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Kære læser
I IM’s nyhedsbrev finder du tiltag for alle aldre, der kan være med til at skabe begejstring i livet med Jesus. Når vi
samles om evangeliet, kan begejstringen for Jesus vokse frem. Derfor er det godt, at IM kan tilbyde alt fra undervisningsvideoer (som vi med stor glæde bruger i den bibelkreds, jeg er med i) til Gospel-kids Festival og senior- og
UNO-arbejde.
Lad de næste sider inspirere dig. Mulighederne er mange for inspiration, undervisning, rejser og meget andet godt.
I 2017 er der fokus på reformationsjubilæet og dette fylder også i IM’s udgivelser. Lad dig inspirere af det frigørende fokus, Luther kastede lys over.
I Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler har vi et helt unikt og stærkt arbejde, hvor der ihærdigt og godt ydes en
stor indsats for at give det største til de mindste, så børn i Danmark lærer Jesus at kende. Både med forbøn, tjeneste og penge er der mulighed for at bære med i det arbejde. Her har du muligheden!
Gud i vold!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

På vej sammen
Den 9.-10. juni 2017 er vi forhåbentlig på vej sammen
til Skjern. Her er nemlig Årsmøde i Indre Mission med
temaet ’På vej sammen’.
Der er lagt et spændende program med noget for alle.
Der vil være fokus på det, vi har til fælles trods alder,
livsstatus og hvor i landet, vi kommer fra. Vi er på vej
sammen – ikke bare til Skjern, men på en vandring
med Jesus gennem livet med hinanden og her på jord.
Kulturcenteret i Skjern danner rammen for møderne.
Vi glæder os til at besøge Skjern og udnytte de gode
muligheder for at afholde Årsmødet i både hallen,
missionshuset og naturen. Her er der plads til den
traditionelle mødeform såvel som til at skabe nye
tiltag i programmet.

I Indre Mission ønsker vi, at Årsmødet må være et
sted, hvor alle kan blive inspireret og få noget med
sig hjem. I missionshuset mødes vi ofte i grupper
hver for sig, men her vil der være mulighed for at se
hinanden og mødes på tværs af grupperingerne. Vi
målretter dog også nogle programpunkter – glæd
jer fx til et festligt program for børn, juniorer og
teenagere og en spændende lørdag eftermiddag
med forskellig seminarer.
Vi glæder os til at være sammen med jer og blive
inspireret til at lede til Jesus og leve i Ham.
Det trykte program udsendes med nyhedsbrevet i
april.

Arrangementer for Senior– og Senior UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer
Seniorer er en vigtig gruppe i IM’s arbejde. Gør 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

Bibelcamping – ses vi til sommer?
Målgruppe: Alle
På den vedlagte flyer kan I se programmet for sommerens bibelcampinger og teltmøder. Bibelcamping
er ferie med Jesus i fokus, spændende aktiviteter for alle aldre og et helt unikt fællesskab.
Få mere at vide: bibelcamp.dk

Koncert med Casting Crowns
Målgruppe: Alle
GLOW kan med glæde annoncere, at det amerikanske band Casting Crowns igen giver koncert på dansk
grund. Det sker den 25. maj i Forum Horsens. Hæng den vedlagte plakat for arrangementet op i dit missionshus, eller hvor der kommer folk forbi med interesse i koncerten.
Få mere at vide: GLOW’s Facebookside eller hoffmann@glow.dk, hvor du kan bestille flere plakater

Luthers Lille Katekismus på farsi
Målgruppe: Bestyrelsen, tværkulturelt interesserede
Har I kontakt med kristne fra Iran og Afghanistan? Her er en gavemulighed til dem. Luthers Lille Katekismus er udkommet på farsi. Bogen er gratis, det koster kun portoen. Senere på året udkommer en
børnebibel på farsi.
Få mere at vide: Krista Rosenlund Bellows på landsleder@imta.dk eller 21 31 34 55

Undervisningsvideoer og TEMAundervisning
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget, bibelkredsen
Fra sommer 2017 vil der være flere undervisningsvideoer tilgængelig: Kurt Larsen vil undervise om
Luther. Andreas Bøge tager os gennem Hebræerbrevet. Egild Kildeholm vil se på Den gode far og de
fortabte sønner. Sprint underviser om julen til forskellige aldersgrupper (fx til en adventsfest eller en
julefest). TEMAundervisningen til efteråret bliver om Luthers teologi.
Få mere at vide: indremission.dk/undervisning

Felix Rejser – fortæl om os
Målgruppe: Bestyrelsen
Hjælp med at gøre Felix Rejser, IM’s rejsebureau, kendt. Bestil fx 10 stk. af Felix Rejsers nye 2017katalog 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, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor flere kataloger kan bestilles

Gospel-kids Festival – tilmelding til Jylland og Bornholm
Målgruppe: Forældre til børn i 0.-7. klasse
Giv børnene mulighed for at opleve glæden ved at synge sammen i et stort kor og optræde sammen
med et sejt band til en koncert om Guds kærlighedsgave til os. Tilmeldingen åbner den 31. januar til
Jylland og den 1. februar til Bornholm. Hæng gerne vedlagte flyers op på jeres opslagstavle.
Få mere at vide: gospel-kids.dk eller 82 27 12 15

JuniorSportsCamp ’17
Målgruppe: Forældre til 10-14-årige
Juniorer og deres kammerater kan få en oplevelse for livet i uge 26 med enten fodbold eller blandet
sport i kombination med juniorlejr. Det sker på hhv. Hestlund Efterskole og Sydvestjyllands Efterskole.
Tilmelding åbner den 1. februar. Se mere på vedlagte flyers.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller elisabeth@soendagsskoler.dk

Korlederworkshop – tre inspirerende tilbud
Målgruppe: Korledere
Korlederworkshop afholdes den 18. marts i forbindelse med Gospel-kids Festival. Spændende workshops om ’PR’, ’Tematisk sangvalg’ og ’Når børn mister motivation og fokus’. Der vil også være mulighed
for at udveksle erfaringer med andre korledere og få ny inspiration og sparring.
Få mere at vide: gospel-kids.dk/festival/korleder2017

Be’ en bøn for Søndagsskolerne
Målgruppe: Alle
Årets bedeemner er klar til missionshusets opslagstavle. Vær med til at bede for lokalt arbejde, landsarbejdet og børn i Danmark. Tak til alle der beder med. Der er vedlagt bedelister til at tage med hjem.
Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk

Landsgaveindsamling – hjælp os på vej
Målgruppe: Formanden
DFS ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud. Det kræver bl.a. konsulenter, et landskontor og udvikling af materiale. Derfor spørger vi frimodigt om en god landsgave. I må meget gerne
sende listen rundt en mødeaften og samtidig opfordre til fastgiverordning. Det betyder meget for budgetlægningen. Hvis jeres samfund har en DFS-ambassadør, har vedkommende modtaget listen. Du kan
downloade ekstra indsamlingslister her.
Få mere at vide: landsgave.soendagsskoler.dk, kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16

Messy Church Inspirationsdag i Åby
Målgruppe: Alle
Er du nysgerrig på, hvad Messy Church er for noget, eller vil du lære mere? Så kom til Åby i Vendsyssel
den 4. marts til erfaringsudveksling, nysgerrighed, inspiration og praktiske tips.
Få mere at vide: inspirationsdag.messychurch.dk, ruth.tidemand.nielsen@indremission.dk eller
22 36 89 69

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’.

