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Kære læser
Nyhedsbrevet indeholder en bred vifte af tilbud. Læg mærke til beskrivelsen af målgruppe og kanaliser
gerne tingene videre til de relevante målgrupper på baggrund af beskrivelsen.
Vi står overfor et menighedsrådsvalg i Folkekirken, og jeg vil gerne opmuntre til at overveje kandidater i
den forbindelse. Det er meget vigtigt, at der sidder gode folk i menighedsrådene med syn for missions
muligheder og fokus.
Ellers vil jeg blot ønske dig god læsning og sortering i de mange gode tiltag.
Med tak for din indsats i IM og med ønsket om en velsignet dag!
Venlig hilsen

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Årsmødefestival er for alle
For os er Indre Missions Årsmøde et af årets absolutte højde
punkter. Her mødes vi med jer, der til dagligt bakker op om
Indre Missions arbejde på tværs af alder, arbejdsgrene og regi
onsgrænser. I år inviterer vi til Årsmødefestival på Mørkholt
Strand Camping. Programmet byder bl.a. på seks miljøer og
som altid, er der nok af tilbud at vælge mellem. Formålet er, at
du skal gå derfra med inspiration til dit liv og din tjeneste.
Lørdag holder vi årsmøde i det store telt midt på pladsen, og
her vil vi gerne i dialog med dig om Indre Missions arbejde og
økonomi. Lørdag aften får lovsangen en særlig plads, og vi vil
dykke ned i sangene sammen med dem, der har skrevet dem.
Der kan stadig bookes plads til overnatning bl.a. som grupper.
Se mere i programmet og på festival.indremission.dk.

Lede til Jesus – leve i Ham

Husk menighedsrådsvalget 15. september

Arv og Testamente-folder

Målgruppe: Bestyrelsen

Målgruppe: Voksne

Valget til de nye menighedsråd sker
i år efter nye regler, som er vigtige at
kende for alle medlemmer i Folkekir
ken. Vedlagt er et brev med en række
anbefalinger til IM-fællesskaberne
og en stærk opfordring til at deltage i de lokale valgmøder.

En ny folder om arv og testamente
giver nyttig viden om arveregler, hvis
man ønsker at tilgodese Indre Missi
on i sit testamente. Flere foldere kan
bestilles i Økonomiafdelingen.
Få mere at vide: indremission.dk/testamente

Få mere at vide: kontakt kommunikationschef Asbjørn
Asmussen tlf 60 60 64 07 eller asbjoern.a@indremission.dk

2020 Guide til gaver

Husk Oberammergau og vores nye folder

Målgruppe: Bestyrelsen
Folderen er opdateret med nye tal og
fradragsregler for 2020. Flere foldere
kan bestilles i Økonomiafdelingen
eller på indremission.dk/materialer.
Få mere at vide: indremission.dk/
kasserer

Målgruppe: Samfundsformænd

Guide
til gaver
2020

B A S A L I N F O R M AT I O N
OM REGLER FOR GAVER
TIL INDRE MISSION

Vi er gået ind i et Oberammergau-år
med en masse spændende rejser til
byen med det berømte passionsspil.
Tak om I vil opfordre til hurtig tilmel
ding til rejserne, og gøre opmærk
som på, at når der tilmeldes minimum 8 personer samlet,
udløser det et gavekort til hver på 1000,Der er vedlagt 5 af vores nye inspirationsfolder med vores
rejsetilbud for første halvår af 2020. Næste folder udkommer
efter påske.
Få mere at vide: felixrejser.dk

2020 Tal om gaven

Arrangementer for Senior – og UNO 55+

Målgruppe: Bestyrelsen
Folderen er opdateret. Flere foldere
kan bestilles i Økonomiafdelingen
eller på indremission.dk/materialer.
Få mere at vide: indremission.dk/
kasserer

Målgruppe: Seniorer

Tal
om gaven
2020

I N S P I R AT I O N T I L
INDSAMLING I INDRE
MISSION

Seniorer er vigtige i Indre Missions
arbejde. Gør jeres seniorer opmærk
som på de mange spændende og
inspirerende arrangementer, der
findes for senioralderen. Vedlagt
følger en oversigt over årets mange tilbud.
Efter Årsoversigten blev sendt i trykken har Senior UNO fået
nyt navn. Fremadrettet hedder det UNO 55+.
Find de sidste nyheder m.m. på: im-senior.dk og
uno.indremission.dk

Gavebrevsfolder
Målgruppe: Voksne
Fast gaveaftaler giver større stabi
litet i Indre Missions økonomi. Vi
vil bede om jeres hjælp til at hverve
flere faste givere. Gør opmærksom
på gavebrevsfolderen og sæt gang i
en samtale om givertjeneste.

Sjælesorgslinjen
Indre mission

har brug for

dig

– invester i fremtidens mission

Med en fast gaveaftale bliver

Få mere at vide: indremission.dk/giv-fastdin investering mere værd for os
Det giver os mulighed for
∙ at ansætte nye medarbejdere
∙ at udvikle initiativer for børn, unge og voksne
∙ at planlægge arbejdet langsigtet

Målgruppe: Alle
Hvem skal jeg tale med når troens og
livets mange spørgsmål trænger sig
på? Ikke alle har en person i nærhe
den at tale med. Ønsker du at tale
med en erfaren og anonym kristen.
Så er sjælesorgs-linjen en god mulighed. Hver mandag aften
kl. 19.00 – 22.00.
Få mere at vide på: netandagten.dk
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Børkop Højskole fuldfører
kollegierenovering

Konnekt 2020: Unframing God

Målgruppe: Bestyrelsen

Målgruppe: IMU og IM’ere mellem 18
og 30 år.

Børkop Højskole er i gang med en
nødvendig renovering af skolens
kollegier. I 2019 blev den ene kolle
giebygning renoveret. Den anden
renoveres foråret 2021. Der er indsamlet over 3 mio. kr., og der
mangler omkring 2,7 mio. for at fuldføre renoveringen.

På årets Konnekt åbner vi igen
dørene for alle unge mellem 18-30 år
uanset baggrund. Sammen mødes
de om temaet ’Unframing God’,
som handler om at opdage om det billede, de har af Gud, rent
faktisk passer på det, Bibelen siger om ham.

Kontakt skolen og hør, hvordan jeres fællesskab kan bære
med: 30 80 74 32 eller imb@imb.dk.

Få mere af vide: konnekt.imu.dk

Gospel-kids Special

Den opmærksomme leder

Målgruppe: Børn med særlige behov
og deres familier

Målgruppe: Klubledere

Gospel-kids Special er et nyt initiativ
til en festival for børn med særlige
behov og deres familier. Den første
festival afholdes den 16.-17. oktober
2020 på Sædding Efterskole, Skjern. Der vil være sang, fest og
glæde – vi skal arbejde med alle sanser og med mulighed for
at tage relevante hensyn til den enkelte. Festivalen arrange
res i samarbejde mellem Gospel-kids og Kristelig Handicap
forening. Mere info i løbet af foråret.
Få mere at vide: Følg med på gospel-kids.dk
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Arbejder du med børn og juniorer, så
tag på Inspirationskonference 2. maj
og lad DFS nurse, facilitere fælles
skab og give udrustning til dig. Der
er 150 pladser, og helt exceptionelt
er det denne gang gratis. Tilmelding åbner 31. januar kl. 12.
Læs om alle seminarer.
Få mere at vide: inspirationskonference.dk eller tovholder,
konsulent i DFS Berit Skødt på berit@soendagsskoler.dk
Link til pdf:
http://www.inspirationskonference.dk/wp-content/uploads/2019/10/IK20-postkort.pdf

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

ing

unfram

2 x JuniorSportsCamp
Er du mellem:

7. kl.-19 år
Skal du ikke noget den:

5.-11. juli 2020

Målgruppe: 3.-7.-klasses børn i
samfundet

Vil du med til:

Børkop

MusicPoint er en musiklejr, hvor vi
peger på Jesus med musik, dans,
sang og forkyndelse. Man kan melde
MusicPoint
sig på et væld af forskellige genrer
og discipliner, både som nybegynder, erfaren eller som uer
faren. Man kan også tage sit eget band med. Her er der plads
til alle. Du får: Jesus, lovsang, bibeltimer, musisk undervisning
og meget mere i uge 28. Vedlagt postkort samt plakat til
opslagstavlen.
Så skynd dig ind på:

musicpoint.dk

2020

Få mere at vide: musicpoint.dk og Facebooksiden MusicPoint

Impuls til bestyrelsen og missionshuset
Målgruppe: Bestyrelsen
Giv bestyrelsesmedlemmer et
abonnement, så de har mulighed for
at følge med i det arbejde, der sker
i resten af landet. Prisen er 495 kr./
årligt/bestyrelsesmedlem, hvis I
opretter abonnementerne samlet. Få desuden en bladholder
og låneeksemplarer af impuls. Se vedlagte brev.
Få mere at vide: Marie Lerche Nygaard mln@imt.dk eller
82 27 12 21

Få både »Sport & Gud« på dette års
to sportscamp/juniorlejre på Hest
lund og Sydvestjyllands Efterskole.
Det bedste fra to verdener! Opfordre
gerne nogle stykker til sammen at tage af sted 28/6 - 3/7. Se
flyer.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller konsulent i DFS
Michael Dilling Nørgaard på michael@soendagsskoler.dk
Link til pdf:
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/JuniorSportsCamp/JSC-20_flyer.pdf

Nye hæfter til sommerlejr og
bibelcamping
Målgruppe: Lejrledere
Vi glæder os allerede til sommerfe
rie! Bibelcampinghæfterne tager os
med »På POWER-mission med Pau
lus« og sommerlejrhæfterne handler
om »Jorden vi bor på«.
Få mere at vide: Se mere og bestil på
bibelcamping.soendagsskoler.dk eller
sommerlejr.soendagsskoler.dk eller kontakt materialekonsu
lent Lissen på lissen@soendagsskoler.dk
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Sælg lodsedler og få en snak

Ledige pladser til Godly Play-kurset
på Sjælland

Målgruppe: Frimodige dørklok
ke-stemmere

Målgruppe: Bibelformidlere

Vidste I, at det lokale projekt eller
klub kan beholde hele 10 kr. af lod
sedlens pris? Det er oplagt for jer at
sælge til familiemøder, men hvis I går
rundt i byen, så kan I overveje samtidig at dele løbesedler for
familieaftener rundt.

Du lærer at give rum for både bibel
fortællingerne og for tilhørernes
refleksioner. Bibelhistorierne bliver
levende og både de ældste og yng
ste bliver helt opslugte. Kurset er 27.-29. marts på Emmaus,
og deadline for tilmelding er 15. februar. Se flyer.

Få mere at vide: lodsedler.soendagsskoler.dk eller landskon
toret på kontakt@soendagsskoler.dk / 82 27 12 16.

Få mere at vide: godlyplay.dk eller kursusansvarlig Berit
Skødt på berit@soendagsskoler.dk
Link til pdf:
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Godly_Play/Godly-Play-flyer-2020-web.pdf

Landsgave til Søndagsskolerne

Temaaftner

Målgruppe: Jer, der har hjerte for de
mindste

Målgruppe: Programudvalget
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r
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Uden forbøn, frivillighed og økono
miske bidrag var der ikke noget DFS.
Vi er taknemmelige over alle IM-fæl
lesskaber, der finder en ansvarlig,
der sender listen rundt en mødeaften – eller snakker med
DFS’ venner på en anden måde.

Tem
Mangler I ny og let tilgængelig in
spiration til jeres fællesskabsaftner?
Så prøv temaaftner. Indre Missions
og
Familiearbejde tilbyder temaaftener
om ægteskab og familieliv. Vi sørger
for oplægsholdere der taler om 4 relevante emner, både for
dem der har været gift i lang tid eller er nygifte.

Få mere at vide: landsgave.soendagsskoler.dk eller landskon
toret på kontakt@soendagsskoler.dk

Få mere at vide: Kontakt landsleder Gitte Rasmussen
tlf. 82 27 12 17

Bed en bøn for Danmarks børn
EMNER
TAKKE- OG BEDE
LERNE
I SØNDAGSSKO

Målgruppe: Forbedere
TAK for enhver bøn – det er det, der
bærer vores arbejde! Se bedekalen
deren, som I fx. kan hænge op på
opslagstavlen i det rum, hvor I plejer
at holde bønnemøde. I kan rekvirere
flere.
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Få mere at vide: boen.soendagsskoler.dk eller landskontoret
på kontakt@soendagsskoler.dk
Link til pdf:
http://soendagsskoler.dk/uploads/tx_dfsmaterialer/bedeliste-2020.pdf
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Kontakt
Informationsbrevet indeholder information fra
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

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

Se informationsbrevet på indremission.dk
under ’Organisation’.

Bestil ekstra materialer på
kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 13.
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