
 

 

Fredericia, den 11. marts 2013 
Nyhedsbrev nr. 1/2013 

Kære læser 
 
Mission er kirkens eksistensgrundlag og Indre Missions overordnede formål. Gud opsøger og elsker den fortabte, 
derfor må vi også gøre det. Men hvordan får vi nutidens mennesker i tale? Hvad er de væsentligste budskaber? Og 
hvordan kan vi motivere flere til at investere tid og kræfter på at tage del i Guds mission? Det er et udpluk af de 
spørgsmål, vi har brugt tid på at drøfte på årets medarbejderkonference i Børkop.  
  
På konferencen blev der fortalt mange skønne vidnesbyrd om mennesker, som i mødet med en frivillig eller ansat i IM 
har fået hjælp til at komme videre i livet. Et af vidnesbyrdene kom fra AdamogEva.dk (hjemmeside, som vejleder om 
sex og samliv). Efter en del brevveksling mellem en gravid kvinde og en medarbejder på Adamogeva.dk, modtog med-
arbejderen denne respons: “Jeg har taget mit valg, jeg beholder mit barn. Så snart det kommer velskabt til verden, så 
er det den lille, jeg vil sætte alle mine kræfter ind på at give et godt liv og en god opvækst … Tusind tak for hjælpen!” 
  
Så kan det vel næsten ikke blive større! 
 
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse! 

 

 
   Thomas B. Mikkelsen      
   Generalsekretær 

Indre Missions Årsmøde 
 

Vi glæder os til at mødes med jer til Årsmødet i 
Skjern Kulturcenter den 7. og 8. juni under temaet ’Ind 
i hjertet – ind til Gud’.  
 
Der er enkelte nyheder: 
• Fredag aften holder vi en stillegudstjeneste 

med meditationslovsang og senere sofalov-
sang i forlængelse af kirkekaffen.  

• Lørdag formiddag kan man vælge mellem at 
lytte til formandsberetningen eller deltage i et 
seminar om et liv med bøn og Bibel. Om efter-
middagen vil der blive afholdt en række semi-
narer, som man frit kan vælge imellem. 

• Søndag er der tilbud om en pilgrimsvandring til 
Hellig Kors Klosteret i Lem. 

 
Tak om I vil dele ud af programmerne, evt. bestille 
flere på bf@imh.dk eller læse mere på indremissi-
on.dk/årsmøde. 

Indsamling af årsgave til IM 
 

Årsgaven er den største indsamling vi har i Indre Mis-
sion og er en meget vigtig forudsætning for, at vi kan 
forsætte vores fælles arbejde. Det er vores erfaring, 
at de største årsgavebeløb kommer fra de missions-
huse, hvor bestyrelsen har gjort en konkret indsats. 
Derfor vil vi gerne opfordre jer til, at indsamlingen af 
årsgaven får ekstra opmærksomhed. 
 
Overvej hvordan I når de forskellige målgrupper i mis-
sionshuset. Mange ældre i samfundet vil gerne have 
besøg. Her kan indsamlingen af årsgaven være en god 
anledning. For andre vil det være godt med et festligt 
indsamlingsarrangement i missionshuset.  Mange har 
ikke kontanter på sig. Derfor er det en god idé at stil-
le en PC til rådighed i missionshuset, hvor giveren 
med det samme kan indbetale et beløb med dankort. 
 
Tak om I vil hjælpe os med at give årsgaven et ekstra 
løft i år, så vi når vores mål på 2.750.000 kr. 

       VEND for mere information  

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

Fax 75 92 61 46 



 

 

 Udlejning af lejligheder i missionshuse 
Målgruppe: Bestyrelsen 
Vi er blevet opmærksomme på, at flere af lejlighederne i Indre Missions missionshuse udlejes til priser, som  
lægger langt under markedslejen for det pågældende område. Da SKAT har strammet op på reglerne, er det  
vigtigt, at I får taget stilling til, om lejen er fastsat korrekt. Lejen skal fastsættes, så den svarer til en tilsvaren- 
de lejlighed i lokalområdet. I nogle tilfælde er lejen sat meget lavt, fordi lejeren hjælper til med forskellige op 
gaver i missionshuset. Hvis det er tilfældet, skal I overveje, om lejen står i rette forhold til det arbejde, der rent  
faktisk udføres. I skal samtidig sikre, at de gældende skatteregler overholdes. Hvis I er i tvivl, er den letteste  
vej til en afklaring at henvende sig direkte til de lokale skattemyndigheder. Generelt vil vi opfordre til, at I føl 
ger markedslejen, så der ikke anvendes indsamlede midler til at tilbyde enkeltpersoner gunstige boligforhold.  
Få mere at vide: Økonomi– og virksomhedschef Finn V. Larsen på fvl@imh.dk eller 82 27 13 30 

 Rådslagningsdag om kredsstruktur 
Målgruppe: Samfundsformænd 
IM planlægger en afløsning for det tidligere kredsformandsmøde, som nu bliver en rådslagningsdag, hvor vi 
sætter fokus på kredsstrukturen i Indre Mission. Du kan læse mere om tankerne bag i vedlagte brev. 
Få mere at vide: Birgit Forum på bf@imh.dk eller 87 27 12 10 

 Oktobermøder 2013 
Målgruppe: Voksne 
Indre Missions ’Oktobermøder—til troens liv og vækst’ har i 2013 temaet ’Glæd jer’ to aftener i dagene 30. sep-
tember til 3. oktober. Enkelte steder dog i dagene 8.—10. oktober. 
Få mere at vide: indremission.dk/aktiviteter/oktobermoeder eller Anette Hedager Nielsen på tlf. 82 27 12 12 

 Afløseren for Oktobermøder 
Målgruppe: Bestyrelsen 
Til planlægningen af 2014 kommer her information om den nye Tema-undervisning med mange muligheder! Se 
mere i vedlagte ark. 
Få mere at vide: Undervisningskonsulent Sprint på sprint@imh.dk eller 87 27 12 08 

 Børne– og juniorfest 
Målgruppe: Forældre med børn fra 5 år og til og med 6. klasse 
Hele lørdag på IM’s Årsmøde bliver én stor fest for børn og juniorer! Alle fra 5 år og til og med 6. klasse vælger 
et spor - enten ’Gospel kids’ eller ’Adventure’. Vi slutter af med en stor FEST lørdag aften i Skjern Kulturcenter.  
Få mere at vide: fest.soendagsskoler.dk 

 Sange og salmer 
Målgruppe: Voksne 
’Sange og salmer’ er den nye fælles sangbog for IM, LM, ELM og KFS, som udkommer den 1. november 2013. Fra 
2. april til 11. juni er det muligt at forudbestille ’Sange og salmer’ med gode rabatter. Alle IM-samfund får til-
sendt information fra Forlagsgruppen Lohse umiddelbart efter påske. 
Få mere at vide: info@lohse.dk 

 Syng den igen 
Målgruppe: Voksne 
En festlig sangaften med gode gamle vækkelsessange. Fortæl om den Syng den igen, som er tættest på jer og 
giv interesserede en flyer samt hæng indbydelsen op på jeres opslagstavle. Bestil plakater på musik@imh.dk. 
Få mere at vide: syngdenigen.dk 

 Arrangementskalender for Seniorarbejdet 
Målgruppe: Seniorer 
Se Seniorarbejdets arrangementer for 2013 på vedlagte flyer. Deltag i disse arrangementer eller vær med til at 
indbyde andre seniorer til at være med. 
Få mere at vide: Seniorteamet - se oplysninger på im-senior.dk 

 Arrangementskalender for senior-UNO arbejdet 
Målgruppe: Seniorer fra ca. 55 år og opefter, som er alene 
Senior-UNO arbejdet har planlagt nogle spændende arrangementer i 2013. Vær med til at bakke op om disse 
arrangementer eller indbyd andre til at være med.   
Få mere at vide: uno.indremission.dk eller Bodil Bentzen på 75 79 09 52 eller bentzen@lafnet.dk 



 

 

 Orientering fra IM’s seniorarbejde 
Målgruppe: Seniorer 
Indre Missions seniorarbejde lancerer nu to spændende tiltag, som I kan læse om i vedlagte orienteringsark. Tak, 
om I vil hjælpe med at formidle det videre til de i jeres samfund, som kunne have glæde af netop disse tiltag. 
Få mere at vide: im-senior.dk 

 Konnekt 2013: Rod i livet 
Målgruppe: Unge og voksne mellem 20 og 30 år 
Med forkyndelse, lovsang og aktiviteter i spændende miljøer vil Konnekt igen i år skabe plads til forskellighed 
med Jesus i centrum og mennesker i fokus. Konnekt foregår i Ikast d. 26. og 27. april 2013. 
Få mere at vide: konnekt.imu.dk 

 Felix Rejser 
Målgruppe: Bestyrelsen 
Hjælp med at gøre IM’s rejsebureau kendt. Læg Felix Rejsers katalog med spændende og alsidige tilbud til årets 
ferierejser 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 

 MusicPoint 
Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 18 år 
Musik-sommerlejr i uge 28. Masser af musik, lovsang, bibeltimer og kristent fællesskab. Fortæl om lejren og 
hæng indbydelsen op på jeres opslagstavle. 
Få mere at vide: musicpoint.dk 

 Sang– og musiklejr 
Målgruppe: Forældre til børn fra 1.-7. klasse 

Sommerlejr i uge 27. Fortæl om lejren og hæng indbydelsen op på jeres opslagstavle. Lejren mangler en køkken-
leder, kontakt Benjamin Hougaard, tlf. 82 27 12 40 eller beh@imh.dk, hvis du kender en. 
Få mere at vide: sangogmusiklejr.dk 

 Børn og Gud aftner 
Målgruppe: Alle der interesserer sig for børn og tro 
Barnet har en helt særlig status i kristendommen.    Barnet er faktisk de voksnes forbillede! Men hvorfor nu det? 
DFS sætter fokus på emnet rundt om i landet med Leif Andersen, som foredragsholder. 
Få mere at vide: soendagsskoler.dk 

 Sport og juniorer 
Målgruppe: Forældre med børn i alderen 10—14 år 
Juniorsportscamp 2013 er en realitet, og DFS kan i samarbejde med Skrødstrup Efterskole endnu engang præ-
sentere en uge med sport, Jesus og juniorer.  
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.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. 


