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Kære informationsmodtager
Tak fordi du vil dele disse informationer i det fællesskab, du er en del af. Måske kender du også nogle, der ikke
er en del af dit lokale IM-fælleskab, men som alligevel kan have glæde af disse nyheder. Del gerne rundhåndet
ud - og vi sender også gerne flere eksemplarer af materialerne.
Som der står sidst i brevet, kan informationerne også findes online. Brug gerne dine muligheder for at skabe
opmærksomhed omkring vedlagte informationer.
Med ønsket om Guds velsignelse.
Venlig hilsen
Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Årsgaven i april-juni
Målgruppe: Bestyrelsen og kasserere
Alle kasserere vil få tilsendt materiale til brug for indsamling
af årsgaven. Vi opfordrer til, at Din Årsgave-folder deles ud til
de, der kommer i jeres fællesskaber, så alle får mulighed for at
give en årsgave. På hjemmesiden indremission.dk/aarsgaven
kan I også finde materiale til udsending på mail, opslag på
Facebook og PowerPoint til møderne.
Årsgaven er værdifuld for Indre Mission og et vigtigt bidrag
for mere mission, for at vi kan fortsætte med at forkynde
Kristus og nå længere ud. Vi håber, I vil bære med igen i år.
Få mere at vide: indremission.dk/aarsgave

Lede til Jesus – leve i Ham

Årsmødefestival d. 10.-12. juni 2022

MusicPoint

Målgruppe: Alle

Målgruppe: Forældre til teenagere fra 7. klasse – 19 år

Der er åben for tilmelding til Årsmødefestival på Mørkholt Strand
Camping. Vi ses til inspirerende og
festlige dage.

MusicPoint er en lejr, hvor vi peger
på Jesus med musik, dans, sang og
forkyndelse. Man kan melde sig
på et væld af forskellige genrer og
discipliner, både som nybegynder,
erfaren eller som uerfaren. Man
kan også tage sit eget band med.
Her er der plads til alle. De får bandsessions, gode venner,
sjov, musik, Jesus, lovsang, bibeltimer, smågrupper, sport,
sommer, fest og meget mere i uge 27. Vedlagt postkort samt
plakat til opslagstavlen.

Få mere at vide:
festival.indremission.dk

ECHO

Få mere at vide: musicpoint.dk og
facebook.com/MusicPointDK

Målgruppe: Unge og voksne
ECHO ønsker at begejstre, inspirere og engagere. Vi tror på, at
Bibelen er relevant og lærerig for
de udfordringer, vi står overfor i
dag. Vores håb med ECHO er at
inspirere og opmuntre til at leve et
dagligt liv i et forpligtende forhold
til Gud gennem engagerende tilbedelse, bibelsk undervisning, opsøgende arbejde, seminarer og fællesskab. Vi ønsker
at være et EKKO af Guds kærlighed og søger at elske som et
fællesskab, der byder folk fra alle samfundslag velkommen.
ECHO er IMUs nye konference. Det er 23.-25. september 2022,
Sydbank Arena, Kolding. Indre Mission er medarrangør, så det
er også for dem i jeres fællesskab. Vær med til at sprede ECHO
videre til andre. Vedlagt er flyers som vi håber I vil dele ud. Og
plakat, som vi håber I vil hænge op. Skriv til louise@imu.dk
for mere PR-materiale.
Læs mere om ECHO på echo.imu.dk

Styrk ægteskaber fra begyndelsen
Målgruppe: Ægtepar med 2-5 års ægteskab
Godt Begyndt er Indre Missions
tilbud målrettet ægtepar, der har
været gift mellem 2 og 5 år.
Kurset giver forskellige værktøjer som kan være med til at give
ægteskaberne den bedste start.
Vær med til at gøre par opmærksom på denne mulighed
og støt dem I at melde sig til. Vær gerne behjælpelig med
økonomisk støtte. At give kurset som en bryllupsgave er også
en mulighed. Gør gerne forældre og bedsteforældre i jeres
fællesskab opmærksom på kurset, så de kan tænke det med
som en bryllupsgave.
Få mere at vide på: familiearbejde.dk eller hos
Brian Kallestrup Nielsen på 8227 1217

Invitation til formands- og kasserermøde
Målgruppe: formanden, kassereren, bestyrelsesmedlemmer
Senere på året afholdes der fem
formands- og kasserermøder for
både IM og IMU. Der er vedlagt
tre invitationer til møderne, da
I gerne må komme tre fra hvert
fællesskab.

Til: Formænd, kasserere og bestyrelsesmedlemmer
Fra: Indre Missions ledelse

En ekstra million til mere mission
Målgruppe: Bestyrelsen og kasserere

INVITATION
FORMANDSOG KASSERERMØDER

2022

Kom og vær med!
Vi skal inspirere hinanden
og være i dialog

Indbudte: Formænd, kasserere og et bestyrelsesmedlem
fra hvert fællesskab samt formænd og kasserere i IMU.

Hvis I har en IMU-afdeling, må I
gerne hjælpe dem til også at komme afsted. De får en særskilt
invitation via post efter sommer. Møderne er gratis.
Få mere at vide: Sekretariatsleder Birgit Forum på
birgit.f@indremission.dk

Tidligere i marts har IM-fællesskabernes kontaktpersoner modtaget
postkort og plakat til indsamlingskampagnen ”En ekstra million til
mere mission”. Grundet corona,
inflation og lønjusteringer er der
behov for et ekstra bidrag i 2022.
Kampagnen består blandt andet af de personlige historier på
postkortene, plakaten til jeres opslagstavle, og I er velkommen til at holde øje med Indre Missions side på Facebook og
dele opslagene her. Hold også øje med hjemmesiden indremission.dk/ekstramillion for mere materiale til mail samt en
PowerPoint til brug ved jeres møder.
Tak for, at I vil hjælpe med at få budskabet om et bidrag til
mere mission ud i jeres fællesskaber. Et bidrag til missionærer
og konsulenter, som hver dag rækker evangeliet videre til
tusinder af danskere.
Få mere at vide: indremission.dk/ekstramillion
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Vær med til at bede for børnene
Målgruppe: Bestyrelsen
Forbøn, frivillighed og gaver bærer
Søndagsskolernes arbejde. Vi vil
gerne invitere jer som bestyrelse med til at bede for arbejdet
blandt kirkens næste generation.
Vi har vedlagt 5 stk. foldere, som
I kan udfylde og derefter bruge
som bogmærke, fx i Bibelen. I kan
rekvirere flere, hvis I ønsker at invitere jeres lokale IM-fællesskab med i bøn for børnene. TAK for enhver bøn.
Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk eller landskontoret
på kontakt@soendagsskoler.dk

Passionsspillet i Oberammergau 2022
Målgruppe: Alle der har interesse i at opleve passionsspillet
Passionsspillet blev rykket fra
2020 til 2022 pga. Covid 19. Så det
er altså i år, man skal afsted, hvis
man vil have en unik rejseoplevelse. Det spilles kun hvert 10. år.
Vi vil meget gerne, hvis I vil hjælpe
os med at sprede budskabet om
passionsspillet ved at hænge den medfølgende plakat op i
jeres missionshuse eller der, hvor I finder det passende.
Få mere af vide: felixrejser.dk/oberammergau eller ring til
Felix Rejser på 7592 2022

Børkop Højskole inviterer til Outdoorog Krea-bibelkursus i uge 26
Målgruppe: Alle unge, voksne og gamle i
jeres fællesskab, der har lyst til en uge på
bibelhøjskole med fordybelse, fællesskab og
bibelundervisning.
Den 26. juni - 2. juli afholder vi på Børkop
Højskole vores Krea- og Outdoor-bibelkursus ”MÆRK”. Vi håber, at vores folder
vil give nogen i jeres fællesskab lyst til at
tage på en uges højskole i sommerferien enten alene eller sammen med deres børn,
venner, fædre, mødre eller ægtefæller.
Læs meget mere på Børkop Højskoles
hjemmeside imb.dk/korte-kurser/maerk/

Skal vi følges ad?
Målgruppe: Kvinder
Sikke en skøn indbydelse! - måske
fra en søster, en veninde, en kollega,
en nabo, min ægtefælle og ikke
mindst Jesus, der kalder til følgeskab
med sig. Når jeg bliver mødt på den
Kvindedage 2022
måde, føler jeg mig set og værdifuld.
10.-12. oktober på Pejsegården
Det er let at følges med én, som jeg
”svinger” med og deler livssyn med. Så hvordan møder jeg den,
Skal vi følges ad?
der ikke ligner mig, eller den, der er fremmed?
Vi håber, at rigtig mange vil følges med
os til Pejsegården. VelSikke en skøn indbydelse! - måske fra en søster, en veninde, en kollega,
en nabo, min ægtefælle og ikke mindst Jesus, der kalder til følgeskab
kommen!
med sig. Når jeg bliver mødt på den måde, føler jeg mig set og værdifuld.
Det er let at følges med én, som jeg ”svinger” med og deler livssyn med.

Små bøger om påsken du kan
forære til børn og voksne
Målgruppe: Samfundsbestyrelse, legestue- og børneklubledere
Har I kontakt med børn og/eller
voksne, som gerne vil høre, hvorfor vi fejrer påske, har vi to små
bøger, vi vil anbefale:
•

•

Så hvordan møder jeg den, der ikke ligner mig, eller den, der er fremmed?
Det luksuriøse Hotel Pejsegården ligger
i Brædstrup
mellem
Vi håber,
at rigtig mange vil følges
med os til Pejsegården.
Velkommen!
Horsens og Silkeborg, omgivet af smuk natur og hyggeligt
byliv.
Det luksuriøse Hotel Pejsegården ligger i Brædstrup mellem
Hotellet skriver om sig selv: Vi er vejen tilHorsens
denoggode
oplevelse!
Silkeborg, omgivet
af smuk natur og

Læs mere på: im-senior.dk

Materialer
Informationsbrevet indeholder information fra
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

Jesus lever: En lille bog til
børn fra tre år, der fortæller
om påskens begivenheder
med enkel tekst og varme illustrationer
Han gjorde det for dig: Fortæller om påsken
ud fra Joh 3,16. Bogen er skrevet af Max Lucado.

Bøgerne koster kun 15 kr./stk. ved køb af 20/25 stk.
Læs mere på: lohse.dk

hyggeligt byliv. Hotellet skriver om sig selv:
Vi er vejen til den gode oplevelse!

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

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os på Indre Missions Hus.
Bestil ekstra materialer på
laura.oed@indremission.dk eller 8227 1213.
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