
 

 

Fredericia, den 16. september 2019 

Nyhedsbrev nr. 3/2019 

 

       VEND for mere information  

Kære læser 
 

Mange tiltag udfolder sig i Indre Mission – både lokalt og på landsplan. Idérigdom er en stor gave for missionens sag. 

Dog betyder det også, at der er mange arrangementer og tiltag, der kan præsenteres i et nyhedsbrev som dette.  

 

Kig nærmere på de kommende sider og lad dig inspirere samt giv dig tiden til at levere relevante materialer og infor-

mationer videre til personer i og omkring dit fællesskab. 

Ved overskriften ”Målgruppe” får du en god indikator for, hvem informationen er relevant for. 

 

Du ønskes Guds rige velsignelse i liv og tjeneste. Tak for arbejdsfællesskabet i Indre Mission. 

 

 

Jens Medom Madsen 

Generalsekretær 

Nyt udadrettet samtalemateriale 
 

Målgruppen: Bestyrelsen 

På Forlagsgruppen Lohse har vi netop udgivet sam-

talematerialet Udforsk Livet, der kan hjælpe os til 

at tale med andre om evangeliet ved hjælp af re-

flekterende kortfilm og videoundervisning. Udforsk 

Livet henvender sig til mennesker, som gerne vil 

tale om eksistentielle spørgsmål og er nysgerrige 

efter at vide, hvad Bibelen har at sige. I kan læse 

mere i vedlagte informationsfolder og på udforskli-

vet.dk, hvor I også kan se de to videofilm, som hører 

til den første af syv samlinger. Køber I Udforsk Li-

vet til missionshuset, må I gerne både bruge mate-

rialet i bibelkredsene på skift og bruge materialet 

udadrettet i jeres missionshus. Bemærk, at vi har 

en introduktionspris på 499,95 kr. til og med den 

30. november. Herefter koster materialet 599,95 

kr. 

Få mere at vide: udforsklivet.dk/forside 
 

Teltmission – Et mødetelt er et mobilt 

missionshus  
 

Målgruppe: Bestyrelsen  

Er det hos jer at Indre Missions mødetelt skal place-

res i 2020? Konceptet omkring teltmøder giver en 

rigtig god ramme for mission, når man gerne vil nå 

længere ud i et lokalt område. Kun fantasien sætter 

grænser, siger teltmedarbejder og missionær Bent 

Kjær Andersen. Læs artiklen i impuls nr. 13/2019. 

Få mere at vide: bibelcamp.dk  
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Nu kan I bestille materialer online 
Målgruppe: Voksne 

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

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

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

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

 

 

 

 

Flygtningebørn og traumer 
Målgruppe: Flygtninge familier 

I jeres IM-fællesskab eller i kirken er der sandsynligvis mennesker, der har kontakt med flygtningefa-

milier. Konferencen om flygtningebørn og traumer i Aarhus d. 5. oktober 2019 er for alle, der har kon-

takt med flygtningebørn. Konferencen har oplæg om den bagage flygtningebørn kan have med sig, og 

hvordan vi kan skabe gode rammer i vores fællesskaber og menigheder for at møde den enkelte.  

Få mere at vide: I det vedlagte program, som Evangelisk Alliance, IMTA, MF og DFS inviterer til. 

 
Al Massira 
Målgruppe: De mennesker i jeres fællesskab, der har kontakt med muslimske naboer 

Overalt i Danmark har vi mulighed for at blive venner med muslimske naboer og kolleger. Nogle musli-

mer har boet her i mange år; andre er nye. Nogle af dem vil gerne vide hvad kristendom er, hvis vi giver 

dem tilbuddet. Gud vil, at de skal høre evangeliet. Få et godt redskab til den mulighed: Al Massira.  

Al Massira er det arabiske ord for rejse. Materialet former en rejse sammen med profeterne og andre 

i det Gamle Testamente frem mod mødet med Messias. Materialet består af 13 afsnit, hver med en 

35 minutters film og emner til samtale i en gruppe. Kurserne foregår på dansk og er åbne for alle, som 

gerne vil lære om at fortælle evangeliet for muslimer. 

Få mere at vide: I den vedlagt folder og på almassira.org eller kontakt IM’s landsleder for tværkultu-

relt arbejde, Krista Rosenlund Bellows på tlf. 21 31 34 55. 

 
Nyt på imedia.dk: Den evangeliske lære 
Målgruppe: Alle 

Præst Jón Poulsen har lavet en YouTube kanal, hvor han i korte videoer stiller skarpt på centrale ting 

i den kristne tro. Kanalen findes nu på imedia.dk og kan bruges til at blive klogere både selv og i fæl-

lesskabet.  

Få mere at vide: imedia.dk/denevangeliskelaere 

 
Undervisningsvideoer  
Målgruppe: Bestyrelsen og program udvalgte 

De populære undervisningsvideoer er jo nu på imedia.dk. Der kommer jævnligt nye videoer. Nu er der 

lavet en samlet liste over samtlige videoer, så du nemt får overblik. 

Få mere at vide: imedia.dk  

 

 

 

 

 

 

 

Event 

Målgruppe: IM-fællesskaberne og forældre til teenager 

Fortællinger fylder i vores liv fra først til sidst. Det gør det også hos teenager. Derfor vil vi på Event 

2019 sætte fokus på de historier, som Gud fortæller – både om mig, som menneske, men også om 

hans plads i min livsfortælling. Tak for forbøn, praktisk hjælp og opfordringer til teenagerne om at 

deltage. 

Få mere at vide: event.imu.dk 

 
Smågrupper 

Målgruppe: IM-fællesskaberne 

Mangler I inspiration til jeres smågruppemøder og bibelstudieaftener, så er der hjælp at hente. På 

IMU's side smaagrupper.dk kan I finde spændende og udfordrende oplæg. Oplæggene er forskellige i 

form, men alle indeholder spørgsmål til samtale og refleksion. Hjælp med at sprede budskabet ved at 

hænge den vedlagte plakat op i jeres missionshus, hvor flest muligt ser den. 

Få mere at vide: smaagrupper.dk 

http://indremission.dk/ressourcer/materialer/
mailto:anna-kathrine.tp@indremission.dk
http://www.almassira.org
http://www.imedia.dk
http://www.imedia.dk/denevangeliskelaere
http://www.imedia.dk
http://www.event.imu.dk
http://www.smaagrupper.dk


 

 

 

 Konfirmandkursus 
Målgruppe: IM-fællesskaberne og 7-8 klasser 

Konfirmandkursus er et alle tiders tilbud til unge i konfirmationsalderen med 14 dages undervisning 

i et unikt fællesskab - en forsmag på efterskolelivet! Tilmeldingen åbner d. 7. oktober kl. 15. Vær klar 

ved tasterne, da nogle skoler bliver fyldt inden for den første time. 

Få mere at vide: konfirmandkursus.dk  

 Felix Rejser – styrk fællesskabet og få gavekort ved fælles tilmelding til 

passionsspil i Oberammergau  
Målgruppe: Bestyrelsen  

Salget af rejserne til Passionsspillet 2020 i Oberammergau er i fuld gang. Kom ikke for sent! Felix Rej-

ser - IM’s rejsebureau tilbyder et gavekort på kr. 1.000 pr. person til en anden rejse, hvis i alt 8 perso-

ner tilmelder sig samlet på en rejse til Passionsspillet 2020. Se vedlagte løbeseddel og opdaterede 

rejseoversigt over de mange mulige afrejser og efterfølgende feriedestinationer. Vær med til at gøre 

alle opmærksomme på tilbuddet om en fælles uforglemmelig og indholdsrig oplevelse. Læg løbesedler 

og Oberammergau-folderne frem i missionshuse, bibelkredse, kirker, turistkontorer, biblioteker og 

hvor det ellers kan vække interesse. Ring til os, hvis I har brug for flere eksemplarer eller programmer 

for enkelte af rejserne.  

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

flere materialer. 

 
Sidste frist for forudbestilling af julemagasinet 24:12 
Målgruppe: Bestyrelsen 

Husk at sidste frist for forudbestilling af julemagasinet 24:12 er den 22. september. Magasinet koster 

kun 15 kr./stk. hvis I bestiller minimum 100 stk. senest den 22. september. Julemagasinet nåede sid-

ste år ud til mere end 19.000 danskere. I Indre Mission i Harboøre, delte de magasinet ud med kirke-

bladet til hele byen. Andre missionshuse har købt magasinet, så interesserede kunne tage magasinet 

med hjem og forære det til venner, familie, naboer eller kolleger.  

Husk også: Vi har tilbud på tre forskellige gavebøger til børnene. 

Få mere at vide: lohse.dk/24-12-2019 

 
Messy Church Inspirationsdag i Århus 
Målgruppe: Dig, der ser muligheder i at samle alle aldersgrupper 

Er du nysgerrig på, hvad Messy Church er for noget, eller vil du lære mere? Så kom til Christianskirken 

i Århus d. 26. oktober. Vi anbefaler, at man bruger god tid til at sætte sig ind i, hvad Messy Church er 

og kan, inden man starter op. Her er MC-inspirationsdagen oplagt. Tilmelding senest d. 9. oktober. 

Få mere at vide:  inspirationsdag.messychurch.dk eller lokal kontakt Jens Bækgaard Dahl på 

jens.bd@indremission.dk / 23 46 03 22 

 
DFS' initiativpulje og -pris 
Målgruppe: Jer, der ikke sætter den lysende idé under en skæppe 

Har I en go' idé til et nyt initiativ, men mangler økonomi til at udføre det, så kan lokalforeninger i DFS 

nu ansøge om max 10.000 kr. i støtte. Hvis jeres idé viser sig at være supergod, og I har gode resulta-

ter med udførelsen, så skynd jer indstille initiativet til DFS' initiativpris, der fra 2020 uddeles årligt. 

Få mere at vide: initiativ.soendagsskoler.dk  eller landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Lad Guds ord vokse i alle legestuer: Minifrø er lige landet! 
Målgruppe: Dig, der holder legestue / dig, der har kontakt til en kirke med babysalmesang 

Minifrø 1 er til dig, der vil formidle det kristne budskab for legestuebørn. Bogen er lige udkommet med 

44 komplette samlinger for de 0-4-årige. Til samlingerne i bøgerne hører et sanghæfte, Minisang, med 

40 legestuesange, heraf 19 nyskrevne (dem kan du lytte til og lære på minisang.soendagsskoler.dk). 

Få mere at vide: minifroe.soendagsskoler.dk eller landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk 

 

 

 

 

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 10. Se informationsbrevet på indremission.dk under 

’Organisation’. 
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mailto:jens.bd@indremission.dk
http://www.initiativ.soendagsskoler.dk
mailto:kontakt@soendagsskoler.dk
http://www.minisang.soendagsskoler.dk/
http://www.minifroe.soendagsskoler.dk
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Indre Missions Kvindekonference  
Målgruppe: Kvinder 

Indre Missions Kvindekonference afholdes d. 1.-2. februar 2020 i Aarhus. Der er i 2020 ingen konfe-

rence i København. Temaet for konferencen er ”In sync”. Med det ønsker vi at sætte fokus på spørgs-

målet, om hvordan mine planer for mit liv og Guds planer for mit liv kan stemme overens. Er Gud rele-

vant i dag? To dage for kvinder i alle aldre. Hæng plakaten op og læg postkortene frem, så kvinderne i 

jeres fællesskab bliver opmærksomme på dette tilbud. 

 
Inspirationsdag og Adventsstævne 
Målgruppe: Seniorer 

Inspirationsdag! Forandringer i samfundet, skaber også forandringer i det kristne fællesskab og ar-

bejde. Vær med, når vi tager pulsen på forandringer i boformer og fællesskab der bliver påvirket af 

det.  

Se mere på: im-senior.dk/arrangementer  

Adventsstævne i Aalborg. Godt fællesskab, stærk forkyndelse og dejlige omgivelser. Kompas Hotel 

Aalborg (tidligere sømandshjemmet).  

 
Sang- og musiklejren  
Målgruppe: Forældre til børn, der skal begynde i 1. – 7. klasse efter sommerferien  

Musiksommerlejr fyldt med sang, musik, drama, foto/media, sceneudsmykning, bibelfortælling, dans, 

band, musikværksteder, bålaften, m.m. i uge 27 på Grejsdalens Efterskole, Vejle. Tilmeldingen åbner 

d. 28. januar kl. 12.  

Få mere at vide: sangogmusiklejr.dk 

 
Gospel-kids Festival 
Målgruppe: Forældre og ledere til sangglade børn i 1. – 7. klasse  

Festival for alle sangglade børn hhv. d. 24.-25. januar i Bethesda, København og d. 20.-21. marts på 

Sydvestjyllands Efterskole, Bramming. Temaet for Gospel-kids Festival 2020 bliver ”Gud er…”. Giv 

børnene mulighed for at opleve glæden ved at synge med i et stort kor og optræde sammen med et 

sejt band til koncerten. Det bliver et par festlige dage med masser af sang, musik og sjov. Tilmeldin-

gen åbner hhv. d. 26. november og d. 7. januar kl. 12.  

Få mere at vide: gospel-kids.dk eller 82 27 12 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrevet indeholder information fra Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene. 

Bestil ekstra materialer på kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 10. Se informationsbrevet på indremission.dk under 

’Organisation’. 
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