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Med indtoget af Covid 19 er vores hverdag og muligheder for forsamling i fællesskaberne forandret. Det 
sætter store mærker på vores danske samfund, virksomheder, fællesskaberne i IM, familierne og for den 
enkelte af os. Pas godt på hinanden! 

Lad os i denne tid være særligt opmærksomme på de ensomme og svageste i vores netværk. En blomst, et 
opkald eller lignende kan være særligt velvalgt i denne tid.

Jeg vil opfordre dig til at lytte til myndighedernes vejledning samt at følge med på:  
indremission.dk/organisation/coronavejledning

På denne hjemmeside beskrives, hvad myndighedernes vejledning betyder for Indre Missions medarbejde-
re, fællesskaber og virksomheder. I skrivende stund afventer vi de præcise retningslinjer for restriktionerne 
ved at samles fysisk hen over sommeren. Når vi fra myndighederne modtager disse retningslinjer, besluttes 
hvilke konsekvenser det får for sommerens arrangementer. Det gælder også årsmødefestivalen.
Beslutningerne om aflysninger træffes i arrangørgrupperne bag de enkelte arrangementer, men under vej-
ledning og henstilling fra IM i Danmark. Når retningslinjerne ligger klar, vil vi opdatere vores vejledning og 
information i forhold til arrangementer.

På hjemmesiden kan du også læse om nye tiltag som eksempelvis klub-online (en børneklub), online møder 
LIVE fra Indre Missions Hus hver torsdag aften samt online bedemøder i IMU.

Du ønskes Guds rige velsignelse!

 
Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Årsgave til Indre Mission
Når myndighederne har givet grønt lys for, at vi igen kan mødes, kan indsamlin-
gen til Årsgaven 2020 være en god anledning til at komme rundt og få en snak 
med lokale venner af Indre Mission. Mange ældre, som ikke længere kan komme 
afsted til møderne i missionshuset, vil måske gerne give en gave alligevel. Og 
der er i høj grad brug for alle bidrag. Er vi stadig omfattet af mødeforbud, kan et 
telefonopkald eller en snak gennem køkkenvinduet også bruges.  Hvad enten I 
kontakter Indre Missions venner i lokalområdet eller tager initiativ til andre kon-
krete indsamlinger, så er jeres indsats og kreativitet yderst vigtig og påskønnet.

Kære formand/kontaktperson

http://indremission.dk
mailto:sek%40imh.dk?subject=
https://indremission.dk/organisation/coronavejledning/


Koncert med Rend Collective
Målgruppe: Alle i jeres fællesskab

Lørdag d. 10.10.2020 arrangerer 
GLOW en koncert med Rend Collec- 
tive på Hermans i Aarhus. Tak om 
I vil hjælpe med at reklamere for 
koncerten, ved at hænge medsendte 
plakat op i jeres fællesskab.

Få mere at vide: rend.glow.dk

Materialer til indsamling  
af Årsgaven 2020
Målgruppe: Formænd

I år vil materialer til indsamling af 
Årsgaven 2020 blive sendt direkte til 
kassererne. De er derfor ikke med i 
dette informationsbrev.

Få mere at vide: indremission.dk/aarsgaven2020

Gospel-kids Special Festival
Målgruppe: Børn med særlige behov 
og deres familier 

Gospel-kids Special Festival 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. Festiva-
len arrangeres i samarbejde mellem Gospel-kids og Kristelig 
Handicapforening. 

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

Godly Play-kursus på Diakonhøjskolen
Målgruppe: Bibelformidlere

Er det nu, en af jer skal lære at for-
midle bibelhistorie, så alle alders-
grupper er opslugte af fortællingen? 
DUF-klubber får på dette kursus 
1.000 kr. i rabat. Kurset er 12.-14. 
november 2020 i Århus, så der er også tid til at søge (eller 
bevilge) støtte lokalt.

Få mere at vide: godlyplay.dk eller kursusansvarlig Berit 
Skødt på berit@soendagsskoler.dk 

Gode rejsemulighed med Felix Rejser
Målgruppe: Formænd

Felix Rejser har nu udgivet en ny 
rejsefolder med spændende sensom-
mer- og efterårsrejser. I er velkomne 
til at henvende jer, hvis I ønsker flere 
eksemplarer tilsendt.

Felix Rejser arrangerer også rejser for fællesskaber – så 
overvej gerne, om jeres fælleskab skal have en rejseoplevel-
se sammen. Henvend jer gerne, så vi kan tage en snak om 
mulighederne.

Få mere at vide: felixrejser.dk 

Boost til sommerlejr og bibelcamping
Målgruppe: Potentielle lejrledere

I skrivende stund ved vi ikke, om 
det overhovedet kan blive til noget 
– men vi håber! På bibelcamping 
kommer du ”På POWER-mission med 
Paulus” og sommerlejrene handler 
om ”Jorden vi bor på”.

Hvis lejrene aflyses, så overvej en god gave til Søndagsskoler-
ne fra jeres fællesskab.

Få mere at vide: bibelcamping.soendagsskoler.dk eller  
sommerlejr.soendagsskoler.dk

Støtte til Børkop Højskoles 
kollegierenovering
Målgruppe: Bestyrelsen

Børkop Højskole går i foråret 2021 i 
gang med 2. del af en tiltrængt kol-
legierenovering. Vi har allerede fået 
indsamlet en god del til projektet, 
men vi mangler stadig hjælp til at få de sidste penge ind. 

Læs de vedlagte flyers og overvej, hvordan I kan gøre jeres 
fællesskab opmærksom på indsamlingen til renoveringen.

Få mere at vide: imb.dk under ”Støt”.

Informationsbrevet indeholder information fra 
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

Se informationsbrevet på indremission.dk 
under ’Organisation’.

Materialer

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

Bestil ekstra materialer på 
birgit.f@indremission.dk eller 82 27 12 10. 
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