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Der sker stor idéudvikling i arbejdsgrenene i Indre Mission. Udbuddet af gode tilbud til børn, unge, voksne
og seniorer er stort. Sendingen her er et udsnit af de mange muligheder.
På Indre Missions hjemmeside samt arbejdsgrenenes egne hjemmesider kan du læse om flere tiltag og
arrangementer.
Vi vil forkynde Kristus – og nå længere ud. Derfor er der en bred vifte af tiltag, men også opfordring til at
støtte økonomisk, så vi kan fortsætte arbejdet med, at flere i vores land kan lære Jesus at kende som frelser.
Du ønskes Guds rige velsignelse i tjenesten!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Nye pakkeløsninger i Børnenes Dåbsklub
Målgruppe: Dig, der brænder for, at børnene skal lære den kristne tro
at kende

Vi vedlægger fem foldere, som vi vil opfordre dig til at dele ud i dit
fællesskab.
Få mere at vide og bestil flere foldere:
Forlagsgruppen Lohse, lohse.dk/daabsklub eller tlf. 75 93 44 55.

Lede til Jesus – leve i Ham

BØRNENES DÅBSKLUB
– en dåbsgave for livet

Illustration af Gertrud Hjelm Kongshøj
fra sangbogen Jeg er tryg hos dig

Forlagsgruppen Lohse lancerer nye pakkeløsninger i Børnenes
Dåbsklub, så giverne fremover kan vælge mellem tre forskellige
abonnementer. Med Børnenes Dåbsklub får børnene et abonnement
i dåbsgave, hvor de hvert år får tilsendt alderssvarende pakker med
kristen børnelitteratur. Det giver forældre og børn anledning til at tale
sammen om troen og livet med Jesus.

Impuls til bestyrelsen og missionshuset

Konfirmandkursus 2021

Målgruppe: Bestyrelsen

Målgruppe: 7-8 klasse
NYT BESTYRELSESABONNEMENT

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. I
får desuden en bladholder og låneeksemplarer af impuls til opsætning i
missionshuset. Se vedlagte brev.

GIV IMPULS TIL

HELE BESTYRELSEN
Det er nu muligt at bestille et særligt bestyrelsesabonnement til jer, der sidder med i Indre Missions
lokale bestyrelsesarbejde. Indre Missions magasin, impuls, udkommer hver anden uge med nyheder,
interviews, forkyndelse og undervisning. Vi tror, at det er vigtigt for både bestyrelsen og det lokale
fællesskab, at impuls er kendt og læst af så mange som muligt, ikke mindst af dem, som er frivillige
ledere i det lokale arbejde.
Vi vil gerne opfordre bestyrelserne i hele landet til at give deres bestyrelsesmedlemmer et abonnement
på impuls. Både som tak for deres arbejde og som en hjælp til at følge med i det arbejde, der sker rundt
omkring i resten af landet. Tag det gerne op allerede på jeres næstkommende bestyrelsesmøde.
Abonnementerne oprettes samlet for at opnå rabatten.
Med i prisen får I også et ekstra eksemplar til at lægge frem i missionshuset. Med det ekstra eksemplar
følger en magasin-holder med plads til både impuls og Geist. Magasin-holderen sender vi sammen med
det første magasin.

PRIS: 495 KR. ÅRLIGT
PR. BESTYRELSESMEDLEM

Oprettelse af bestyrelsesabonnementer:
Kontakt Kirsten Nielsen på telefon 82 27 13 56
Angiv fulde navn, adresse og e-mail på alle
bestyrelsesmedlemmer og den, der påtager
sig ansvaret for at modtage og stille det nyeste
magasin frem i missionshuset hver 14. dag.

Kender du nogle 7.-8. klasser? Konfirmandkursus er et alle tiders tilbud
til unge i konfirmationsalderen.
Her får de en forsmag på efterskolelivet med 14 dages spændende
undervisning i et unikt fællesskab!
Tilmeldingen åbner d. 5. oktober kl. 15. Vær klar ved tasterne,
da nogle skoler bliver fyldt inden for den første time.

Få mere at vide: Heidi Empleo Broe
Hansen, heidi.ebh@indremission.dk eller tlf. 82 27 12 28.

Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

Al Massira

Muligheder fra Felix Rejser

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

Målgruppe: Bestyrelsen

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

For tiden oplever vi stor efterspørgfelixrejser.dk
sel på rejser i Danmark/Norden,
men vi håber jo også på, at rejser til
fjernere destinationer snart lader sig gøre.

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. Kom på kursus i at bruge
Al Massira til at fortælle evangeliet til muslimer. Kurserne
foregår på dansk.

En god måde at styrke et fællesskab
på er at rejse sammen.

Bornholm,
København,
Skagen, Rügen,
Wittensee

Trænger du til at komme ud
og opleve noget nyt?
Så tag med os og opdag nye steder.

Fællesskab
fra kr. 3.400,Bus eller kør selv

Book og se mere på

7592 2022

Dit vindue til
en anden verden

Skal vi hjælpe jeres fællesskab med at arrangere en skræddersyet rejse, eller måske et kortere ophold i Danmark eller
Norden.
Vend det gerne i jeres bestyrelse, og kontakt os for at høre
nærmere.
Tak, om I vil hænge vedlagte opslag op på et synligt sted i
jeres missionshus.
Få mere at vide: felixrejser.dk

Få mere at vide: I den vedlagte folder og på almassira.org
eller kontakt IM’s landsleder for tværkulturelt arbejde, Krista
Rosenlund Bellows på tlf. 21 31 34 55.

Støt evangeliet til børnene med lodsedler
Målgruppe: Bestyrelsen
I år har Søndagsskolerne ekstra brug
for hjælp til at få solgt lodsedler. Det
er oplagt at sælge til familiemøder,
men I kan også sende en mail rundt
til jeres adresseliste og sælge på den
måde. Se flyer for idé til tekst.
Få mere at vide: lodsedler.soendagsskoler.dk eller Lisbeth
Nørgaard på tlf. 82 27 13 35.

Børkop Højskoles kursuskatalog
for 2021 er klar
Målgruppe: Bestyrelsen
Kursuskataloget 2021 er på gaden
nu. Her kan I læse om alle de kurser,
Børkop Højskole udbyder i 2021.
Reklamér i jeres samfund for kurserne – der er både noget for unge og
ældre.
Se de vedlagte kursuskataloger.
Få mere at vide: www.imb.dk

2021
kursuskatalog

Del julens budskab med børnene

Godly Play kurser til november og marts

Målgruppe: Børnene i jeres by

Målgruppe: Bibelformidlere

Årets julenummer af Superfrø
bestilles senest 23/10 og er oplagt
at uddele til børn i adventstiden.
Bladet har 24 sider med opgaver,
historier og det gode budskab om
Jesus i børnehøjde.

Med Godly Play lærer du at formidle
bibelhistorier, så de bliver levende
og både de ældste og yngste bliver
helt opslugte. Kurserne er begge på
Diakonhøjskolen hhv. 12.-14. november 2020 og 4.-6. marts 2021. Seneste tilmelding 5. november
2020.

Julen

0

202

Læg fx et program for familiemøder og/eller klubprogram i
bladet. Se flyer.
Få mere at vide: superfroe.soendagsskoler.dk
eller Lisbeth Nørgaard på tlf. 82 27 13 35.

Nye teltstole
Målgruppe: Formænd, kasserere
og mødeledere

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

Lær bibelvers med kroppen
Målgruppe: Forældre eller klubleder

Giv et bidrag til nye

teltstole
på MobilePay

Mange TAK for hjælp til køb af nye
265 168
teltstole. – Indsamlingen har nu
passeret 1.000 stole.
Måske I ved en mødeaften kan lave
en særlig indsamling til teltstole?
Det vil være dejligt at have 3.000 stole klar til næste sæson.
Hver stol koster kr. 200. Bidrag kan sendes på MobilePay: 265
168. Skriv givernummer eller navn og adresse i tekstfeltet,
hvis der ønskes skattefradrag.
Skriv dit givernummer eller navn og adresse
i tek s tfeltet , hvis du ønsker skattefradrag

Vi har sendt et hæfte om at lære
bibelvers med kroppen ud til jer. Giv
det til en forælder eller brug det som
I vil, og se mere om at få Bibelen i
spil blandt børnene på bibelbrug.
soendagsskoler.dk.
Få mere at vide: Søndagsskolernes landskontor
på kontakt@soendagsskoler.dk

Få mere at vide: indremission.dk/teltstole

Endagstur til Hvide Sande
Målgruppe: Seniorer
Endagstur til smukke Danmark. Her
ønsker vi at kombinere fællesskab,
Guds Ord, oplevelse, dansk natur og
god mad.
Altså et kort og godt endagsarrangement med mange værdier. Kør
selv dag.
Få mere at vide: im-senior.dk

Visitkort IM senior
MANDAG DEN 19. OKTOBER 2020. KL. 10.00 – CA. 16.30
Senior - endags tur til Hvide Sande:

Mellem hav og fjord!
Kl. 10.00: Vi mødes i Missionshuset »Arken«,
Nørregade 84 A, 6960 Hvide Sande
Lokale venner står klar med formiddagskaffe
Derefter er vi stille for Guds Ord
i 20 – 25 minutter ved pens. missionær
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.

Målgruppe: Seniorer
Indre Missions
Seniorarbejde

Vi har i seniorarbejdet fået nyt logo
og visitkort.

Lede til Jesus - leve i Ham

I kan på vores hjemmeside følge med
i hvad der sker i seniorarbejdet.

Senere fortæller Hans Peter Kristensen om
Arken, missionen, havnen og byen.
Middagen er fiskebuffet hos Hvide Sande røgeri.
(NB. Ønsker du ikke fiskebuffet, så kan der ved
tilmelding vælges kartofler og Wiener Schnitzel)
Drikkevarer er for egen betaling.
Efter middagen deler vi os i hold og kører i
egne biler. Alle kommer igennem følgende:
○ En tur til havet.
Vi holder et sted hvor der adgang
også for gangbesværede og rollatorer.
○ Sømandsmissionens Bethel skib.
Her får orientering om skibets mission
v/ sømandsmissionær Leif Rasmussen.
○ Kl. 15,00 samles vi i Arken til eftermiddagskaffe.
○ Søren Lomme Larsen fra Redningsstationen vil fortælle om deres virke med
redningstjeneste på fjorden og på havet.
Pga. corona restriktioner kan vi ikke besøge
redningsstation. I tilfælde af akut redningsaktion kan punktet bortfalde.

Spændende muligheder …
i livets bedste alder!
im-senior.dk
facebook.com/seniorindremission

Vi glæder os til at være sammen med jer igen!
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Få mere at vide: im-senior.dk

Eftermiddagen afrundes af missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev med en andagt.
Pris for hele dagen 475 kr.
+ betaling for drikkevarer til middagen.
Deltagerantallet er min 25 og max 50 tilmeldte.

ALLE ER VELKOMMEN

Venlig hilsen IM-senior

TILMELDING SENEST TORSDAG DEN 8. OKTOBER PÅ IM-SENIOR.DK ELLER TLF. 82271218

Kør selv ferie for seniorer i Nordtyskland
Målgruppe: Seniorer
Glæd jer til nogle dage ved søen Wittensee på et kristent lejrcenter. Dagene byder på fællesskab, Guds Ord,
tur til Kielerkanal og Rendsborg.

Informationsbrevet indeholder information fra
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

Wittensee-dage!

Se informationsbrevet på indremission.dk
under ’Organisation’.

Mandag den 30. november til
torsdag den 3. december 2020

Besøg af den danske generalkonsul
for Slesvig, som fortæller om grænselandet. Kør selv ophold.
Få mere at vide: im-senior.dk

Materialer

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os på Indre Missions Hus.
Bestil ekstra materialer på
kristina.ahf@indremission.dk eller 82 27 12 13.

