M IS SI O N - R ELAT I O N
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Kom hjem med fornyet glæde over at du er med i Guds mission
og med forfriskende inspiration til hverdagen.
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WORKSHOP 3 AT GIVE DET STØRSTE TIL DE MINDSTE

AF MOSES SLOTH, MISSIONÆR
”Jeg vil så gerne hjælpe mine børn til at leve i troen på Jesus! Det er mit største ønske at få de gode råd
til det i tide, så det ikke er manglen på dem, mit kristne forældreskab går ned på.”

F Æ L L E S M Ø D E RELATIONEN MELLEM IM-FÆLLESSKABET OG KIRKEN
AF HENNING SMIDT, SOGNEPRÆST I KETTRUP OG GØTTRUP

I Indre Mission kan vi bruge de muligheder, der gives os i fællesskabet med folkekirken. Hvad gør vi,
hvis vi slet ikke føler, der er noget fællesskab, eller endnu værre hvis vi er uenige i vores IM-fællesskab,
om hvorvidt vi skal arbejde sammen med den lokale folkekirke eller gå andre veje?
Disse og andre spørgsmål, tager vi op under denne samling med plads til drøftelse og afprøvning
af synspunkter.

- EN RELATION TIL GUD
WO R K S H O P 1LOVSANG
OG TIL OPBYGNING FOR FÆLLESKABET

”Guds magt er stor. Han kan gøre mine skæve forældrestreger lige. Jeg gør det, så godt jeg kan og
beder ozonlaget sønder og sammen… Men er der noget, jeg overser?”
Virker ovenstående tanker bekendte? Eller er tankerne helt afsporede og lader det væsentligste ude
af fokus? Så kom med til denne workshop! Her vil vi sammen se på relationen mellem kristen voksen og
kristent barn og også se på, hvordan vores allervigtigste relation måske kan hjælpe os til at give det
største til de mindste.

WORKSHOP 4 BØN - DEN PERSONLIGE RELATION MED GUD

AF BJARNE KLITGAARD, MUSIKKONSULENT I INDRE MISSION
I lovsangen synger vi sange for vores Gud, i en relation til Gud, som tilbedere. I lovsangen synger vi
sange i relation til hinanden om vores Gud, til opbygning. Men hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det
ikke? Og hvordan gør vi det på en sund måde i vores fællesskab?

AF VILLY SØRENSEN, PENSIONERET MISSIONÆR
Ud fra tekster i Bibelen vil vi se nærmere på, hvilken fantastisk gave det er, at vi kan og
må have et så personligt forhold til den Almægtige Gud, at vi kan tale med ham. Er bøn
både en gave og en opgave? Hvilke kriterier hører der med for at få bønnesvar? Kom og
hør mere og få mulighed for at tale frimodigt med hinanden om Guds store gave til os.

WORKSHOP 2 NÅR SAMTALEN SKABER RELATIONEN

WORKSHOP 5 DET KRISTNE FÆLLESSKAB SOM UDVIDET FAMILIE

AF SØREN JUUL SKOVENBORG, PENSIONERET MISSIONÆR
”Jeg forstår ikke, hvorfor missionsfolk har så mange fastlåste meninger og har svar, før spørgsmålet
bliver stillet.” I denne workshop vil vi spore os ind på, hvordan samtalen om tro kan skabe mere relation
end afstand.

AF ANDREAS KILDAHL FIBIGER, MISSIONÆR
Relationer er med til at holde en familie sammen - det samme må gælde i vores kristne fællesskaber! Vi
skal se på, hvordan kristne familierelationer har plads, når vi mødes i det kristne fællesskab og på idéer
til, hvordan de måske får endnu mere plads.
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POVERBLIK
R OGRAM
OVER DAGEN
D. 26.10.2019

PTILMELDING
R AKPÅT I S K
www.indremission.dk/nord

TILMELDINGSFRIST: 12.10.2019
8.45-9.30 Drop-in kaffe
9.30-10.30 Velkomst, andagt og lovsang
Mulighed for at tilkøbe sandwich
10.45-12.00 Workshops
+ en flaske vand til aftensmad. Pris: 40 kr
12.00-13.15 Middag
13.15-14.30 Fællesmøde
Der vil være indsamling til Indre Mission
14.30-15.15 Kaffe
15.15-16.30 Workshops
16.30-17.00 Fælles afslutning
17.15-18.00 Mulighed for spisning af tilkøbt sandwich
18.00-19.15 Lovsangsaften for alle arrangeret af IMU Nord
PRIS FOR DAGEN
For IMU: Efterfølgende afterparty i Fjerritslev IMUs lokaler

INKL. FORPLEJNING

150KR

FOR UNGE UNDER 25
OG STUDERENDE 75 KR

Bjerget Efterskole
Kærupvej 9
7741 Frøstrup

Region Nord

