
 

 

Fredericia, den 18. september 2017 

 

Kære læser 

 

Indre Mission besidder en mangfoldighed af arbejdsgrene og fællesskaber. Det er sundt at vi på den vis kan favne en 

stor bredde i forskellige livssituationer. Derfor er det en stor rigdom, at vi her kan præsentere en palet af materialer. 

 

Den seneste tid har jeg sendt mange tanker til de travle ledere i DFS-klubberne. Der er med øgede krav lagt en ekstra 

arbejdsbyrde hos de ledere, der i forvejen yder en kæmpe indsats for, at vores børn skal lære Jesus at kende. I dette 

nyhedsbrev er der inspirationsmaterialer til arbejdet i DFS-klubberne, men også en opfordring til dig, der særligt har 

flair for administration. 

 

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

sammenhæng vil være særligt værdifuldt at gribe fat i. Det er et stort ønske fra vores side, at bidrage med materialer 

og hjælpemidler, der bliver til glæde og gavn i dit lokale arbejde. 

 

Guds glæde og velsignelse over din tjeneste! 

 

 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Tak for hjælpen 
 

Indsamlingen til årsgaven til Indre Mission er officielt 

slut for i år. Tak til alle jer, der har hjulpet med at samle 

ind lokalt og har opfordret til at give en gave.  

 

I år introducerede vi MobilePay til 1861 som en af må-

derne at samle ind til årsgaven på. Det har mange benyt-

tet sig af. Årsgaven er her midt i september på 

1.892.898 kr. Heraf er 153.565 kr. indbetalt med  

MobilePay.  

 

Samlet set er årsgaven i 2017 knap 200.000 kr. mindre 

end sidste år på samme tidspunkt.  

Vil I hjælpe igen? 
 

Frivillige, økonomiske gaver udgør en væsentlig del af 

grundlaget for IM’s arbejde. Derfor er det glædeligt, at 

IM har et stærkt og engageret bagland, der brænder 

for visionen om at lede til Jesus og leve i ham og som 

støtter arbejdet økonomisk. Vi har en fælles opgave i 

at minde hinanden om at bære det engagement videre. 

 

I kan hjælpe ved regelmæssigt at tale om mulighederne 

for at give til IM’s vidtforgrenede arbejde. Folderen 

’Guide til gaver’ er vedlagt, hvor vi svarer på de mest 

basale spørgsmål om reglerne for gaver til IM. Læs fol-

deren i bestyrelsen og drøft, hvordan I kan opmuntre til 

at bære med. 
 

Har I brug for inspiration til et indsamlingsprojekt lo-

kalt eller til landsarbejdet, er I velkommen til at kon-

takte Indre Missions indsamlingskonsulent Anna-

Kathrine T. Pedersen på 82 27 13 30 eller atp@imh.dk. 

Korskærvej 25 

Tlf. 75 92 61 00 

7000 Fredericia 

indremission.dk 

 

 

Sekretariat 

sek@imh.dk 

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/Guide_til_gaver.pdf
mailto:atp@imh.dk
http://www.indremission.dk
mailto:sek@imh.dk


 

 

 

 Følg IM’s arbejde – få IM’s nyhedsmail 
Målgruppe: Alle 

Vi vil gerne holde IM’s venner opdateret med ugentlige nyheder og gode historier. Hjælp os med at nå 

så mange som muligt! Opfordr til tilmelding på indremission.dk/følgos eller den vedlagte liste.  

Få mere at vide: indremission.dk/følgos 

 

 

Børnefamilier i IM-fællesskaberne 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Familiearbejdet har lavet en spørgeundersøgelse blandt børnefamilier for at afdække, hvad der har 

betydning for, at børnefamilierne vælger at komme i vores IM-fællesskaber. Vi vil gerne komme ud til 

et bestyrelsesmøde for at fortælle jer om besvarelserne og give jer inspiration til en mødeform, som 

tilgodeser børnefamiliernes ønsker.  

Få mere at vide: Lav en aftale med landsleder for familiearbejdet Gitte Rasmussen (gra@imh.dk/26 

79 92 22) eller familiekonsulent Katja Steffensen (katja.steffensen@indremission.dk/25 11 71 84) 

 
Inspiration til lovsangen: worshiptoday.dk 
Målgruppe: Alle der står for lovsang til møder og gudstjenester 

For at gøre det let for jer at finde gode nye danske lovsange, har vi lavet worshiptoday.dk. Her kan I 

se en video med sangene og printe en pdf-fil i en valgfri toneart med tekst og akkorder. Det bliver 

postet på WorshipTodays Facebookside, når der lægges nye sange på worshiptoday.dk. 

Få mere at vide: worshiptoday.dk, IM-musik på musik@imh.dk eller 82 27 12 15 

 
Julemagasinet 24:12 kan bestilles med rabat 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Mange fællesskaber har de seneste år brugt julemagasinet 24:12 til uddeling på gaden, blandt ven-

ner, kolleger og naboer. Frem til den 15. september kunne man bestille 24:12 til en fordelagtig pris 

ved køb af 100 stk. For nogle fællesskaber er 100 stk. lige i overkanten. Hvis I ønsker at bruge et 

mindre antal af julemagasinet, kan I bestille 24:12 med 25% rabat (37,50 kr. pr. stk.) ved køb af mini-

mum 20 stk. 24:12 koster normalt 49,95 kr. 

Få mere at vide: lohse.dk eller 75 93 44 55 

 
Klaverindspilning til Sange og salmer 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Mere end 110 fællesskaber har bestilt klaverindspilningen af ’Sange og salmer’, som udkom i juni. 

Flere har meldt tilbage, at det fungerer rigtig godt. Klaverindspilningen kan bruges som akkompagne-

ment til fællessangen, hvor der ikke er en pianist til rådighed. Samtidig kan den være en hjælp for 

pianister og forsangere til at lære nye sange at kende. Klaverindspilningen koster 799,95 kr. og kan 

bestilles hos Forlagsgruppen Lohse. 

Få mere at vide: lohse.dk eller 75 93 44 55 

 
Endnu flere videoer til møder – også til jul 
Målgruppe: Bestyrelsen, programudvalget 

Se vedlagte seddel om de nye videoer og overvej at bruge dem i jeres programplanlægning. 

Få mere at vide: indremission.dk/undervisning 

 
Søndagsskolernes tilskud i fare 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Mange klubber i missionshuse er foreningsopbyggede via Dansk Ungdoms Fællesråd og bærer på den 

måde godt halvdelen af DFS’ budget. Nye krav kræver nye vedtægter og ændret praksis i alle klub-

ber. Hvis I har en DUF-klub hos jer, så giv lederne et klap på skulderen, bed for dem og støt dem i IM-

fællesskabet ved fx at overveje, om der er én hos jer, der ser administration som et kald. Se krav og 

vejledning i pdf’en.  
Få mere at vide: Søndagsskolernes landskontor på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/Foelg_IM__postkort.jpg
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Nyhedsbreve/Bilag_til_nyhedsbreve/2017/F_oelg_IM__liste_til_tilmelding.pdf
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 Konfirmandkursus 
Målgruppe: Forældre til unge i konfirmationsalderen 

Konfirmandkursus bliver ved med at være en succes med rift om pladserne på de fire efterskoler. Kur-

set består af to uger med solid konfirmand- og bibelundervisning og er en god forsmag på efterskole-

livet. Målgruppen er unge i konfirmationsalderen (7.-8. klasse). Tilmeldingen åbner den 2. oktober  

kl. 15.00. 

Få mere at vide: konfirmandkursus.dk 

 Gratis telefon- og SMS-andagt 
Målgruppe: Alle 

Vi har alle dagligt brug for at høre Bibelens budskab, og hvad den har at sige til os i dag. Tag ordet til en 

mødeaften og gør opmærksom på muligheden for at få et ord med på vejen — enten gennem telefon-

og netandagten eller på SMS. Del ud af vedlagte visitkort og bestil flere på Sekretariatet. 

Få mere at vide: netandagten.dk eller Lene Haahr på leh@imh.dk eller 82 27 12 11 

 
Godt Begyndt 
Målgruppe: Alle med kontakt til unge ægtepar 

Godt Begyndt er et kursus over 4 weekender målrettet ægtepar, der har været gift i 1-4 år. Kurset 

giver redskaber til at bevare gejsten og gnisten i ægteskabet, når hverdagen har meldt sin ankomst. 

Hæng plakaten op og gør jeres unge ægtepar opmærksomme på tilbuddet, og giv postkortet til det 

par i jeres fællesskab, som vil blive glad for at komme af sted.  

Få mere at vide: godtbegyndt.com 

 
Parat til Start 
Målgruppe: Alle med kontakt til unge kærestepar 

En god start på ægteskabet får betydning mange år frem i tiden. Derfor vil vi gerne hjælpe med at give 

vores unge den bedste start. Gør jeres unge kærestepar opmærksomme på tilbuddet Parat til Start, 

hvor de kan få en god vejledning fra erfarne rådgiverpar som en del af bryllupsforberedelserne. Der er 

vedlagt 3 bogmærker til uddeling med yderligere oplysninger. 

Få mere at vide: parattilstart.com 

 
Be’ en bøn for DFS og Danmarks børn 
Målgruppe: Formanden 

DFS har et bønnenetværk, hvor mennesker hver 14. dag modtager en mail og beder for DFS’ arbejde: 

At gi’ det største til de mindste. Tak om I vil sende listen rundt til et møde og opfordre til at skrive sig 

på – og at én efterfølgende indtaster oplysningerne på boen.soendagsskoler.dk (man kan selvfølgelig 

også selv tilmelde sig på denne side). 

Få mere at vide: Søndagsskolernes landskontor på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
Det gode budskab til byens børn 
Målgruppe: Formanden 

Bestil enten 50 eller 100 eksemplarer af Børnebladet Superfrø og del julens budskab med byens børn. 

I år med stor rabat: 100 blade for 750 kr. Bestil på superfroe.soendagsskoler.dk. 

Få mere at vide: Søndagsskolernes landskontor på kontakt@soendagsskoler.dk eller 82 27 12 16 

 
Støt IMU i at tage på bibelskole 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Det nye koncept på Børkop Højskole er skudt godt i gang med masser af bibelundervisning, værkste-

der, mere praksis og studietur til Etiopien eller Israel. Fortæl jeres unge om værdien af et bibelskole-

ophold, og overvej, om jeres samfund skal støtte økonomisk, når de unge tager på IMB.  

Få mere at vide: Børkop Højskole på imb@imb.dk, 30 80 74 32 eller imb.dk 

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på hes@imh.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Organisation’. 
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