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Kære formand/kontaktperson eller informationsmodtager

Tak for dit arbejde med at dele disse informationer videre i dit fællesskab. Til hjælp, kan du under overskriften 
se, hvilken målgruppe informationen særligt retter sig mod. 

Det har stor betydning for dem, der får informationen og dermed eks. kan deltage i et arrangement. 

Jeg ser frem til at mødes med mange fra IM bestyrelser og IMU udvalg til formands- og kasserermøderne. Der 
vil også blive anledning til at drøfte udsending/modtagelse af disse informationer.

Du ønskes en velsignet dag!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Indre Mission har brug for din hjælp 
Målgruppe: Kasserer og bestyrelse

Indre Missions budget for 2022 er presset, og vi har fortsat brug for 
”en ekstra million til mere mission”. Det betyder en vækst i gaverne 
på 7%. Vi minder derfor på den aktuelle kampagne, ”En ekstra million 
til mere mission” og de materialer, vi tidligere har sendt ud, som du 
kan dele ud i dit fællesskab. Hvis du ønsker flere materialer, er du 
velkommen til at kontakte Ninna Kaasgaard Hansen på nkh@imh.dk 
for at rekvirere disse. 

Vi takker dig for, at du vil bære med og hjælpe med at brede denne 
information ud. 

Få mere at vide: indremission.dk/ekstramillion

http://indremission.dk/ekstramillion
http://indremission.dk/ekstramillion


Børkop Højskoles kursuskatalog  
for 2023 er klar
Målgruppe: Bestyrelsen

Kursuskataloget 2023  
er på gaden nu. 

Her kan I læse om alle de kurser, 
Børkop Højskole udbyder i 2023. 

Reklamér i jeres samfund for kurser-
ne – der er både noget for unge og ældre. 

Se de vedlagte kursuskataloger.

Læs mere om kurserne: www.imb.dk
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Impuls til bestyrelsen og missionshuset
Målgruppe: Bestyrelsen

Giv bestyrelsesmedlemmer et im-
puls-abonnement, så de har mulighed 
for at følge med i det arbejde, der sker i 
resten af landet. Prisen er 520 kr. årligt pr. 
bestyrelsesmedlem, hvis I opretter abon-
nementerne samlet. I kan desuden bestil-
le en bladholder og et ekstra eksemplar 
af impuls til opsætning i missionshuset. Se vedlagte brev.

Få mere at vide: Kontakt Kirsten Nielsen  
abonnement@imt.dk eller 82 27 13 56.

Temaaftener
Målgruppe: Par i alle aldre

Igennem 4 temaaftener sættes der 
fokus på vigtige aspekter af parfor-
holdet. Aftenerne er bygget op om 
samtale og oplæg.

Vær med til at styrke ægteskaber 
ved at sætte disse aftener i programmet.

Se mere på vedlagte flyer og vores hjemmeside:

Få mere at vide: familiearbejde.dk/parforhold/temaaftener

Kvindekonference
Målgruppe: Kvinder i alle aldre

4. februar 23 afholdes igen Kvin-
dekonference i Århus. Med temaet 
”Kongedatter” ønsker udvalget bag, 
at samle kvinder i alle aldre til en 
dag med lovsang, oplæg, samtale, 
forkælelse og nærvær.

Se mere på vedlagte postkort og på vores hjemmeside.

Få mere at vide: indremission.dk/kvindekonference

Event 2022
Målgruppe: 13-17-årige

Vi vil i år sætte fokus på ”Kronen” 
eller rettere ’den omvendte krone’. 
Vi skal på Event 2022 fordybe os i 
evangeliet om Jesus Kristus, som 
for altid skulle forandre menneskers 
forståelse af Guds riges komme. 
Det var ikke som mennesker forventede, og den Messias, som 
var forudsagt skulle komme med magt og vælde, endte egentlig 
bare med at dø en smertefuld død på et kors. Men Guds søn med 
tornekronen forvandlede vores blik på den frelse, vi behøvede, 
og relationen til Gud blev tættere end nogensinde. Bestil materi-
ale på imu@imu.dk.

Få mere at vide: event.imu.dk

Podcasts fra imedia.dk
Målgruppe: Unge og voksne

To værter der gennemgår en 
bibeltekst, en samtalepodcast som 
sætter fokus på at give troen videre 
til næste generation og passione-
rede snakke om tro. Det er bare 
nogle af de podcasts, du kan finde 
på imedia.dk. Vi har desuden samlet forkyndelse fra flere af som-
merens bibelcampinger. Find det på imedia.dk eller i din favorit 
podcastplayer. 

Få mere at vide: imedia.dk

eSportsCamp 2022
Målgruppe: 12-15-årige

Kom med til en fed weekend, når 
vi kombinerer gaming og Gud i et 
genialt mix! Vi spiller alt fra Fortnite 
til Fifa og krydrer det hele med fede 
bibeltimer, fantastisk fællesskab 
og seje ledere. Der vil være turneringer og konkurrencer, og så 
sørger vi for lækker mad, fede gaming-områder og forkyndelse, 
der passer præcis til dig. Samtidig får du en smagsprøve på efter-
skolelivet. Der er desuden gratis transport med fællesbussen fra 
Vejle og Herning. eSportsCamp arrangeres af IMU i samarbejde 
med Skrødstrup Efterskole.

Få mere at vide: eSportsCamps Facebookgruppe

Konfirmandkursus 2023
Målgruppe: 7.-8. klasser 

Kender du nogle 7.-8. klasser? Kon-
firmandkursus er et alle tiders tilbud 
til unge i konfirmationsalderen. Her 
får de en forsmag på efterskolelivet 
med 14 dages spændende undervis-
ning i et unikt fællesskab! Tilmeldin-
gen åbner d. 3. oktober kl. 17. 

Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

KONGEDATTER

Temaaftener om 

ægteskab  
 og familieliv

Emnerne for de 4 
temaaftener er: 

·  Kommunikation  
i ægteskabet

·  Engagement 
og forpligtelse i 
ægteskabet

·  Værdier og 
prioriteringer  
i familien

·  Sex og seksualitet  

Derudover tilbyder vi også 
en temaaften om:   
·  Køn og identitet

Gaming og Gud i et genialt mix!

2022
18.-20. november

Arrangeres i samarbejde med SKRØDSTRUP 
EFTERSKOLE

http://www.imb.dk
http://familiearbejde.dk/parforhold/temaaftener
http://indremission.dk/kvindekonference
http://event.imu.dk
http://imedia.dk
https://www.facebook.com/groups/244138152671855
http://konfirmandkursus.dk
http://indremission.dk/kvindekonference
http://www.imb.dk
http://event.imu.dk
http://familiearbejde.dk/parforhold/temaaftener
http://konfirmandkursus.dk
http://imedia.dk


Har I minikonfirmander i sognet?
Målgruppe: Formanden

Jeres lokale kirke tilbyder sandsyn-
ligvis minikonformandundervisning. 
Praj gerne jeres præst eller kirke- og 
kulturmedarbejder om det nye 
materiale udarbejdet specifikt til 
dem. Så vil børnene møde kirken og 
kristendommen med et evangelisk-luthersk undervisningsma-
teriale.

Få mere at vide: soendagsskoler.dk/formidling/ 
minikonfirmand eller Berit Skødt på 4091 8376

Brug halloween til at forkynde liv
Målgruppe: Bestyrelsen,  
evt. udvalg for høstfest

Ny side hjælper med at formidle 
halloween og allehelgen, der falder 
næsten samtidigt. Her er nyskrevne 
sange, aktiviteter m.m. Vær med til 
at bestemme, hvordan børn og ju-
niorer ser på døden: Døden er ikke noget uhyggeligt, men noget, 
Jesus har vundet over. Se også siden med thanksgiving/høstfest 
– og brug fx idéerne her til jeres egen høstfest.

Få mere at vide: allehelgen.soendagsskoler.dk og 
thanksgiving.soendagsskoler.dk

Skarp pris på populære 
undervisningsbøger
Målgruppe: Bestyrelsen

Frem til 31/12 kører et tilbud, hvor 
Børnefrø 1-3 og Juniorfrø 1-3 er på 
tilbud. Overvej, om I som IM-fæl-
lesskab vil støtte arbejdet med børn 
og juniorer lokalt ved at donere 
materialet, der består af en bog og 
en masse online bibelformidling. Se mere på hjemmesiden.

Få mere at vide: tilbud.soendagasskoler.dk  
eller Berit Skødt på 4091 8376

Arbejd med det største til de mindste
Målgruppe: Bestyrelsen

Det har været sværere end forven-
tet at finde to ansøgere til verdens 
bedste job: Konsulent i Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler (i hhv. 
hovedstads- og trekantsområdet). 
Det handler om at udruste frivillige 
og kirker til at formidle evangeliet til vores næste generation. Bed 
gerne for situationen og overvej, hvem I kan prikke på skulderen.

Få mere at vide: job.soendagsskoler.dk  
eller Steen Møller Laursen på 8227 1207

Juleevangeliet til byens børn
Målgruppe: Bestyrelsen

Superfrø er et blad for børn 4-9 år 
med bibelfortælling, opgaver m.m. 
Bestil en god stak af årets julenum-
mer og del dem ud i byen. Gør det 
evt. sammen med kirken, så de kan 
deles ud til jul. Kun 7,50 kr. pr. stk. v. 
min. 100 stk. Bestil senest 23/10.

Få mere at vide: soendagsskoler.dk/leder/superfroe  
eller Lisbeth Nørgaard på 8227 1335

2022

2022

2022

2022
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WorshipToday - nye lovsange til brug i jeres fællesskab

Målgruppe: Mødeledere  
og lovsangsledere

WorshipToday er stedet, hvor I kan 
finde nye danske lovsange skrevet af 
danske sangskrivere og lovsangsle-
dere. Her er ny inspiration til lovsan-
gen og musiklivet i jeres fællesskab. 

Den nyeste sang hedder Lysets Gud. På hjemmesiden kan I høre 
den og sange, der tidligere er udgivet, samt finde tekster og 
akkorder til alle sangene.

WorshipToday ønsker at opmuntre til og støtte dansk lovsang og 
sangskrivning gennem sparring med sangskrivere, videoer af nye 
danske lovsange, samt undervisning i lovsang og lovsangledelse. 
I kan følge arbejdet på Facebook og Instagram.

Få mere at vide: worshiptoday.dk

Heartbeat 2022
Målgruppe: IMU’ere

Vi gentager successen og inviterer 
for anden gang til Heartbeat. Det 
bliver en weekend med masser af 
volleyball og Gud, for Heartbeat 
er nemlig Danmarks første kristne 
volleyturnering! Alle uanset niveau 
er velkomne til at deltage i turneringen, og man kan eventuelt 
samle et hold med sin IMU og tilmelde sig. I løbet af weekenden 
vil der også være møde med taler og lovsang. 

Heartbeat foregår på Den kristne Friskole i Holstebro og er 
arrangeret af IMU i samarbejde med volleyklubben Holy Spirit 
Volley.

Få mere at vide: Heartbeats Facebookgruppe

Formands- og kasserermøder
Målgruppe: Formanden, kassereren 

I 2022 afholdes fem møder for for-
mænd og kasserere og et bestyrel-
sesmedlem fra hvert IM- fællesskab 
samt formænd og kasserere IMU. Vi 
ønsker en god dialog mellem de lo-
kale fællesskaber og landsbevægel-
sen. Der vil være gode muligheder for at udbygge formændenes 
dialog med ledelsen på landsplan. Tilmelding er åben. 

Få mere at vide: indremission.dk/formand2022

FORMANDS- 
OG KASSERERMØDER

2022
Kom og vær med!

Vi skal inspirere hinanden 
og være i dialog

INVITATION

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

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

http://soendagsskoler.dk/formidling/minikonfirmand
http://soendagsskoler.dk/formidling/minikonfirmand
http://allehelgen.soendagsskoler.dk
http://thanksgiving.soendagsskoler.dk
http://tilbud.soendagsskoler.dk
http://job.soendagsskoler.dk
https://soendagsskoler.dk/leder/superfroe
http://soendagsskoler.dk/formidling/minikonfirmand
http://soendagsskoler.dk/formidling/inspirationsboeger/tilbud-efteraaret-2022
https://soendagsskoler.dk/leder/superfroe
http://job.soendagsskoler.dk
http://worshiptoday.dk
https://www.facebook.com/Heartbeat-Volleyturnering-111990047339462
http://worshiptoday.dk
https://www.facebook.com/Heartbeat-Volleyturnering-111990047339462
http://indremission.dk/formand2022
https://www.facebook.com/Heartbeat-Volleyturnering-111990047339462


Online parkursus
Målgruppe: Ægtepar

Så er chancen der for at give parfor-
holdet nogle rigtig gode vitaminer! 
Indre Missions (IM) og Luthersk 
Missions (LM) familiearbejde er igen 
gået sammen om at invitere alle in-
teresserede par til 7 online kursusaf-
tener på 7 onsdage i ugerne 43-49, altså efteråret 2022.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til enten Brian eller Kristian 
senest mandag d. 10 oktober. Brug følgende email: Brian Nielsen: 
bkn@imh.dk – eller Kristian Andersen: ka@dlm.dk

Få mere at vide: familiearbejde.dk/parforhold/parkursus

Enkenetværksdag
Målgruppe: Enker med børn

Enkenetværket er for dig, der er 
blevet alene med børnene efter 
ægtefælles død. Vi tilbyder dig et 
fællesskab, hvor du kan dele det, 
der er svært i livet, med andre der 
står i samme livssituation. Det gælder uanset om dine børn bor 
hjemme eller er flyttet hjemmefra. 

Der afholdes netværksdag 29/10 22 i Vejle, som er et samarbejde 
mellem familiearbejdet og seniorarbejdet. Der vil være oplæg 
ved Steen Palmqvist.

Få mere at vide: aleneforaeldre.dk

Oplæg ved Steen Palmqvist

ENKE 
NET-
VÆRKS 
DAG
29. OKTOBER 2022
KL. 9.30-17.00 
VEJLE MISSIONSHUS

Program for både  
børn og voksne

SeniorarbejdeSeniorarbejdeIndre MissionsIndre Missions

Del ud til børnene i julen
Målgruppe: Til børn i jeres  
fællesskab

Advents- og juletiden nærmer sig. 
Som fællesskab kan vi være med til 
at minde børnene om det største 
ved julen: At Jesus blev født. På 
Lohse udgiver vi i år den lille bog 
»Fåret i stalden«, som er skrevet til 
de mindste. Bogen koster 19,95 kr. 
og 12 kr./stk. ved køb af 20 stk. 

Få mere at vide: Find den sammen med andre julebøger til børn 
på lohse.dk 
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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 
kristina.ahf@indremission.dk eller 8227 1213. 

Kontakt

Fantastisk liv - Gospel-kids Festival 2023
Målgruppe: Ledere og forældre  
til børn og juniorer

Gospel-kids Festival er for alle børn 
fra 1.-7. klasse, der kan lide at synge 
- både dem, der har prøvet at synge i 
kor, men også for alle andre, der har 
lyst til at være med. Masser af sang, 
sjove aktiviteter, god mad, bibelfortælling og hygge. 

Temaet Fantastisk liv vil sætte spot på, at Gud er den, der engang 
skabte alt liv, og han skaber stadig liv hver eneste dag. Livet er 
mere end det, vi oplever nu og her – det vil vare evigt på den nye 
jord.

Gospel-kids Festival i København den 27.-28. januar 2023.  
Tilmelding åbner den 22. november 2022. 

Gospel-kids Festival i Jylland den 17.-18. marts 2023.  
Tilmelding åbner den 1. februar 2023

Få mere at vide: gospel-kids.dk/festival 

https://familiearbejde.dk/parforhold/parkursus
http://soendagsskoler.dk/formidling/minikonfirmand
https://familiearbejde.dk/aleneforaeldre/aleneforaelder-efter-doedsfald/arrangementer/netvaerksdag-i-vejle
http://soendagsskoler.dk/formidling/minikonfirmand
http://job.soendagsskoler.dk
https://lohse.dk/boger/borneboger/juleboger.html
http://job.soendagsskoler.dk
https://gospel-kids.dk/festival

