Korskærvej 25
Tlf. 75 92 61 00
7000 Fredericia
indremission.dk

Sekretariat

Fredericia, den 21. september 2015
Nyhedsbrev nr. 3/2015

sek@imh.dk
Fax 75 92 61 46

Kære læser
Du sidder nu med det første nyhedsbrev fra min hånd som generalsekretær. Det er en stor glæde at kunne præsentere et udsnit af de mange tilbud, der er i Indre Mission. I det hele taget er det en stor styrke, at vi i vores missionsbevægelse har et vidt forgrenet arbejde med geografisk og interessemæssig spredning. Målet med det hele skal stå
klart: At lede til Jesus og leve i Ham!
Det mål skal vi til stadighed besinde os på —det gælder også i jeres lokale bestyrelse. Brug denne opfordring til at
tage en god drøftelse i jeres lokale bestyrelse. Det er sundt fra tid til anden at lave en vurdering af arbejdets indhold, og hvad, der præger fællesskabet så det rigtige fokus bevares og udvikles. Det er afgørende vigtigt, at forkyndelsen har det rigtige fokus og høres— brug anledningen til at sætte fokus på forkyndelsen ved et bestyrelsesmøde.
Desuden udsendes disse mange henvisninger til forskellige indsatsområder, så det forhåbentlig kan blive til inspiration og støtte i familiearbejdet, til samfundsmøderne, for den enkelte i fællesskabet etc.
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Seks kendetegn på sund forkyndelse
IM’s formål er at lede til Jesus og leve i Ham. Som
vækkelsesbevægelse er forkyndelsen den helt centrale aktivitet, og det er afgørende, at forkyndelsen
er sund og leder den rigtige vej. Som lokal IMbestyrelse er det jeres største ansvar, at den forkyndelse, der lyder hos jer, er en forkyndelse, der leder
mennesker til Jesus og hjælper dem til at leve i Ham.
Som hjælp til at stå i det arbejde og med det ansvar,
præsenterede IM’s hovedbestyrelse på årsmødet i
juni seks kendetegn på en sund forkyndelse i Indre
Mission.

I opfordres som bestyrelse til at sætte tid af til at
arbejde med disse kendetegn, så det får betydning for
forkyndelsen hos jer.
De seks kendetegn på sund forkyndelse i Indre Mission kan du se på de vedlagte kort.
På indremission.dk/budskab/forkyndelse/6kendetegn kan du bl.a. se og hente videoer, hvor hovedbestyrelsens medlemmer forkynder ud fra de seks
kendetegn.

VEND for mere information

Sæt årsmødet på programmet
Målgruppe: Programudvalget
Når alle ikke kan komme til årsmødet, så kan årsmødet i stedet komme til alle. Både regnskabsberetningen og
formandens beretning optages på video og ligger på indremission.dk/årsmøde. Ved at sætte årsmødet på programmet i missionshuset lige efter det er afholdt og vise videoerne med beretningerne, når budskaberne ud til
flere. Se mere på indremission.dk/årsmøde.
Få mere at vide: Mediekonsulent Asbjørn Asmussen på aa@jesusnet.dk eller 60 60 64 07

Nyt hæfte fra familiearbejdet om børnefamilier i IM
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
Hæftet er inspiration til samfundsbestyrelsen om børnefamiliernes situation og deres opbakning til det lokale
IM-fællesskab. Flere hæfter kan rekvireres på Indre Missions sekretariat på bf@imh.dk.
Få mere at vide: steen.moeller.laursen@indremission.dk eller lene.roenne.pedersen@indremission.dk

Ny folder om det lutherske børnehjem i Indien
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
IM har et projekt i Indien, som er det lutherske børnehjem i Indien. Her bor 30 glade børn, hvis dagligdag er beskrevet i en folder om børnehjemmet. Folderen giver en kort beskrivelse af projektet og giver information om,
hvordan du kan støtte projektet. Brug fem minutter til et møde og fortæl om projektet og bed for børnene og
søndagsskolearbejdet i Indien. Hæng folderen på opslagstavlen, og skriv projektet på jeres bedeliste.
Få mere at vide: Bjarne Gertz Olsen på bjarne.gertz.olsen@indremission.dk eller 23 11 83 45

Ny koordinator for seniorarbejdet
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
Missionær Bjarne Hvidberg er valgt som ny koordinator for et team af medarbejdere, som arbejder med seniorarbejde i hele landet. Hvis man ønsker bistand til at arbejde med arrangementer, kurser, rejser eller andre tiltag
for seniorer, er man velkommen til at henvende sig til Bjarne Hvidberg eller en af de andre i teamet.
Få mere at vide: im-senior.dk

Videoer og TEMAundervisning
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen, programudvalget
Til oktober kommer der endnu flere undervisningsvideoer, så man kan få en ’gratis taler’ en aften. Blandt andet
en del med Brian Madsen. Det er også her at undervisermaterialet til foråret 2016 bliver tilgængeligt. Husk at
informere jeres talere til disse aftener om materialet. Se vedlagte flyer.
Få mere at vide: indremission.dk/ressourcer/undervisning

Nye jesusnet.dk postkort
Målgruppe: Alle i samfundet
Det nye jesusnet.dk har også fået nye postkort. Vær med til at sprede dem, så endnu flere opdager hjemmesiden med gode nyheder, vigtige svar og tryg dialog. Bestil flere postkort på jesusnet.dk/skriv.
Få mere at vide: jesusnet.dk eller Asbjørn Asmussen på aa@jesusnet.dk eller 60 60 64 07

Godly Play 2016
Målgruppe: Forkyndere og formidlere
Lær formidling af bibelhistorier på Diakonhøjskolen den 31. marts - 2. april 2016 eller på Hotel Hebron den 18.20. august 2016. Se mere på godlyplay.soendagsskoler.dk. Vedlagte flyer er til opslagstavlen.
Få mere at vide: Kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk eller 40 91 83 76

Felix Rejser
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
Der er stadig mulighed for at melde sig på en af vores efterårsrejser til Israel, Tyrkiet eller De Vestindiske Øer.
Aktuelt er også adventsturen med julemarkeder i København. (se vedlagte program). Læg Felix Rejsers katalog
frem og nævn gerne et par af rejserne ved et møde.
Få mere at vide: felixrejser.dk, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor I også kan bestille flere kataloger og
specialprogrammer

Konfirmandkursus – et attraktivt tilbud
Målgruppe: Forældre til unge i konfirmationsalderen
Konfirmandkurset er en smagsprøve på efterskolelivet med solid og spændende undervisning. Kurset afvikles
fra den 26. juni - 9. juli 2016. To ud af tre skoler er fyldt, mens en enkelt stadig har plads.
Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

Ny testamentefolder
Målgruppe: Jer der vil støtte Jesus til børnene
DFS har netop lanceret en ny arv- og testamentefolder. Hvis DFS’ arbejde skal sætte frø, er det nødvendigt, at
mennesker bærer med – fx i form af en testamentarisk gave. Vedlagt er fem foldere. Flere kan rekvireres på
landskontoret. Læs mere på testamente.soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: Økonomi & Kundeservice på oekonomi@imh.dk eller 82 27 13 30

Nye konsulenter til Søndagsskolerne
Målgruppe: Alle i samfundet
DFS står pt og mangler to konsulenter på Sjælland. Hjælp os i kaldet ved fx at prikke folk på skulderen. Tak om I
vil hænge vedlagte jobopslag op på opslagstavlen. Se mere på job.soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: Landsleder Brian Nissen på brian@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 07—28 18 95 25

Gospel-kids Festival i 2016
Målgruppe: Forældre og ledere til alle sangglade børn i 0.-7. klasse
Jylland (den 8. – 9. april, Bjerringbro), Sjælland (den 29. - 30. januar, København) og Bornholm (den 27. - 28. februar, Aakirkeby). En fin mulighed for at lære sange om Befrieren Jesus og få en oplevelse af at synge sammen
med mange under ledsagelse af et godt band.
Få mere at vide: IM-musik på gospel-kids.dk, musik@imh.dk eller 82 27 12 15

Små skridt sætter fokus på Evigglad og Superfrø
Målgruppe: Jer der har kontakt med børn
September-udgaven af Søndagsskolernes gratis venneblad Små skridt har masser af gode historier om den rullende søndagsskole Evigglad. Måske kan I også bruge Evigglad til fx at starte en børneklub? Vi har med samme
nummer sendt børnebladet Superfrø med ud – tak om I vil overveje, om det er et blad for jer eller nogen I kender.
Få mere at vide: evigglad.soendagsskoler.dk eller superfroe.soendagsskoler.dk

Guldkorn
Målgruppe: Forældre i samfundet
Første oplag af det gratis magasin om at give troen videre til sine børn blev hurtigt revet væk. Nu er der trykt
flere. Betal kun porto og del ud i samfundet, fx koster en kasse med 125 kvalitetsmagasiner kun 110 kr. i porto,
som overføres via DFS’ MobilePay-nummer 30 50 40 54. Bestil på guldkorn.soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: DFS’ landskontor på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16

Fuldstændig Fri
Målgruppe: Alle som har kontakt med børn i 0.-7. klasse samt mødeledere
Nyt materiale fra Gospel-kids med 12 nye sange, som handler om den frihed, som Jesus giver os i livet, når vi
kender ham. Til cd’en er der lavet et inspirationshæfte til andagter, usb-pen med bevægelser, singback-cd, nodehæfte og tekstark. Brug også sangene til indledning, afslutning eller musikandagter til familiemøder.
Få mere at vide: refleks.dk, info@lohse.dk eller 75 93 44 55

Event opmuntrer teenagere til tro
Målgruppe: Forældre til teenagere
800 teenagere og unge, der er fælles om forkyndelse, lovsang og bøn er en kæmpe opmuntring til tro. Tak for
hjælpen med at opfordre teenagere til at deltage på Event 15 til november i Vejle.
Få mere at vide: event.imu.dk

Messy Church Inspirationsdag
Målgruppe: Dig der ikke kender Messy Church og dig der allerede er i gang
Messy Church er for alle aldre. Find ud af, om det er noget for jeres samfund på Inspirationsdag. Enten i Birkerød
(den 7. november i Ansgar Missionshus), Silkeborg (den 9. januar i Hjørnestenen) eller Odense (den 16. januar i
Betania). Alle dage 9.30-17.00. Pris 300 kr. inkl. forplejning. Tilmelding på inspirationsdag.messychurch.dk. Vedlagte flyer er til opslagstavlen.
Få mere at vide: Karen Markussen på kontakt@messychurch.dk eller 75 92 61 00

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’.

