
 
 
 

Fredericia, den 5. november 2012 
Nyhedsbrev nr. 3/2012 

 
Kære Kære Kære Kære vennervennervennervenner    
Det er højsæson i Indre Mission. Men midt i al travlheden er der heldigvis også tid til at standse op 
og glæde sig over de mange skønne vidnesbyrd fra de forskellige arbejdsgrene.  
 
IKC i Aarhus fortæller, at de i øjeblikket deler flere Bibler ud, end nogensinde før. Familiearbejdet 
har netop gennemført en meget vellykket mandekonference i Silkeborg. Børkop Højskole glæder 
sig over et fantastisk elevhold. DFS er ved at komme på ret kurs efter en vanskelig periode og glæ-
der sig over en solid økonomisk håndsrækning fra vennerne i baglandet. Osv. osv. 
 
Ja – der er meget, som vi kan glæde os over i denne begivenhedsrige tid. Men glæden over alle glæ-
der er, at vi alle kan leve i håbet om opstandelsen.  
 
Nedenfor kan I læse aktuelle nyheder og tilbud fra de forskellige arbejdsgrene. 
 
Med ønsket om Guds rige fred og velsignelse! 

 
Thomas B. Mikkelsen 
Generalsekretær 
 
Arv og testamenteArv og testamenteArv og testamenteArv og testamente    
Testamentariske gaver er en meget vigtig indtægt 
for Indre Mission.  

Der er udarbejdet en ny pjece, som hedder ’Giv den 
kristne ABC videre med et testamente’. Pjecen for-
tæller om testamentariske gavers betydning for In-
dre Missions fremtidige arbejde. Desuden beskriver 
pjecen, hvordan man kan få råd, vejledning og bistand 
til at oprette et testamente.  

Vi vil gerne opfordre jer til at lægge den nye pjece 
frem i missionshuset og fjerne de gamle pjecer vedr. 
testamente. Vi håber også at I vil omtale pjecen og vil 
formidle kontakten til personalechef Henning Hansen 
på tlf. 82 27 12 02 eller hh@imh.dk, hvis nogen i jeres 
område ønsker at oprette testamente.  

 
Nye skatteregler rammNye skatteregler rammNye skatteregler rammNye skatteregler rammer Indre Missioner Indre Missioner Indre Missioner Indre Mission 
Der er vedlagt et brev til kassereren i jeres samfund 
vedr. Indre Missions situation efter regeringens nye 
skattereform, som har strammet reglerne for skatte-
fri godtgørelse. Tak, om I vil læse brevet og overveje, 
hvordan jeres samfund kan hjælpe. 

 
Et ord med på vejenEt ord med på vejenEt ord med på vejenEt ord med på vejen 
Måske er dette redskab til mission netop det, I kan 
bruge hos jer: ’Et ord med på vejen’ er et lille letfor-
ståeligt blad om den kristne tro. Det kommer med et 
nummer til hver uge, og de godt 6.000 eksemplarer, 
der trykkes, bruges på forskellige måder af enkelt 

personer og IM-samfund. En af måderne er omtalt på 
en seddel, som er vedlagt dette nyhedsbrev sammen 
med et eksemplar af bladet.  

Tænk over, om det kan give nye muligheder hos 
jer. I kan prøve det gratis i otte uger ved henvendelse 
til Bodil Helgesen på tlf. 75 92 61 00 eller 
bh@imh.dk. 
    
Ny Årsmødestruktur i Indre MissionNy Årsmødestruktur i Indre MissionNy Årsmødestruktur i Indre MissionNy Årsmødestruktur i Indre Mission    
Fremover vil Indre Mission på tre år have en turnus 
med følgende arrangementer: 

- Årsmøde i Skjern Kulturcenter den 7. og 8. juni  
2013. 
- Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping 
den 20. – 22. juni 2014. 
- Lederkonference i Kolding den 20. – 22. marts 
2015, samt et mini Årsmøde den 13. juni 2015. 

I vil senere høre meget mere om indholdet i de 
forskellige arrangementer, men sæt gerne X i kalen-
deren allerede nu! 

 
LIM LIM LIM LIM –––– Lederuddannelse i Indre Mission Lederuddannelse i Indre Mission Lederuddannelse i Indre Mission Lederuddannelse i Indre Mission    
Frisk inspiration og hjælp til hverdagens arbejde i be-
styrelsen. Kurset afvikles over 3 lørdage: den 24. nov. 
2012, den 19. jan. 2013 og den 16. marts 2013. 

Kom gerne så mange som muligt fra bestyrelsen 
til Lederuddannelse i IM. Det er en investering, der 
betaler sig!  

Se mere og tilmeld jer på lim.indremission.dk. 



 
    
Afløsere for KVU og Afløsere for KVU og Afløsere for KVU og Afløsere for KVU og Oktobermøder mOktobermøder mOktobermøder mOktobermøder m....mmmm....    
Indre Mission vil satse på at skabe nye og endnu bed-
re tilbud til bibelundervisning og kurser for græsrød-
derne.  

Derfor har vi vedlagt et spørgeskema, som vi ger-
ne vil, I udfylder og returnerer til Birgit Forum på  

 
 
bf@imh.dk eller Sekretariatet, Korskærvej 25, 7000 
Fredericia, senest den 10. januar 2013.  

Vi har brug for jeres idéer og input, for at kunne 
udvikle de bedste tilbud – derfor ser vi frem til at 
modtage mange skemaer de næste par måneder. 

 
 
Orientering fra andre aOrientering fra andre aOrientering fra andre aOrientering fra andre arrrrbejdsgrene:bejdsgrene:bejdsgrene:bejdsgrene:    

    

    
Fra DFSFra DFSFra DFSFra DFS    
DFS ambassadør i hvert eneste DFS ambassadør i hvert eneste DFS ambassadør i hvert eneste DFS ambassadør i hvert eneste     
IMIMIMIM----samfundsamfundsamfundsamfund    
Som lanceret ved IM’s årsmøde og ved en mail i okto-
ber måned til IM’s samfundsformænd er det et ønske, 
at der i hvert IM-samfund udpeges en person til at 
være ambassadør for DFS. Søndagsskolerne er en 
vigtig sag - og er en fælles sag. Det er vigtigt, at Guds 
ord bliver formidlet til næste generation. 

En DFS ambassadør i jeres samfund vil to gange 
om året få tilsendt informationsmateriale fra DFS til 
formidling i IM-samfundet. DFS har brug for forbøn, 
opbakning og økonomisk støtte. 

Hvis I ikke har fået svaret på mailen fra konsulent 
Bjarne Gertz Olsen vedr. udpegning af ambassadør i 
jeres samfund, så kan det nås endnu. Send en mail til 
bjarne@soendagsskoler.dk. 

Tak til alle, som allerede har meddelt, hvem der er 
udpeget i IM-samfundet til at være ambassadør. 
 
Fra MusiksekretariatetFra MusiksekretariatetFra MusiksekretariatetFra Musiksekretariatet    
Rock the ChurchRock the ChurchRock the ChurchRock the Church    
Cafébussen og Glow er gået sammen om et tilbud til 
konfirmander og unge, som hedder ’Rock the Church’. 
Bandet Everfound kommer til Danmark på turne den  
5. – 12. januar 2013. Der arbejdes på at afvikle kon-
certer på Bornholm, Sjælland, Fyn og flere steder i 
Jylland. Vi vil gerne opfordre jer til at bakke op om 
koncerterne ved at hjælpe med at indbyde til koncer-
ten og opfordre unge til at invitere venner fra skolen 
og studiestederne med. Se mere på rockthechurch.dk. 
 

Børnekorfestival SjællandBørnekorfestival SjællandBørnekorfestival SjællandBørnekorfestival Sjælland    
Foregår næste gang den 1. – 2. februar i Bethesda i 
København for alle sangglade børn i 1. – 7. klasse.  
Læs mere på imusik.dk/bkf. Vær med til at indbyde 
børnefamilier, kor, klubber og skoler. 
  

Days of Gospel 2013Days of Gospel 2013Days of Gospel 2013Days of Gospel 2013    
Luthersk Mission har tidligere afholdt store gospel-
stævner, og denne gang er IM medindbyder. Days of 
Gospel er et tilbud til alle aldre om at mødes en 
weekend for at lovsynge Gud med gospelmusik og  

 
swingende rytmer. Koret ledes af de dygtige og ener-
giske korledere Ruth Waldron og Wayne Ellington, og 
weekenden er en god mulighed for at invitere bredt 
til alle, som kan lide at synge. Det foregår den 25. - 
27. januar på Johannesskolen i Hillerød. Mere infor-
mation og tilmelding på days-of-gospel.dk. 

SangskriverSangskriverSangskriverSangskriver----workshop i Hillerødworkshop i Hillerødworkshop i Hillerødworkshop i Hillerød    
Indre Missions og Luthersk Missions musikarbejde 
arrangerer i samarbejde en workshop for kristne 
sangskrivere. Det kommer til at foregå i weekenden 
den 22. - 24. februar på Luthersk Missions Højskole i 
Hillerød. Der bliver i løbet af november lagt mere ma-
teriale ud på sangskriver.worshiptoday.dk. 
  

GospelGospelGospelGospel----kidskidskidskids release koncert og festival release koncert og festival release koncert og festival release koncert og festival    
Den 16. marts 2013 sker der noget stort i Østjylland. 
Vi vil samle mindst 200 børn fra 0.-7. klasse i et 
kæmpe Gospel-kids kor under ledelse af Torben Cal-
lesen.  

Prik til forældre med børn i denne aldersgruppe, 
så de kan få sat X i kalenderen. Se mere på gospel-
kids.dk. 
 
Fra Forlagsgruppen LoFra Forlagsgruppen LoFra Forlagsgruppen LoFra Forlagsgruppen Lohhhhse se se se     
Redskaber til det daglige andagtslivRedskaber til det daglige andagtslivRedskaber til det daglige andagtslivRedskaber til det daglige andagtsliv    
I hverdagen har den daglige andagt stor betydning. På 
Lohse har vi i efteråret udgivet to andagtsbøger, som 
kan være gode redskaber til andagtslivet: 

- Børne- og familieandagtsbogen ’Victor, Sofia og 
alle de andre’, som inddrager hele familien gennem 
samtale. Andagtsbogen er en gennemrevideret udga-
ve af ’Med Jesus i familien’, som mange familier har 
haft stor glæde af gennem tiden. Pris: 299,95 kr.  

- Hvis der skal lidt mere kød på andagterne, er Bo 
Giertzs andagtsbog ’At tro på Kristus’ oplagt at tage 
hul på. For mange en elsket klassiker inden for an-
dagtslitteraturen. Andagterne følger kirkeåret fra 
advent til pinse. Pris: 249,95 kr.  

Vi håber, I vil være med til at gøre opmærksom på 
de to udgivelser i jeres samfund. Gerne i samarbejde 
med jeres bogsælger. Begge bøger kan bestilles hos 
den lokale bogsælger eller på lohse.dk. 

 
Nyhedsbrevet indeholder information fra IM og de forskellige arbejdsgrene og er følgebrev til relevante materialer.  

Der kan bestilles ekstra af de vedlagte materialer på sekretariatet: hes@imh eller tlf. 8227 1213. 
Nyhedsbrevet kan læses og downloades på indremission.dk under Hvem er vi. 

Brevet sendes med post til samfundsformænd, og pr. mail til kredsformænd, IMs medarbejdere og info-modtagere. 


