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Kære IM-venner!
En stor tak for samarbejdet, samtaler, forbøn, og fællesskab
i 2017. Det er en glæde og en styrke at få lov til at stå i et
arbejde, hvor der bliver båret med på så mange måder og
det opleves som en stor familie – hvilket vi jo også er.
2017 blev et år med mange nye ansættelser i Indre Mission,
Region Nord, og et farvel til afholdte medarbejdere, som vi
har den glæde fortsat at have kontakt til og med, da de
fortsætter som forkyndere. Med dette brev sender vi en fil
med en bedeliste for 2017. Udskriv den og del den i jeres IMfællesskaber og vær på den måde med til at bede for
arbejdet og ikke mindst de nye og fritidsansatte i tjenesten.

TAK!
Sidst i oktober måned havde vi Frivillighedsfest på Bjerget Efterskole. Det – synes vi – blev en dejlig dag,
hvor vi fik mulighed for at give jer lidt tilbage af alt det I gør for os i det daglige arbejde. Tak for jeres ord,
smil og medleven også denne dag. Det var en dejlig oplevelse, at så mange af jer havde frimodighed til at
bringe en hilsen og fortælle om jeres liv med Gud. Desværre måtte vi af hensyn til tiden afslutte denne
stjernestund. Men som Bjarne (musikkonsulent) sagde: ”De kom ligefrem løbende herop for at aflægge
vidnesbyrd”.
En stor tak til Gud, fordi vi bl.a. på denne måde ser Hans gang og virke iblandt os og fordi vi får lov til at
stå skulder ved skulder med hinanden og med Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden som midtpunkt.

Sange og Salmer
2017 blev året hvor vi fik indspillet alle "sange og salmer" på en USB. Det betyder, at ved hjælp af denne
lille ”dims”, kan vi alle få musik til sangen.
Bjarne Klitgaard; Musikkonsulent i Region Nord, opfordrer til at I overvejer om ikke I skulle købe denne
usb. Både samfund hvor man har pianister og hvor man ingen har, kan gøre brug af denne til
fællessangen eller hvis man vil have hjælp til at lære de nye sange i sangbogen. Samtidig ville det være
et glimrende supplement til en Bibelkredsaften i hjemmene, hvor man ofte ingen pianist har.
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"Sange og salmer - Klaverindspilning af melodier", som USB ‘en hedder, kan købes på Lohse.dk.
Ved spørgsmål om brug eller andet i forbindelse med produktet kan man henvende sig til Bjarne på
bjarne.k@Indremission.dk

IMU Nord samles som aldrig før
I 2017 har de nordjyske IMU`ere set meget til hinanden. Udover de faste arrangementer Nordlejr, IMU
cup og 3xFuldstændig Fri, har IMU`erne været samlet til Pløwmarkstræf uden for Thisted og Jesus Night
i Aalborg. Initiativerne bobler frem og skaber nye venskaber på tværs af regionen. Senest blev over 90
nordjyske IMU`ere samlet til Jesus Night, en fælles IMU aften, som foreninger fremover vil skiftes til at
være værter for hvert halve år. Så der er mange ting at se frem til som nordjysk IMU`er i 2018.

Kan du køre (kørselsordning)?
"Vi har rigtig mange gode events og aktiviteter i Region Nord, som
er med til at lede folk til Jesus, og hjælpe dem til at leve i ham.
Desværre oplever vi, at det ikke er alle, der har mulighed for
deltage, på grund af udfordringer med transport. Det må vi kunne
gøre noget ved! Derfor har vi oprettet en Facebook-gruppe ved
navn "Fra A til B - Indre mission Region Nord". Med denne
Facebook-gruppe kan både den som søger, og den der tilbyder
samkørsel eller et lift, skrive en forespørgsel. Måske har du ikke
selv mulighed for at tilbyde et lift, men kan være en hjælp til at formidle kontakten til én, der kan? Gå
derfor ind og bliv en del af gruppen, og hjælp din næste til at komme afsted."
Dette initiativ kommer fra vores ungdomskonsulent Cecilie Sønderby Christensen og missionær og
tværkulturel konsulent Louise Breindahl. De oplever for tit, at teenagere, unge, flygtninge / ny danskere
ikke kan komme til et arrangement/møde p.gr.a. manglende kørselsmulighed. Håber dette tilbud vil
give flere mulighed for at deltage i et kristent fællesskab og høre Guds ord.

Teensommerlejren bliver til en forårslejr
I takt med at sommerferiens Konfirmandskursus er en stadig stigende succes, og at vi har nogle
fantastiske tilbud til teenagere på vores tre bibelcamps, vil Teenlejr Nord fremover ligge i den første
weekend i efterårsferien og påskeferien, så tilbuddene er mere spredt ud over året.
Mange af de teenagere vi har med på lejr, har ikke en klub at komme i til dagligt. Derfor har vi brug for, at
alle bedsteforældre, tanter, venner, forældre og ledere hjælper vores teenagere med at komme på lejr,
så de kan møde andre kristne på deres egen alder, og opleve de brændende frivilliges ønske om at de
skal vokse i troen på Gud.

Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping
I 2018 bliver der ikke lavet et arrangement for hele region nord, men i stedet håber vi at mødes til
årsmødefestival d. 1.-3.juni 2018. Se dette link www.indremission.dk årsmødefestival. Det kunne være
dejligt at vi fra Nordjylland kan blive godt repræsenteret og få nogle gode dage sammen med den store
familie Indre Mission.
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Præsentation af ny volontør
Jeg hedder Daniel Ziggy Skafte Russell, er 20 år og bor i Sæby.
Jeg er blevet ansat som volontør i Indre Mission Region Nord per
1. november, og skal arbejde med teenagerne og lidt med IMU.
Jeg blev selv personlig kristen ved min konfirmation, hvor Gud
greb ind i mit liv og siden har jeg vandret på troens vej. Jeg
brænder for at Guds rige skal udbredes og at folk må møde Jesus
og styrkes i ham. Jeg har en brand for, at teenklubberne og
IMU’erne møder Jesus, så de kan være frie i ham og deres dåb.
Jeg vil gerne komme og besøge diverse teenklubber og IMU’er
hvor jeg gerne vil forkynde eller undervise. Jeg kommer også til
at lægge en masse kræfter i Teenlejr, Nordlejr, Hurup og
Hjallerup Bibelcamping mv.

Med ordene fra Mark.10:13-14 vil vi
slutte dette nyhedsbrev
”Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem,
men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: ” Lad de små børn komme til mig, det må I
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”… Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og
velsignede dem. ” Mark.10, 13-14

Mange af os husker billederne fra de rumænske børnehjem først i 90`erne, hvor vi så små børn sidde i
deres tremmesenge dagen lang og kun fik mad og skiftet ble, men ellers ingen kontakt eller berøring
med voksne. De børn som havde deres senge tættest ved døren, fik af og til et lille klap på hovedet og
senere undersøgelser viste, at p.gr.a. denne korte og sjældne berøring var disse børn mindre påvirket af
den behandling de havde fået end de, der havde deres senge i den anden ende af lokalet og derfor ikke
fik denne berøring.
Fysisk berøring og øjenkontakt er afgørende for, at vi kan udvikle os og blive sunde og velfungerende
voksne. Det er også afgørende for vort gudsforhold. Uden nærkontakt med Gud bliver vi let
underernærede og er i fare for at miste troen. Ligesom vi må komme til Jesus med vore små børn,
ligesådan må vi selv komme og lade Jesus røre ved os, lytte til ham, læse Guds ord og hvile i hans favn.
Og vi må hjælpe og vise andre vejen til Jesus, så de også får mulighed for at modtage Guds velsignelse
og blive en del af Hans rige.
På vegne af teamet af ansatte i region nord vil jeg ønske alle et godt nytår.
Guds fred og velsignelse over arbejdet og til den enkelte.
Med venlig hilsen
Ruth Tidemand Nielsen, Regionsleder i Indre Mission, Region Nord

