, t-shirt, sjove aktiviteter og lejrhyg-

ge. Vedlagt flyers til uddeling. 

Få mere at vide: gospel-kids.dk, musik@imh.dk eller 82 27 12 15 

 
Korlederworkshop  
Målgruppe: Ledere for børn og teenagere 

Korlederworkshop i forbindelse med Gospel-kids Festival. Tre spændende workshops: ’Sjove idéer til formid-

ling gennem sang, leg og bevægelse’, ’Sæt stemmen fri’ og ’Inspiration til at arbejde kreativt med bevægelser og 

dans’. Bagefter bliver der erfaringsudveksling for korledere.  

Få mere at vide: gospel-kids.dk 
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Brænder I for god forkyndelse i jeres missionshus? 
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget 

Det er vigtigt med god forkyndelse. Både teologisk og praktisk. Forlagsgruppen Lohse er aktuel med bogen ’Ord 

fra Guds hjerte – en nødvendig udfordring til forkynder og menighed’, der bl.a. er brugbar for jer, der er med til at 

planlægge mødernes sammensætning og indhold. 

Få mere at vide: på lohse.dk eller godforkyndelse.dk 

 
Felix Rejser  
Målgruppe: Bestyrelsen  

Hjælp med at gøre Felix Rejser - IM’s rejsebureau kendt. Bestil f.eks. 10 stk. af Felix Rejsers nye 2016-katalog 

med uforglemmelige og indholdsrige ferierejser. Læg dem frem i missionshuse, bibelkredse, kirker, turistkonto-

rer, 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 

 
Be’ en bøn for Søndagsskolerne 
Målgruppe: Alle 
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. Find og print bedelisten på boen.soendagsskoler.dk. 

Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk  

 
DFS’ næste store satsning: Kirkefrø 
Målgruppe: Dig, der kender børnemedarbejdere i folkekirken 

I Danmark er der over 2.000 sognekirker, der til hver gudstjeneste følger kirkeårets to tekstrækker. Det skal 

børn have lettere adgang til. Kirkefrø I og II vil gøre det nemt for kirker – og andre, der ønsker at følge kirkeåret 

– at lave kirke for børn. Kirkefrø vil være det mest omfattende materiale på markedet og Kirkefrø I til 1. tekst-

række vil være klar i god tid før kirkeårets start 1. søndag i advent 2016. Anbefal det vidt og bredt! 

Få mere at vide: Materialemedarbejder i DFS Lissen på lissen@soendagsskoler.dk eller 86 98 85 74 

 
Godly Play 2016 
Målgruppe: Forkyndere og formidlere 
Godly Play kurset er for dig, der er interesseret i levende og engagerende formidling af bibelhistorier. Du kan 

blive udrustet på henholdsvis Diakonhøjskolen i Aarhus den 31. marts – 2. april og Hotel Hebron i København den 

18.— 20. august. Læs mere og tilmeld dig på godlyplay.soendagsskoler.dk.  

Få mere at vide: Kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk eller 40 91 83 76 

 DFS’ landsgaveindsamling – hjælp os på vej 
Målgruppe: Samfundsformanden 

Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre ønsker et sted, hvor de kan lære ham bedre at kende. Derfor 

er DFS sat i verden. Og derfor spørger vi frimodigt om en god landsgave igen i år. I må meget gerne sende listen 

rundt en mødeaften og samtidig opfordre til en fastgiverordning – det betyder meget for budgetlægningen. Hvis 

jeres samfund har en DFS-ambassadør, har vedkommende modtaget listen. Du kan downloade ekstra indsam-

lingslister på landsgave.soendagsskoler.dk. 

Få mere at vide: Landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 

 

 

  

  

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på hes@imh.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Organisation’. 
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