
 

 

Fredericia, den 5. februar 2018 

 

Kære læser 

 

IM kan øge missionsindsatsen i Danmark. Denne mulighed er skabt, fordi vi har stået sammen om IM’s missions-

indsats og en god givervilje. Lad dig derfor inspirere af de vedlagte materialer både til missionsindsatsen og gi-

versindet. Støtter vi hinanden, kan indsatsen fortsat øges, så flere kan høre evangeliet om Jesus.  

 

Indre Missions Tidende har været gennem en større omlægning og tilbagemeldingerne er generelt meget positive 

i forhold til forandringerne. Tag godt imod impuls og giv flere kendskab til abonnementsmulighederne. 

 

Jeg vil også gerne fremhæve arbejdet i UNO, der på særdeles god vis favner og skaber glæde for mange singler. 

Noget nyt er på vej i den arbejdsgren – læs mere om det i vedlagte materialer. 

 

Brug nogle minutter på at gennemgå de næste siders materialer. Ud fra overskrifterne kan du vurdere, hvad du 

skal gribe fat i.  

 

Guds glæde og velsignelse over din tjeneste! 
 

 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Sådan lyder indledningen i det vedlagte program for 

Årsmødefestivalen 2018. Det er en glæde, at byde jer 

alle velkommen på Mørkholt Strand Camping, når In-

dre Mission afholder Årsmødefestival den 1. – 3. juni. 

Vi har en festlig weekend i vente med noget for alle 

aldre og nationaliteter.  

 

Vi ønsker at mødes på tværs af generationer til 

’Årsmødefestival — Fællesskab der skal opleves’. Det 

vil ske ved at vi lytter til Guds ord, synger, hygger os 

og deltager i fælles aktiviteter. Forkyndelsen og un-

dervisningen på festivalen vil have mange vinkler,  

men den fælles glæde over at have del i Jesu død og 

opstandelse, og at det er Ham, der giver troen liv, vil 

være i centrum. 

 

Programmet bliver en bred vifte af spændende til- 

bud, der rummer relevans og inspiration for alle.  

 

Lørdag afholdes IM’s årsmø-

de med formands- og økono-

miberetning. Her har I mulig-

hed for at blive opdateret på 

IM’s arbejde og være med i 

drøftelsen af beretningerne. 

Det er berigende for missionsarbejdet både lokalt og 

på landsplan, at vi kan mødes til fælles inspiration og 

drøftelser.  

 

Vi ser frem til at være sammen med venner fra hele 

landet — også til koncerten med Stuart Townend  

lørdag aften.  

 

Må weekenden blive Gud til ære og til inspiration i at 

’Lede til Jesus — leve i Ham’. 

 

På gensyn på Årsmødefestival 2018! 

Velkommen til Årsmødefestival i Indre Mission 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

http://indremission.dk/fileadmin/billeder/AArsmoede/2018/Programhaefte.pdf
http://www.indremission.dk
mailto:sek@imh.dk
http://indremission.dk/aarsmoedefestival/aarsmoede/


 

 

 
Fokus2030 på dagsorden 

Målgruppe: Bestyrelsen 

Under temaet Vi vil forkynde Kristus, og vi vil nå længere ud, opfordrer Hovedbestyrelsen til, at bå-

de medarbejdere og lokale bestyrelser gennemtænker, hvordan vi styrker forkyndelsen af Jesus 

Kristus, og hvordan vi åbner vores fællesskaber for de mennesker, vi gerne vil nå med evangeliet. Se 

og hør næstformand Metha Sørensen forklare baggrunden for det fornyede fokus på  

indremission.dk/fokus2030. 

Få mere at vide: Asbjørn Asmussen på asbjoern.a@indremission.dk eller 60 60 64 07 

 

 Tal om gaven — inspiration til indsamling 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Der er vedlagt et hæfte med inspiration til at tale om givertjeneste i jeres lokale fællesskab. Det  

indeholder også et katalog over ideer til konkrete indsamlingstiltag. 

Få mere at vide: Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på anna-kathrine.tp@indremission.dk eller  

82 27 13 30 

 

 

Formands- og kasserermøder — sæt kryds i kalenderen 
Målgruppe: Formanden, kassereren 

I 2018 afholdes fem møder for formænd og kasserere i IM og IMU. Tanken er at knytte Hovedbesty-

relsen og de lokale bestyrelser tættere sammen, for at vi alle kan blive inspireret til missionsarbej-

det i Danmark. Møderne foregår alle dage kl. 16.30 - 20.00. Tilmelding til møderne åbner på regio-

nernes hjemmeside den 1. maj, hvor også dagsorden og mødested kommer til at fremgå.  

Sæt allerede mødet i kalenderen nu: 

17. august i Region Midt 

5. oktober i Region Øst 

9. november i Region Syd 

23. november i Region Nord 

14. december i Region Aarhus 

Få mere at vide: Leo Lynderup Christensen på leo.c@indremission.dk eller 82 27 13 61 

 

 Nye MobilePay-numre til indsamling 
Målgruppe: Bestyrelsen 

MobilePay Business lukker og overgår til MobilePay MyShop. Det betyder, at de otte-cifrede numre, 

vi har brugt indtil nu, ikke længere kan bruges til indsamling med MobilePay. Måske har I allerede 

lokalt oprettet nye fem-cifrede numre til jeres arbejde. Husk så at opdatere jeres materialer og 

hjemmesider med de nye numre. De forskellige landsdækkende arbejdsgrene i Indre Mission har  

også fået nye numre. Find de nye numre på indremission.dk/mobilepay.  

Få mere at vide: Økonomi & Kundeservice på oekonomi@indremission.dk eller 75 92 61 00 

 
Får alle i bestyrelsen impuls — Indre Missions Tidende?  
Målgruppe: Bestyrelsen 

impuls er et ’must’ for alle frivillige ledere og medarbejdere i Indre Mission. Der er vedlagt bestil-

lingslister, som du gerne må lægge frem i jeres IM-fællesskab. 

Få mere at vide: imt.dk/abonnement 

 
Nyt rejsekatalog fra Felix Rejser 
Målgruppe: Bestyrelsen  

Hjælp med at gøre Felix Rejser — IM’s rejsebureau —  kendt. Vi håber, at I allerede har modtaget en 

kuvert med Felix Rejsers nye 2018-katalog med uforglemmelige og indholdsrige ferierejser. Læg 

dem frem i missionshuset, bibelkredsen, kirken, turistkontoret, biblioteket, og hvor det ellers er  

oplagt. Kontakt os, hvis I har brug for flere kataloger. 

Få mere at vide: felixrejser.dk, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22 

http://indremission.dk/fokus2030
mailto:asbjoern.a@indremission.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Oeko/Tal_om_gaven.pdf
mailto:anna-kathrine.tp@indremission.dk
mailto:leo.c@indremission.dk
http://www.indremission.dk/mobilepay
mailto:oekonomi@indremission.dk
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2018/S45C-918011612490.pdf
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2018/S45C-918011612490.pdf
http://indremission.dk/impuls/abonnement
http://issuu.com/felixrejser/docs/felix_rejser_2018_katalog_cbb9e9eb8a42ef?e=4674797/56587034
http://www.felixrejser.dk
mailto:fxr@felixrejser.dk


 

 

 

 Temaaftener om ægteskab og familieliv udbydes af IM’s Familiearbejde 
Målgruppe: Ægtepar 

Som noget nyt tilbyder Indre Missions Familiearbejde nu en pakke med fire temaaftener om æg-

teskab og familieliv, som en integreret del af jeres mødeprogram. En god måde at få fokus på æg-

teskab og familieliv i en sammenhæng, hvor alle aldersgrupper er med og uden at man behøver at 

finde tid en hel lørdag. Se mere på medsendte flyer.  

Få mere at vide: Gitte Rasmussen på familiekonsulenten@indremission.dk eller 26 79 92 22 

 JuniorSportsCamp ’18 

Målgruppe: Forældre til 10-14-årige 

’Sport & Gud’ er overskriften på dette års sportscamp/juniorlejr på Sydvestjyllands Efterskole. 

Det bedste fra to verdener! Se flyer. 

Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller Elisabeth Holdensen på  

elisabeth@soendagsskoler.dk  

 
Korte kurser på Børkop Højskole 

Målgruppe: Formanden 

Børkop Højskole tilbyder fire inspirerende korte kurser i 2018: Krea-bibelkursus (program  

vedlagt), Seniorhøjskole i september, Sjælesorgskursus i september/oktober og Pige-ferie-

fridage i oktober.  

Få mere at vide: imb.dk/korte-kurser eller 30 80 74 32 

 
Arrangementer for Senior- og Senior UNO-arbejdet 

Målgruppe: Seniorer 

Seniorer er vigtige i Indre Missions arbejde. Gør dem derfor opmærksom på de mange spænden-

de 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 

 
Inspirationskonference 2018 
Målgruppe: Ledere i børne- og juniorklubber 

Arbejder du med børn og juniorer, så bli'r Inspirationskonference den 10. marts en dag, du ikke 

må gå glip af. Vælg bl.a. mellem 19 spændende seminarer — læs om alle seminarer. 

Få mere at vide:  inspirationskonference.dk eller Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk 

 
Tværkulturelle lejre og bibelcampings i 2018  
Målgruppe: Bestyrelsen, tværkulturelt interesserede 

Har I nydanskere og flygtninge i byen og missionshuset eller kirken? Tal med dem om en menings-

fuld sommeroplevelse. Giv mødrene en pause fra hus og madlavning, fædrene nogle andre at 

snakke med, og børn og unge en dejlig og sjov uge. En tværkulturel kristen sommerlejr er: 

- Fem dage på høj– eller efterskole sammen med mennesker i alle aldre fra andre lande 

- Et program med alt fra fællessang, bibelforedrag og samtaler om tro til hyggesnak,  

   hoppeborg, fest, volley og vandkampe 

- Program for børn, juniorer, teenagere og voksne 

- Kristen lejr, hvor alle er velkomne uanset trosbaggrund 

- Overkommelig at betale 

Indre Mission har tre bibelcampings med tværkulturelt program og desuden otte tværkulturelle 

lejre. Hjælp os med at invitere.  

Få mere at vide: imta.dk/tvaerkulturelle-lejre 

 

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2018/Temaaftener_-_flyer.pdf
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http://www.imta.dk/tvaerkulturelle-lejre


 

 

 
Nyt tiltag i UNO og senior UNO 
Målgruppe: Singler 50+ 

Som noget nyt har UNO og senior UNO planlagt en fællesskabsdag for alle singler på 50 år eller der-

over. Gør opmærksom på arrangementet i jeres fællesskab og læg vedlagte program frem i  

missionshuset. 

Få mere at vide: uno.indremission.dk/uno-landsarrangementer 

 
Landsgave til Søndagsskolerne 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Uden forbøn, frivillighed og økonomiske bidrag var der ikke noget DFS. Send meget gerne listen 

rundt en mødeaften og opfordr samtidig gerne til fastgiverordningerne i folderen. Hvis jeres fælles-

skab har en DFS-ambassadør, har vedkommende modtaget listen. Ekstra indsamlingslister findes  

online. 

Få mere at vide: landsgave.soendagsskoler.dk eller landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk  

 
Alle har taleret på DFS’ Repræsentantskabsmøde den 20. april 
Målgruppe: Alle 

Grundet nye vedtægter har alle nu taleret, så ønsker I at høre om DFS’ arbejde — og blive hørt — så 

tilmeld jer senest den 26. marts. Se indbydelse. 

Få mere at vide: Sekretær Kirsten B. Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
To Godly Play-kurser i 2018 
Målgruppe: Ledere i børne- og juniorklubber 

Du lærer at formidle bibelhistorier på en måde, så både de ældste og yngste er opslugt af fortæl-

lingen. Se flyer. 

Få mere at vide: godlyplay.dk eller kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk  

 
Messy Church-arrangementer i 2018 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Er du nysgerrig på, hvad Messy Church er for noget, eller vil du lære mere? Så kom til Inspirations-

dag. Er du allerede godt i gang? Så kom til Messy Meet Up. Se flyer. 

Få mere at vide: messychurch.dk eller koordinator for Messy Church Karen Markussen på  

kontakt@messychurch.dk  

 
Be’ en bøn for Søndagsskolerne 
Målgruppe: Alle 

TAK for enhver bøn – det er det, der bærer vores arbejde! Se bedeliste. 

Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk eller Lissen på lissen@soendagsskoler.dk  

  

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på helle.s@indremission.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk /0rganisation. 
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