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Kære læser
De seneste måneder har budt på store oplevelser i IM for mange af os. Årsmødefestivalen blev et samlingspunkt for
alle aldre - i et omfang, som vi ikke har set i mange år og på en måde, som mange har reageret særdeles positivt på.
På Årsmødefestivalen brugte flere også anledningen til at lave en fastgiverordning til IM. Det en god ordning for den
enkelte, der på denne vis får overvejet muligheder og lagt struktur på giverordningen. Samtidig er det en styrke i
organisationens planlægning. Man kan læse mere om mulighederne for fastgiverordninger på indremission.dk/
organisation/stoet-arbejdet/faste-gaver. Tak til alle jer, der giver lejlighedsvist—og til jer, der giver fortløbende.
Det er penge, der bruges til at udfolde missionen: Lede til Jesus—Leve i Ham!
Blandt de store oplevelser kan ligeledes nævnes de mange bibelcampings og teltmøder i løbet af sommeren. På mine ture rundt i landet hører jeg igen og igen om den inspiration og Jesus-glæde, der er udsprunget af disse arrangementer. Der er meget at glæde sig over i IM—både de ugentlige fællesskaber og lejlighedsarrangementer.
Vi skal fortsat lade os inspirere til, hvordan vi kan leve i og udfolde missionen: Lede til Jesus—Leve i Ham. Til det er
de præsenterede tiltag i dette nyhedsbrev også tænkt. Læs, del og deltag!
Gud i vold!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Status på årsgave til IM
Indsamlingen til årsgaven i 2016 sluttede officielt
med udgangen af august måned. Der kan dog stadig
komme flere indbetalinger resten af året. Status her
midt september er på 2.037.909 kr. Det er på niveau
med årsgaven i 2015 på samme tidspunkt.
Hver eneste gave giver grund til TAK. Bag gaven er en
konkret giver, som støtter IM’s vision om at lede til
Jesus. TAK til alle jer, der hjalp til lokalt, så invitationen til at være med i gaven nåede endnu længere ud.
Der er fortsat brug for økonomisk støtte til IM’s arbejde. Har I brug for inspiration til et lokalt indsamlingsprojekt, er I velkommen til at kontakte Indre Missions indsamlingskonsulent Anna-Kathrine T. Pedersen på tlf. 82 27 13 30 eller på mail til atp@imh.dk.

Fokus fra Årsmødefestivalen
’Der er forskel på om vi har rettet vores fokus på det, vi
mangler, eller på det, vi har - og så giver det til Jesus’.
Sådan sagde Villy Sørensen i sin tale ved opstartsmødet på Årsmødefestivalen på Mørkholt Strand Camping
den 3.—5. juni. Han fortalte om den lille dreng ved Genesaret sø, der havde bare fem brød og to fisk. Det så ikke
ud af ret meget. Men i hænderne på Jesus blev det nok
til at mætte en stor flok mennesker.
I vores daglige arbejde med mission, kan det, vi mangler, også stjæle fokus fra det, vi har. Ser vi på det vi har,
kan det godt være det ikke ser stort ud. Men i hænderne på Jesus er det mere end vi kan forestille os.
Se eller gense Villy Sørensens tale fra Årsmødefestivalens opstartsmøde på indremission.dk/årsmøde.

Julemagasin kan bestilles med rabat
Målgruppe: Samfundsbestyrelsen
Julemagasinet 24:12 nåede sidste år ud til mere end 15.000 danskere. 24:12 kan nu købes med 25% rabat ved
køb af mere end 20 stk. (normalprisen er 49,95 kr. pr. stk.). I kan for eksempel købe 25 stk. til 937 kr. og dele
24:12 ud til et arrangement i missionshuset op til jul eller købe 50 stk. til 1.873 kr. og dele magasinet ud til naboer, venner og kolleger. Se en smagsprøve på julemagasinet her.
Få mere at vide: lohse.dk

Du kan nemt hjælpe mig
Målgruppe: Samfundsformanden, programudvalget
Jeg leverer materialer til TEMAundervisning to gange om året. Bruger man det begge gange, eller ville én gang
være nok? Jeg leverer undervisningsvideoer. Bruger man det? Hvad savner man? Du kan hjælpe mig og Indre
Missions Voksenundervisningsmaterialer meget ved at bruge nogle få minutter på at sætte nogle krydser og
eventuelt skrive et par sætninger. Se vedlagte flyer eller gå ind på indremission.dk/ressourcer/undervisning/
respons. Venlig hilsen og TAK for hjælpen! Undervisningskonsulent Sprint Korsholm.

Konference om integration
Målgruppe: Alle, der har interesse i integrationsarbejde
Den 4. - 6. november holder Tværkulturelt Center konference i Aarhus om integrationsarbejde. Kom og få ansigt
på flygtninge og lyt til deres erfaringer og få inspiration fra arbejde blandt flygtninge.
Få mere at vide: Tværkulturelt Center eller landsleder for IM's Tværkulturelle Arbejde Krista Rosenlund
Bellows på landsleder@imta.dk eller 21 31 34 55

Konfirmandkursus – et attraktivt tilbud
Målgruppe: Forældre til unge i konfirmationsalderen
Konfirmandkurset er en smagsprøve på efterskolelivet med solid og spændende undervisning. Kurset afvikles
fra 25. juni til 8. juli 2017. Tilmeldingen åbner den 3. oktober — denne gang med 4 skoler.
Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

Gospel-kids Festival x 3
Målgruppe: Forældre og ledere til sangglade børn i 0.—7. klasse
Kærlighedsgaven bliver temaet for næste års tre festivaler. Den første festival afholdes i København den 27. –
28. januar 2017. Giv børnene mulighed for at opleve suset ved at synge sammen i et stort kor og optræde sammen med et sejt band til en koncert. Tilmeldingen åbner den 22. november.
Få mere at vide: gospel-kids.dk eller 82 27 12 15

WorshipToday – inspiration til lovsang
Målgruppe: Voksne, som står for lovsang til møder og gudstjenester
Leder du efter nye sange? På Facebooksiden WorshipToday kan du lytte til nyskrevne, danske lovsange og
downloade tekst og akkorder helt gratis. Til nogle af sangene kan du finde noder på nodebasen.dk.
Få mere at vide: facebook.com/worshiptoday.dk

Godly Play
Målgruppe: Formidlere af bibelhistorier
Mange har hørt om Godly Play, og er måske nysgerrige på, hvad det er for noget. Nu kan man på godlyplay.dk se
det i praksis, før man eventuelt tilmelder sig et af kurserne, der afholdes i henholdsvis januar og august 2017.
Få mere at vide: Kursusansvarlig Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk eller 40 91 83 76

Messy Church Inspirationsdage
Målgruppe: Dig, der ser muligheder i at samle alle aldersgrupper i samfundet
Er du nysgerrig på, hvad Messy Church er for noget, eller vil du lære mere? Så kom til henholdsvis Sjælland, Fyn
eller Bornholm og brug en lørdag fra kl. 9.30— 17.00 på erfaringsudveksling, nysgerrighed, inspiration og praktiske tips. Se messychurch.dk for datoer (Inspirationsdagen i Åby 1. oktober har haft sidste tilmeldingsfrist).
Få mere at vide: Messy Church-koordinator Karen Markussen på karen@soendagsskoler.dk eller 50 57 40 84

Event 2016: Beat of Change
Målgruppe: IM-samfund og forældre til teenagere
På Event i Vejle til november vil vi hjælpe de 700 teenagere og unge med at finde den rytme, der kan forandre
liv. Tak for forbøn, praktisk hjælp og opfordringer til teenagerne om at deltage.
Få mere at vide: event.imu.dk
Informationsbrevet indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene. Kontakt: hes@imh.dk.

