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Kære læser
Så er der igen mange nye relevante tilbud fra Indre Mission. Det vil være dejligt, hvis du vil hjælpe med at sprede informationerne ved at rundsende dette nyhedsbrev i jeres lokale netværk —og måske i et følgebrev pege ud, hvad der
kan være af særlig lokal interesse hos netop jer. En anden mulighed er at sætte tid af til et kommende møde til at
gennemgå indholdet af dette nyhedsbrev. Hjælp os med at engagere mennesker i mission!
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse!

Thomas B. Mikkelsen
Generalsekretær

Julegalla

Mission2015.dk
Indre Mission er gået sammen
med Luthersk Missionsforening,
Evangelisk Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Netværk om at arrangere en konference om mission i Danmark.

IM arrangerer julegalla i samarbejde med bandet ’Venlig
Hilsen’ fra Aarhus. Arrangementerne, som består af god
julemad med julemusik og efterfølgende fællesjulesang
afholdes:
25. nov. 2014 kl. 18.00 på Børkop Højskole
26. nov. 2014 kl. 18.00 i Eben Ezer, Aarhus
27. nov. 2014 kl. 18.00 i Bethania, Herning

Konferencen afvikles d. 20. — 22. marts 2015 i Kolding
og er åben for alle.

Gaver og frivilligheden er grundstenen i arrangementerne, hvor vi giver til hinanden og særligt til dem, som
ikke har samme muligheder for at være med til en julekoncert med julemiddag.

Hovedtaleren bliver tyskeren Michael Herbst, der er
opvokset i det gamle Østtyskland, et af Europas mest
sekulariserede områder. Han er stærkt optaget af,
hvordan vi driver mission og bygger menigheder i det
moderne Europa. Alt bliver selvfølgelig tolket til dansk.

Støt arrangementerne og køb billetter til dig selv, en
nabo, ven eller til et menneske, der trænger til en opmuntring. Eller giv en gave til en ’billetpulje’, som giver
os mulighed for at dele gratis billetter ud. Billetter bestilles på indremission.dk, hvor man også kan donere en
gave til ’billetpuljen’. Billetprisen er 345 kr.

Mission2015.dk bliver et stærkt og udfordrende kald
til mission - helt konkret og lige der, hvor du bor. Mission er nemlig først og fremmest handling, ikke hensigter
og holdninger.

Tal allerede nu om, hvem I gerne vil sende afsted til
konferencen fra jeres lokale fællesskab. Der er plads
til 1.200 i alt og tilmelding kan ske på mission2015.dk
fra januar 2015.

VEND for mere information

Hvem skal modtage posten fra IM?
Målgruppe: Bestyrelsen
Nogle samfund har haft ønske om at have en anden person end samfundsformanden, til at modtage posten fra
Indre Mission. Det er nu blevet muligt at registrere både en formand og en postmodtager ved hvert samfund i
vores database. Har I fra jeres samfund ønske om, at posten går til en anden person end jeres formand, giver I
blot besked om det på hes@imh.dk. Gør opmærksom på navn, adresse og mailadresse.
Få mere at vide: Helle Schou på hes@imh.dk eller 82 27 12 13

Hvad kan vi gøre for dig?
Målgruppe: Bestyrelsen
Indre Mission har udgivet en folder, der på hele 42 sider præsenterer Indre Missions vidt forgrenede arbejde
under overskriften ’Hvad kan vi gøre for dig’. Mange har set den på IM’s årsmødefestival. Folderen gør Indre
Missions mange tilbud synlige både for os selv og ikke mindst for de mange omkring os, som er nysgerrige på,
hvad IM er. Har I fået folderen hos jer?
Få mere at vide: post@indremission.dk eller 75 92 61 00, hvor folderen kan bestilles

Følg med i Indre Missions arbejde i Indien
Målgruppe: Voksne
Der er udarbejdet en hjemmeside for samarbejdet med IM’s søsterbevægelse i Indien, CSCM, som har bygget et
børnehjem til forældreløse børn for midler indsamlet gennem IM. Hold dig orienteret om arbejdet via hjemmesiden og se, hvordan du kan støtte projektet.
Få mere at vide: indremission.dk/aktiviteter/indien

TEMAundervisning—livgivende undervisning
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget
Husk at vi til hvert forår og efterår udgiver et nyt sæt materialer til én eller flere undervisningsaftener/lørdage
om emner fra den bibelske kostcirkel. Materialerne gør det nemt for jer at planlægge og nemt for underviserne
at forberede. Der ligger nu emner klar til og med forår 2016.
Få mere at vide: Se emner og materialer på indremission.dk/ressourcer/undervisning

Indre Missions Telefonandagt
Målgruppe: Bestyrelsen
Telefonandagten er en nem og god måde at nå mennesker med evangeliet. Man kan ringe op når som helst og så
ofte man vil. Desuden er muligheden for at lytte til andagterne via hjemmesiden et godt og gratis alternativ til
telefonopkald. Lad os hjælpe hinanden med at forøge skaren af de ca. 300 der dagligt ringer op. Omkostningerne for IM er ikke større selvom det var 1.000, der ringede hver dag. Vedlagt plakat til ophængning og visitkort,
som kan klippes ud og bruges til uddeling.
Få mere at vide: netandagten.dk, mail@netandagten.dk eller 75 92 96 93

Indien eller Israel—rejs trygt med Felix Rejser
Målgruppe: Voksne
I efteråret har Felix Rejser flere indholdsrige rejser til Israel. Tag med og få ny inspiration til bibellæsningen.
Eller tag med Bjarne Gertz Olsen på besøg på det lutherske børnehjem i Indien, som IM og venner ud over landet
har støttet opførelsen af.
Få mere at vide: felixrejser.dk eller ring 75 92 20 22

Aleneforældrearbejde
Målgruppe: Voksne
Vedlagt er en folder om aleneforælderarbejdet, der er en arbejdsgren under IM’ s Familiearbejde. Giv folderen
videre til én, som står alene med børnene i hverdagen, uanset om tabet af ægtefællen skyldes skilsmisse eller
dødsfald. Og vær opmærksom på at give folderen til én, som er i den situation - og fortæl lidt om muligheden. Vi
oplever, at det gør en forskel, at der kommer en og afleverer folderen og dermed gør opmærksom på muligheden for at være i netværk med andre, som står i samme situation.
Få mere at vide: aleneforaeldre.dk, familiekonsulenten@indremission.dk eller 30 72 38 43

Børnenes Dåbsklub — en dåbsgave som har værdi i mange år
Målgruppe: Bestyrelsen
Børnenes Dåbsklub er et tilbud til forældre, bedsteforældre eller faddere, som gerne vil fortælle børnene om
dåbens betydning gennem et medlemskab af dåbsklubben. Dåbsklubben har ændret navn fra Hjemmenes Dåbsklub til Børnenes Dåbsklub. Vi vedlægger ny folder, som I kan bestille flere af.
Få mere at vide: daabsklub.dk. For bestilling af flere foldere: info@daabsklub.dk eller 75 93 44 55

Nye pr-kort fra Indre Missions Tidende
Målgruppe: Bestyrelsen
Med Indre Missions Tidende håber vi, at endnu flere må opleve glæden ved livet og troen gennem interviews,
undervisning og nyheder fra hele landet. Vi har trykt nogle nye pr-kort, som I meget gerne må bestille flere af og
lægge frem på bordene til et møde eller give til interesserede. Kortene er blanke på bagsiden, så de også kan
bruges som postkort. Har I gamle IMT-kort liggende, må I gerne smide dem ud og lægge de nye frem.
Få mere at vide: Skriv til Kirsten Nielsen, abonnement@imt.dk eller 82 27 13 56

Forkælelsesaften for forældre til teenagere
Målgruppe: Forældre til teenagere
Vi vil opmuntre og klæde forældre til kommende og nuværende teenagere på til denne vigtige opgave. Derfor
inviteres de på en forkælelsesaften, hvor der vil blive kræset for dem. Aftenen vil indeholde lækker gourmetmenu, oplæg om ’Teenagere anno 2014’ ved Søren Østergaard, kaffe og en lille gave.
Få mere at vide: familiearbejde.dk og IMU.dk

Hele tre Gospel-kids Festival i 2015
Målgruppe: Forældre og ledere til alle sangglade børn i 0.-7. klasse
Jylland (d. 17. — 18. april, Bjerringbro), Sjælland (d. 30. — 31. januar, København) og Bornholm (d. 7. — 8. marts,
Aakirkeby). Festivalen er et nyt koncept, som erstatter den tidligere Børnekorfestival og Gospel-kids Festival.
Få mere at vide: IM-musik på gospel-kids.dk, musik@imh.dk eller 82 27 12 15

Konfirmandkursus—du kan stadig nå det
Målgruppe: Forældre til unge i konfirmationsalderen
Konfirmandkursus er en smagsprøve på efterskolelivet med solid og spændende undervisning. Kurset afvikles
fra d. 28. juni til d. 11. juli 2015 og tilmeldingen er i fuld gang online.
Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

Sangskriver-workshop
Målgruppe: Tekstforfattere og komponister
Workshop for sangskrivere d. 24. — 26. oktober 2014 på Børkop Højskole. Bl.a. medvirker den skotske sangskriver og singer/songwriter Steph McLeod.
Få mere at vide: IM-musik på sangskriver.worshiptoday.dk, filip.skjerning@indremission.dk eller 29 93 69 96

Event ville ikke være det samme uden jer
Målgruppe: Voksne og forældre til teenagere
Event 14 afvikles fra d. 31. oktober til d. 2. november i Vejle. Tak til de samfund, der giver en hånd med det praktiske – det har vi brug for! Husk også at hjælpe jeres teenagere af sted.
Få mere at vide: event.imu.dk

2015-kurser i Godly Play
Målgruppe: Dig, der arbejder med formidling
Godly Play lærer dig at fortælle bibelhistorier levende og inddragende. I 2015 holder vi tre-dages kurser i Aarhus d. 26. — 28. februar og København d. 20. — 22. august.
Få mere at vide: godlyplay.soendagsskoler.dk eller på kontakt@soendagsskoler.dk

Giv det største til de mindste—før det er for sent
Målgruppe: Dig, der er 55+
Mange børn i Danmark møder ikke evangeliet i deres hverdag. Muligheden for at præge børn med sunde værdier
og evangeliet om Kristus er størst, mens børnene er små. Overvej derfor, om I vil betænke DFS i testamentet.
Få mere at vide: Landsleder i DFS på bent@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 07

Bed for flygtninge og fremmede
Målgruppe: Bestyrelsen
Giv bedefolderen til IM'erne. Vær med til at bede for IM's tværkulturelle arbejde og arrangér forbøn for verdens
forfulgte og flygtninge. Læs mere i nyhederne på IMTA.dk og kontakt den tværkulturelle konsulent via konsulent@imta.dk
Få mere at vide: IMTA.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 ’Organisation’.
Brevet sendes med post til samfundsformænd, og pr. mail til IM’s medarbejdere og info-modtagere.

