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Kære formand / Kære informationsmodtager 

Det kræver både tid, indsigt, overskud og tålmodighed at være leder i et fællesskab. Tak fordi du stiller dig til 
rådighed i denne sag. Tak for din indsats! 

Med dette brev følger materialer og opfordringer. Vi er i en tid, hvor økonomien er trængt. Derfor er der også i 
dette brev nævnt specifik inspiration og opfordring til at bære med på missionen via gaver. Både DFS og IM har 
brug for et ekstra løft i gaver i 2022. 

Tak, at du giver vedlagte materialer til de relevante personer i dit fællesskab.

Tak for fællesskabet i Indre Mission!

Vi ses forhåbentlig til Årsmødefestival 2022 på Mørkholt!

Venlig hilsen

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Årsmødefestival d. 10.-12. juni 2022
Målgruppe: Alle

Inspirerende og dejlige dage er i vente, når Indre Mission, IMU og DFS indbyder til 
Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Rammerne er gode for alle aldre og 
fællesskabet med Jesus i centrum skal udfolde sig. Campingpladsen danner ramme 
for weekenden, hvor vi mødes fra nær og fjern i Danmark. Her er mulighed for leje af 
hytte, medbringe telt eller campingvogn eller blot møde frem til møderne på pladsen. 
Mørkholt har til i år udbygget de gode faciliteter for børn, voksne, naturelskere og 
alle os, der bare nyder samværet med hinanden. 

Vi håber, at også du vil være med til dagene, hvor vi mødes til beretninger, drøftelser, 
udvikling af og opmuntring til mission, sang, undervisning og forkyndelse.

Det bliver godt at være sammen og blive inspireret til at lede til Jesus og leve i Ham. 

På gensyn på Mørkholt!

Få mere at vide: festival.indremission.dk

ÅRSMØDE
Indre Missions

Arrangør: 

Se mere info og program på
festival.indremission.dk

10.-12. JUNI 2022

Sted: Mørkholt Strand Camping

Festival

http://indremission.dk
http://festival.indremission.dk
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Indsamling til IM i 2022
Målgruppe: Kasserer og bestyrelse

Lokale indsamlinger og giverafta-
ler til IM’s landsarbejde er afgøren-
de vigtig for bevægelsens økono-
mi. Derfor ønsker vi at gøre det 
nemt og trygt at støtte IM økono-
misk. Både for de enkelte givere 
og for de kasserere, der skal 
administrere gaver og indsam-
linger. Læs mere i de to opdate-
rede foldere ”Guide til gaver” og 
”Tal om gaven”. Marketingskon-
sulent Ninna Kaasgaard Hansen 
(nha@imh.dk) er i 2022 ansvarlig 
for kommunikationen omkring 
indsamlingsarbejdet.

Få mere at vide: indremission.dk/kasserer

Arrangementer for Senior- og  
Senior UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer

Seniorer er en vigtig resursedel i 
Indre Mission. Gør jeres seniorer 
opmærksom på de mange spæn-
dende og inspirerende arrange-
menter, der findes for senioral-
deren. Vedlagt følger en oversigt 
over årets mange tilbud.

Følg os på: facebook.com/seniorindremission, 
im-senior.dk, uno.indremission.dk/uno-55

Glæden ved at være frivillig
Målgruppe: Frivillige hos jer

23. april er der gratis foredrag med 
Inge Vahlgren, ekspert på frivil-
lighed. Få konkrete tips til at få 
velfungerende ledergrupper og til 
udvikling af retning og rammer for 
frivilligheden hos jer. DFS holder 
efterfølgende repræsentantskabs-
møde, og det hele foregår i Vejle Missionshus kl. 10-17. Se 
flyer.

Få mere at vide: rm.soendagsskoler.dk eller DFS’ landskontor 
på kontakt@soendagsskoler.dk 

Link til pdf: soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/ 
Repraesentantskabmoedet/RM22-Impuls.pdf

Messy Church – noget for jer?
Målgruppe: Bestyrelsen

Fra Haderslev IM til Herlev IM: Fle-
re og flere missionshuse tilbyder 
Messy Church, et kirkeligt fælles-
skab for alle aldre. Messy Church 
er kreativt, åbent og involverende. 
Bliv sat ind i, hvad den anderledes 
mødeform er og kan for jer. Tre 
lørdage: Ringsted 19. marts, Ålborg 26. marts, Vejle 2. april. Se 
flyer.

Få mere at vide: inspirationsdag.messychurch.dk eller 
underviser Karen Markussen på kontakt@messychurch.dk / 
5057 4084

Link til flyer: soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/
Messy-Church/Messy-Church-Inspirationsdag_IM.pdf

Landsgave til Søndagsskolerne
Målgruppe: Bestyrelsen

En gave til IM er en rigtig god 
gave. Husk dog på, at DFS ikke 
får del i gaver til IM. Derfor er det 
vigtigt at huske søndagsskolear-
bejdet, når I tænker indsamling. 
Landsgaveindsamlingen er en god 
lejlighed til at gøre det. Se flyer for 
en meget nem måde at samle ind til søndagsskolearbejdet.

Få mere at vide: landsgave.soendagsskoler.dk eller lands-
kontoret på kontakt@soendagsskoler.dk 

Link til pdf: soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/ 
Indsamling/Landsgave-2022-DFS.pdf

Sport & Gud for jeres juniorer
Målgruppe: Forældre/børn i 3.-7.-klasse

JuniorSportsCamp kombinerer 
sportscamp og juniorlejr. I år er 
det på Hestlund og Sydvestjyl-
lands Efterskole. Fortæl om det 
til juniorerne i jeres fællesskab og 
opfordr til at tage af sted 26/6 - 
1/7. Tilmelding åbner 28. februar 
2022 kl. 17. Se flyer.

Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller konsulent i 
DFS Michael Dilling Nørgaard på michael@soendagsskoler.dk. 

Link til pdf: soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/ 
JuniorSportsCamp/JuniorSportsCamp_22.pdf
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Seniorarbejdet
Vores hjemmeside giver løbende informationer om nye initiativer og arrangementer, så følg os på: www.im-senior.dk

Ønskes programmer tilsendt kan du kontakteIndre Missions Hus: Tlf. 82 27 12 18 eller  e-mail: msi@imh.dk
Kontakt Indre Missions seniorarbejde:Seniorkoordinator Bjarne Hvidberg, tlf. 26 12 38 91bjarne.h@indremission.dk

2022

UNO 55+ 
Seniorarbejde for singler fra 55+
Ønskes programmer tilsendt  kan du kontakte Indre Missions Hus: Tlf. 82 27 12 10 eller e-mail: birgit.f@indremission.dk

 
Kontaktperson for UNO 55+: Birgit Mathiesen, tlf. 30 53 39 53 e-mail: mathiesen1962@hotmail.dk
Se også: 
uno.indremission.dk/uno-55

IMIM SeniorSenior

UNO 55+

ÅrsoversigtÅrsoversigt
Indre Missions Seniorarbejde og UNO 55+

http://facebook.com/seniorindremission
http://im-senior.dk
http://uno.indremission.dk/uno-55
http://rm.soendagsskoler.dk
https://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Repraesentantskabmoedet/RM22-Impuls.pdf
https://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Repraesentantskabmoedet/RM22-Impuls.pdf
http://inspirationsdag.messychurch.dk
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Messy-Church/Messy-Church-Inspirationsdag_IM.pdf
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Messy-Church/Messy-Church-Inspirationsdag_IM.pdf
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Indsamling/Landsgave-2022-DFS.pdf
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Indsamling/Landsgave-2022-DFS.pdf
http://sport.soendagsskoler.dk
https://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/JuniorSportsCamp/JuniorSportsCamp_22.pdf
https://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/JuniorSportsCamp/JuniorSportsCamp_22.pdf
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Felix Rejser 
– dit vindue til en anden verden
Målgruppe: Bestyrelsen 

I 2022 ser vi frem til at gennemføre 
rejserne til det storslåede Passions-
spil i Oberammergau. Alle aktører i 
spillet øver sig i skrivende stund på 
replikker og prøver kostumer. Det er 
både en stor oplevelse at være med 
på scenen og at være med som publikum. Der er stadig ledige 
pladser på de fleste af vores rejser til Passionsspillet, så slå 
endelig et slag for tilmelding. Tag gerne afsted flere sammen, 
så I kan styrke fællesskabet og dele oplevelserne bagefter.

Af øvrige rejser i 2022 kan nævnes rejser til Sverige, Norge 
og Samsø. Flere rejser er i støbeskeen, så hold øje med vores 
hjemmeside: felixrejser.dk

Vi sidder også klar til at svare på spørgsmål på tlf. 7592 2022 
eller på mail: kontakt@felixrejser.dk

Vær med til at gøre alle opmærksomme på muligheden for en 
fælles uforglemmelig og indholdsrig oplevelse.

Informationsbrevet indeholder information fra 
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

Se informationsbrevet på indremission.dk i 
fanen ’Formål og identitet’ under ’Hvem er vi’.

Materialer

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
os på Indre Missions Hus.

Bestil ekstra materialer på 
laura.oed@indremission.dk  eller 82 27 12 13. 

Kontakt

Inspirationsbanken
Målgruppe: Alle, der har venner og bekendte, som stammer 
fra et andet land end Danmark

Postkortet fortæller om Inspirati-
onsbanken.dk hvor man kan finde 
inspiration og redskaber til for-
kyndelse, undervisning og diakoni 
blandt mennesker, der stammer 
fra et andet land end Danmark. 
Læs for eksempel om kulturerne 
i Eritrea, Afghanistan og andre lande i alle verdensdele, find 
viden om bibler og bøger på andre sprog og læs om børn med 
flerkulturelle rødder.

IM’s tværkulturelle arbejde står bag Inspirationsbanken.dk 

Find ud af mere: Inspirationsbanken.dk

Netværksdag for Enker
Målgruppe: Forældre der har mistet en ægtefælle ved døds-
fald og deres børn

Enkenetværksdag er et forholds-
vis nyt tiltag og afholdes i Vejle 
missionshus. 

Vi mødes fra hele landet og snak-
ker sammen, deler liv og hverdag 
med hinanden.

Tilmeldingen åbner 1. marts. 

Få mere at vide: familiearbejde.dk/aleneforaeldre

Direkte link: familiearbejde.dk/aleneforaeldre/ 
aleneforaelder-efter-doedsfald/intro

ENKE 
NET-
VÆRKS-
DAG
LØRDAG DEN 7. MAJ 
KL. 10.00-17.00 
VEJLE MISSIONSHUS

Program for både  
børn og voksne

Se programmet på familiearbejde.dk/aleneforaeldre

Oplæg ved Steen Palmqvist

http://www.felixrejser.dk
http://Inspirationsbanken.dk
https://familiearbejde.dk/aleneforaeldre/aleneforaelder-efter-doedsfald/intro
https://familiearbejde.dk/aleneforaeldre/aleneforaelder-efter-doedsfald/intro

