
Nyhedsbrev fra Region Syd 

                                                                                                                                                                         Marts 2019 

Kære samfundsformænd, IMU-formænd og formænd for frimenigheder. 

Så er det tid til et nyt nyhedsbrev fra Region Syd. 

Hvad rører der sig lige nu og hvad er der af kommende arrangementer? 

 

Medarbejdere 

 

Ny Medarbejder 

Helle Viftrup Kristensen, Børkop er blevet ansat i Region Syd på 10 %. Helle skal bruge sin tid på forkyndelse, kursus 

for kristne kunstnere, gøre missionshusene i Region Syd mere synlig udadtil og Helle skal også være med til at 

arbejde på at få flere kvindelige forkyndere. 

Helle Viftrup Kristensen er ansat for resten af året. 

 

Flere fritidsforkyndere 

Vi vil gerne have flere ulønnede medarbejdere, så kender du en eller flere, som kunne være fritidsforkyndere, hører 

jeg gerne fra dig. 

 

Region Syd 

Forkynd Kristus – nå længere ud  
Vi som ansatte har arbejdet noget med dette emne, og derfor har vi lavet et idekatalog som er med dette 
nyhedsbrev. 
Vi er ikke i tvivl om, at der gøres et stort stykke arbejde i de forskellige fællesskaber, og vi er ikke i tvivl om at I også 
gør meget mission i forhold til at nå længere ud med Kristus. Samtidig er det en god ide engang imellem at stoppe op 
og spørge sig selv; ”Hvad har vores by/område behov for”?  
I skal ikke tænke på alt det, I ikke når, men I skal spørge: hvad lægger Gud os på hjertet? 
Vi vil gerne som ansatte i region syd være med til at sætte fokus på ”Forkynd Kristus – nå længere ud”.  
Vi vil gerne være behjælpelig i det omfang, det er muligt for os. 
Tag en snak om idekataloget og find ud af, om der er noget, I brænder for. 
Vi håber, at vi sammen kan være med til at forkynde Kristus og nå længere ud. 
Tag kontakt til jeres samfundskonsulent. Er I i tvivl om, hvem der er jeres samfundskonsulent, er I hjertelig 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Forberedelsen til et møde 
Nogle forkyndere oplever ind i mellem, at de slet ikke bliver kontaktet, når de skal ud og tale i både IM- og IMU-regi. 
Det er ærgerligt, for den korte samtale kan være med til at forventningsafstemme hele aftenen. Forkynderen har så 
mulighed for at have et konkret fællesskab i tankerne under sin forberedelse, og samtidig spore sig ind på, hvad der 
helt konkret har været tænkt med emnet, han/hun har fået.  
Nogle enkle råd er: 

 Send en bekræftelse til forkynderen, når aftalen er lavet. Den må meget gerne indeholde lidt om jeres 
fællesskab, evt. et konkret emne og selvfølgelig også den aftalte dato og tidspunkt for mødet.  

o Hvis I allerede nu ved, hvem der er mødeleder, så tilføj dette til bekræftelsen, eller sørg for, at der er 
kontaktoplysninger til én fra bestyrelsen. 

 Tag kontakt til forkynderen cirka 2 uger før den aftalte dato. 

 Snak aftenens program igennem sammen. Måske har forkynderen en god idé, eller måske sidder I med vigtig 
viden, som forkynderen skal være opmærksom på under sin forberedelse. 

 Jeg vil også gerne opfordre til, at der samles en gave ind til IM, når der er en IM-ansat til jeres møde. 

Tag snakken på forhånd, så både I og forkynderen får en bedre aften. 
 



 
Undervisningsmateriale 

Indre Mission har samlet video og lyd om tro til dig på imedia. Se hjemmesiden http://imedia.dk 

Her finder du mange spændende ting til dig selv og til det fællesskab, du kommer i. 

 

Hjemmeside og Facebook 

I Region Syd har vi en hjemmeside og Facebook, og her vil vi meget gerne dele tingene med jer. Har I noget som I 

tænker, kunne være godt for flere i Region Syd at vide, så hører vi meget gerne om nogle af jeres arrangementer. 

Skriv endelig til Bjarne Taulborg bjarne.t@indremission.dk  

Vi har lige opdateret hjemmesiden i forhold til de ansatte og fritidsansattes tekst og hvad de gerne vil tale om. 

Tak  

Det sker tit, at jeg eller en anden ansat får en mail fra et fællesskab, hvor I lige skriver noget om jeres arbejde. Det 

kan være generalforsamlinger, jeres overvejelser i bestyrelsen, et bestemt ønske I kunne have, eller noget andet, 

som I ønsker at dele med os ansatte. Tak for hver en mail. De er med til, at vi mærker, hvad der sker i 

fællesskaberne, og gør, at vi står sammen om tingene. 

 

Arrangementer 

Formand og kasserer møde 

Tak for det store fremmøde der var til formand og kasserer møde i Kolding Missionshus.  

Jeg håber, at mange af jer fik noget godt med hjem. Jeg håber også I som formænd har lyst til at kontakte hinanden 

og bruge hinanden i det arbejde I står i. 

Vi er dybt taknemlige for det store arbejde, I gør i Indre Mission.  

  

Bibelcamping 

Så nærmer tiden sig for bibelcamping i vores område, på http://indremission.dk/aktiviteter/bibelcamping/ kan du se 

hvor der er bibelcamping. 

Der er mulighed for at se de enkelte programmer for bibelcamping ved at gå ind på de forskellige bibelcampings. 

 

Bøn 

Jeg vil gerne opfordre jer til at bede for alle lønnede og ulønnede medarbejdere. Vi har brug for jeres bøn. Tak. 

 

Har I som IMU-afdeling, IM-samfund eller frimenighed nogle spørgsmål, er I altid hjertelig velkommen til at kontakte 

jeres kontaktperson eller undertegnede. Vi vil gerne hjælpe jer. 

 

Tak for det store arbejde I gør for missionen, der hvor I bor. Må Gud velsigne jer i den tjeneste. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Taulborg  

Regionsleder i Syd 

 

 

 

http://imedia.dk/
mailto:bjarne.t@indremission.dk
http://indremission.dk/aktiviteter/bibelcamping/

