
 

 

Til Indre Missions Samfund 

Fredericia, den  18. marts 2019  

Nyhedsbrev nr. 2/2019 

 

       VEND for mere information  

Kære formand/kontaktperson 

 
 

 

Du sidder her med en kort udgave af nyhedsbrevet fra Indre Mission.  

 

I denne omgang vil jeg gerne særligt rette fokus på Årsmødet og Årsgaven. Det er vigtige elementer for vores bevæ-

gelse, som du kan læse mere om nedenfor.  

 

Et andet vigtigt element er vores bibelhøjskole i Børkop. På kollegierne er en omfattende renovering i gang. Det bliver 

godt for de kommende højskoleelever. Det glæder mig i øvrigt med den store opbakning, Højskolen møder rundt i lan-

det i forhold til økonomi. Desuden vil jeg gerne opfordre til, at der prikkes til dem, der skal overveje et kursus på IMB. 

Månederne på IMB har haft stor betydning for os, der har været på skolen. Giv opfordringen videre i dit fællesskab, så 

flere bliver beriget med et ophold på IMB. Det er vigtigt for de unge – og det er vigtigt for vores bevægelse og fælles-

skaber. 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Med denne udgave af nyhedsbrevet modtager I ma- 

terialer til indsamling af årsgaven til Indre Mission.  

Der er vedlagt indsamlingslister, girokort og visitkort 

til MobilePay. Det er vores håb at I vil tage godt imod 

materialerne og bruge dem til at samle en gave ind lo-

kalt. På forhånd TAK for jeres hjælp. 

 

Årsgaven udgør et vigtigt, økonomisk bidrag til mission 

i Danmark. Samtidig kan årsgaven være en anledning til 

at komme rundt og få en snak med lokale venner af In-

dre Mission. Det er nok ikke hver dag, vi sætter os ned 

og taler om, hvad det betyder for os hver især at være 

en del af Indre Mission. Nu er muligheden der. Det kan 

give jer som bestyrelse et unikt indblik I, hvordan jeres 

fællesskab opleves.  

 

Hvad enten I går på besøg blandt IM’s venner i lokalom-

rådet eller arrangerer konkrete indsamlinger til møder-

ne, så er jeres indsats yderst vigtig og påskønnet.  

Velkommen til Indre Missions Årsmøde. 

Vi er sammen i en bevægelse, hvor Jesus skal være i 

centrum. Sådan ønsker vi det også ved årets årsmøde. 

Her er der lagt op til en god, festlig og givende dag uan-

set alder, livsstatus, eller hvor vi kommer fra i landet. 

Det er vores store ønske, at årsmødet må fokusere på 

glæden ved evangeliet og være til inspiration i missi-

onsarbejdet. 

 

KulturCenter Limfjord danner rammerne for dagen, og 

vi håber, at I vil være med til at fylde rammerne ud, så vi 

kan mødes til beretninger og drøftelser, udvikling af og 

opmuntring til mission, sang og forkyndelse. 

 

Vi glæder os meget til at være sammen med jer og til at 

blive inspireret til at lede til Jesus og leve i Ham. 

 

Programmet og informationer er vedlagt nyhedsbrevet. 

Tilmelding  til Årsmødet: årsmøde.indremission.dk  

Årsgaven til Indre Mission Årsmøde i Skive den 25. maj 2019 



 

 

 
Nu kan I bestille materialer online 
Målgruppe: Voksne 

Nyhedsbrevet gør løbende opmærksom på nye materialer fra sekretariatet, kommunikations- og økono-

miafdelingen. Nu kan I bestille flere eksemplarer online på www.indremission.dk/materialer.  

Få mere at vide: Indsamlingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på  

anna-kathrine.tp@indremission.dk eller 82 27 13 30. 

 
Årsgave på MobilePay til 12912 
Målgruppe: Voksne 

Årsgaven udgør stadig en væsentlig del af de samlede gaver til IM og er dermed et vigtigt bidrag til missi-

on i Danmark. Tak til alle jer, der gør opmærksom på årsgaven i jeres lokale IM-fællesskab. Information 

om årsgaveindsamlingen kan findes på Indre Missions hjemmeside her.  

NYHED: Ikke-hjemme-girokort. Indsamlingslisterne kan også hentes i en elektronisk udgave, så det nu er 

muligt at udfylde dem på computeren og sende dem med mail til oekonomi@imh.dk.  

Mobilepay til 12912. 

 
Konnekt 2019: Mere end du tror 
Målgruppe: IMU og Im’ere mellem 18 og 30 år 

Konnekt er flyttet til Ellekærskolen, som ligger tættere på Aarhus. I år håber vi der kommer flere, som 

ikke kender Gud så godt - for Konnekt er for alle danske unge, uanset hvilket ståsted man har.  

Få mere at vide: konnekt.imu.dk  

 
Book en DFS-lejr til samfundslejren 
Målgruppe: Formanden/lejrudvalget 

Lej et af DFS' fire lejrsteder. Dermed sikrer I lejrene en sund økonomi, så de kan blive ved at være oaser 

for børn og juniorers oplevelser med Gud og hinanden - og jeres fællesskab får de bedste rammer om fæl-

les minder. Alle fire lejre ligger naturskønt og har online bookingsystem. 

Få mere at vide: lejr.soendagsskoler.dk (her er kontaktoplysninger til de enkelte lejre).  

 
Arbejd videre med temaet fra Lederkonferencen 
Målgruppe: Bestyrelsen 

På Indre Missions Lederkonference fik alle deltagere mulighed for at forudbestille bogen »Tal om Jesus – 

også når det er svært«. Bogen giver deltagerne mulighed for at arbejde videre med konferencens tema, 

når de er kommet hjem. Ønsker I at arbejde med bogen, og mangler I eksemplarer, kan I bestille den hos 

Forlagsgruppen Lohse eller gennem den lokale bogsælger. Pris: 99,95 kr. 

Få mere at vide: lohse.dk/tal-om-jesus-ogsa-nar-det-er-svaert.html   

 
Felix Rejser – passionsspil i Oberammergau 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Gør Passionsspillet i Oberammergau kendt! Passionsspillet opføres hver 10. år. Næste gang er i 2020, og 

Felix Rejser - IM’s rejsebureau tilbyder som sædvanligt mange busrejser til spillet med efterfølgende fe-

rie. Se vedlagte 5 Oberammergau PR-foldere. Vær med til at gøre alle opmærksomme på denne uforglem-

melige og indholdsrige oplevelse. Læg Oberammergau-folderne frem i missionshuse, bibelkredse, kirker, 

turistkontorer, biblioteker og hvor det ellers kan vække interesse. Salget af rejserne er i fuld gang. Ring 

til os, hvis I har brug for flere eksemplarer eller programmer for enkelte af rejserne. 

Få mere at vide: www.felixrejser.dk/oberammergau, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor I kan be-

stille flere materialer.  

 
Et nyt Børkop Højskole 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Renoveringen af vores ene kollegie er nu i gang. Vi takker for al støtte og forbøn. Vi fortsætter indsamlin-

gen til det andet kollegie og håber på jeres fortsatte opbakning. Hjælp os med at få kollegierne fyldt af 

unge, så de kan få Jesus på hjerte. Et bibelskoleophold giver overblik over den Bibelen og udrustning til 

tjeneste. Vedlagte bogmærke kan bestilles til jeres fællesskab til uddeling.  

Se mere om vores kurser på www.imb.dk. 

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 13. Se informationsbrevet på indremission.dk/organisation. 
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