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Fredericia, den 17. september 2018

Kære formand/kontaktperson
En formand for et IM fællesskab fortalte mig for nylig, hvordan han håndterer disse nyhedssendinger. Han glæder sig
over de mange muligheder og materialer, der udsendes fra Indre Missions landskontor, men fortalte også, at det kan
være svært at fortælle engageret og brændende om dem alle. Faktisk kan det være uoverskueligt. Måske kan du genkende den følelse.
Derfor fordelte han nu informationerne således, at det var forskellige fra fællesskabet, der fortalte om de forskellige
tiltag. Det kan være én, der brænder for besøgstjenesten, der fortæller om de materialer, der i denne omgang sætter
fokus på det emne. En af lederne fra børneklubben eller en bedstemor kan fortælle om materialerne fra søndagsskolerne osv.
På den vis fordeles informationerne på flere aftener og præsenteres af en person, der brænder for lige netop den sag.
Ideen er hermed givet videre!
Guds glæde og velsignelse over din tjeneste!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

Hæfte:
Glæden ved at give
Hensigten med det lille hæfte Glæden ved at give –
evangeliet og pengene, er at skabe en fornyet samtale
om givertjeneste. Forfatterne John Stott og Chris
Wright tager udgangspunkt i, at Gud har givet os alt endda rigeligt at give videre af. Glæden ved at give
springer derfor ud af glæden ved at være mødt med
evangeliet.
Vi vil opmuntre jer til at læse hæftet i bestyrelsen og i
IM-fællesskabet og drøfte indholdet med hinanden.
Hæfterne kan bestilles på lohse.dk/glaeden-ved-atgive. Der er rabat ved køb af 10 stk. og derover.
Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine
Thunbo Pedersen på anna-kathrine.tp@indremission.dk
eller 82 27 13 30 .

Video forklarer samtalespillet
Forkynd Kristus - Nå længere ud
Målgruppe: Bestyrelsen
På indremission.dk/fokus2030
finder du nu en lille video, der forklarer, hvordan samtalespillet
Forkynd Kristus - Nå længere ud
kan bruges.
Ekstra spil kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.
Få mere at vide: indremission.dk/fokus2030

Lederkonference 2019 - LK’19
Sæt kryds i kalenderen den 8. - 10. marts 2019, hvor
Indre Mission arrangerer Lederkonference i Kolding.
Program udsendes til alle IM fællesskaber i november.

VEND for mere information

Nu kan I bestille materialer online
Målgruppe: Voksne
Nyhedsbrevet gør løbende opmærksom på nye materialer fra sekretariatet, kommunikations- og
økonomiafdelingen. Nu kan I bestille flere eksemplarer online på indremission.dk/materialer.
Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på
anna-kathrine.tp@indremission.dk eller 82 27 13 30 .

Felix Rejser – passionsspil i Oberammergau
Målgruppe: Bestyrelsen
Passionsspillene i Oberammergau opføres hvert 10. år. Næste gang er i 2020, hvor Felix Rejser - IM’s
rejsebureau som sædvanligt planlægger busrejser til spillene. Se vedlagte 5 rejseoversigter. Vær
med til at gøre alle opmærksomme på denne uforglemmelige og indholdsrige oplevelse. Læg rejseoversigterne frem i missionshuset, bibelkredse, kirker, turistkontorer, biblioteker, og hvor det ellers
kan vække interesse. Det er allerede nu muligt at reservere pladser på ønskede rejser. Ring til os,
hvis I har brug for flere eksemplarer.
Få mere at vide: www.felixrejser.dk/oberammergau, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22,

Besøgstjeneste
Målgruppe: Bestyrelsen
Inspiration til tjenesten. Ta’ Guds Ord med i mødet med mennesker!
Nærvær og fællesskab. Vej ind i fællesskabet. Fællesskabets håndsrækning til den, der ikke kan
komme! Ingen bør være ensom!
Få mere at vide: im-senior.dk

Husk at forudbestille julemagasinet 24:12
Målgruppe: Bestyrelsen
Husk at forudbestille julemagasinet 24:12 senest den 23. september, hvis I ønsker magasinet til den
gode pris (15 kr./stk. ved bestilling af min. 100 eksemplarer). Normalprisen er 49,95 kr. Ønsker I færre eksemplarer, giver vi 25% rabat ved køb af minimum 10 stk. (37,50 kr./stk.).
Få mere at vide: Læs mere om indholdet og bestil på lohse.dk/24-12-2018 eller 75 93 44 55.

Visitkort – gaver til IM med MobilePay
Målgruppe: Voksne
Det er nemt at give en gave til Indre Mission på MobilePay-nummer 20176. Visitkortene kan lægges i
indsamlingskurven eller på bordene, når I samler ind. I kan desuden finde et PowerPoint-slide med
nummeret på indremission.dk/organisation/stoet-arbejdet/mobilepay. Husk at giveren skal oplyse
givernummer eller navn og adresse i tekstfeltet, hvis der ønskes fradrag for gaven. Vedlagt: 5 stk.
Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på
anna-kathrine.tp@indremission.dk eller 82 27 13 30 .

Renovering på Børkop Højskole sættes i gang
Målgruppe: Bestyrelsen
Bestyrelsen for Børkop Højskole har besluttet at sætte gang i de 2 første etaper af kollegierenoveringen! Vi har nu indsamlet 2 millioner til projektet og mangler dermed 4 millioner.
Vil I være med til at fremtidssikre Børkop Højskole? Overvej om jeres lokale IM-fællesskab har mulighed for at støtte med et fast årligt beløb eller en engangsgave. I er meget velkomne til at ringe og
få en snak om mulighederne.
Få mere at vide: formand for bestyrelsen Per Søgaard tlf. 40 16 55 29, eller forstander Robert Bladt
tlf. 30 80 74 32.

Event 2018: Velkommen hjem
Målgruppe: IM-fællesskaberne og forældre til teenagere
Måske føles Rosborg Gymnasium ikke helt som hjemme, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at Event bliver så fedt, at de 700 teenagere føler sig hjemme - uanset hvem de er. Tak for forbøn, praktisk hjælp
og opfordringer til teenagerne om at deltage.
Få mere at vide: Event.imu.dk

Messy Church konference
Målgruppe: Klubledere
Messy Church er et godt værktøj til at samle alle aldre og kulturer til oplevelser, bibelhistorie og fællesskab. Den 26. januar 2019 kan du i Vejle bl.a. møde grundlæggeren af Messy Church og andre ligesindede, der vil gøre noget for alle aldre. Der vil være værksteder m.m., så alle, også nybegyndere, kan
få inspiration til at nå længere ud i lokalsamfundet. Vedlagt 5 stk. flyers.
Få mere at vide: rod.messychurch.dk eller Karen Markussen på kontakt@messychurch.dk eller
50 57 40 84.

Støt og vind
Målgruppe: Alle
Tak om I vil overveje en ekstra gang, om jeres fællesskab vil bestille en stak skrabelodder. Vi har cirka
10.000 på lageret, og dem vil vi helst ikke brænde inde med. De gør jo kun gavn som solgte - og så kan
det jo være, at der sidder nogle vindere ude hos jer! Lodsedler kan fint sælges ad flere omgange.
Få mere at vide: lodsedler.soendagsskoler.dk eller Kirsten Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk
eller 82 27 12 14.

En go’ julegave fra fællesskabet
Målgruppe: Børn 4 - 9 år
Superfrø er et blad, der lærer børn Bibelen at kende. Det tegnes som abonnement med 8 blade årligt
for kun 150 kr. Til jul har vi et særligt julenummer, som laves med henblik på uddeling. Så køb 50 stk.
for 500 kr. eller 100 stk. for 750 kr. og gi’ det gode budskab til byens børn.
Få mere at vide: superfroe.soendagsskoler.dk eller Kirsten Stendahl på kontakt@soendagsskoler.dk
eller 82 27 12 14.

Træd ind i bibelhistorien
Målgruppe: Voksne
Som deltager på et kursus i Godly Play lærer du at formidle bibelhistorier på en måde, så både de yngste og ældste er opslugte af fortællingen. Overvej, om I har en leder i jeres klub, som I kunne støtte,
eller evt. kender en god lokal præst.
Få mere at vide: godlyplay.dk eller Berit Skødt på berit@godlyplay.dk eller 40 91 83 76.

Det Himmelske Juleshow
Målgruppe: Alle
Indre Mission i Aarhus er med til at arrangere en velgørenhedsfest, som samler julehjælp ind til trængte familier i Aarhus. Stort anlagt show - alle er velkomne. Tak om plakaten kommer op at hænge centralt.
Læs mere på: www.dethimmelskejuleshow.dk
Hent materialer på: www.dethimmelskejuleshow.dk/filer2018

Gospel-kids Festival i København
Målgruppe: Forældre og ledere til sangglade børn i 1. - 7. klasse
"Som vi er" bliver temaet for næste års Gospel-kids Festivaler . Den første festival afholdes i København den 25. – 26. januar 2019. Giv børnene mulighed for at opleve glæden ved at synge sammen i et
stort kor og optræde sammen med et sejt band til koncerten. Tilmeldingen åbner den 20. november.
Få mere at vide: gospel-kids.dk eller 82 27 12 15

Gospel-kids er sluppet løs på YouTube!
Målgruppe: Forældre og ledere til børn og juniorer
Gennem længere tid har man kunnet lytte til Gospel-kids på forskellige betalte streamingtjenester,
men nu er det også muligt at høre vores udsolgte cd’er på YouTube ganske gratis! Vis gerne de børn, du
kender, vej til vores kanal og giv dem mulighed for at høre fed musik med godt indhold.
Få mere at vide: youtube.com/user/GospelkidsDK/playlists

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.
Bestil ekstra materialer på birgit.f@indremission.dk eller 82 27 12 10. Se informationsbrevet på indremission.dk under ’Organisation’.

