Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 61 00
indremission.dk
Sekretariat
sek@imh.dk

Fredericia, januar 2021
Informationsbrev nr. 1

Kære formand/kontaktperson

Tankerne følger jer særligt meget i denne tid, hvor udfordringerne som følge af COVID-19 rammer fællesskaberne rundt i landet. Jer, der sidder med ledelsesansvar, har gennem de seneste 10 måneder navigeret i
vanskeligt farvand. Tak for det store arbejde med sagen.
Økonomien er trængt i IM som følge af COVID-19-restriktionerne. Vi har i væsentligt omfang haft økonomisk glæde af regeringens kompensationsordninger, men det kan desværre langt fra dække nedgangen
i vores indtægter. Vi har gennem 2020 oplevet en storartet givervilje fra IM-vennerne rundt i landet. Det
giver også frimodighed til at pege på mulighederne for at indgå i en af ordningerne med faste gaver. Giv
meget gerne denne opfordring videre i dit fællesskab.
Det kan jo i denne tid være vanskeligt at få omdelt de vedlagte flyers, da vi i skrivende stund ikke kan mødes i fællesskabet. Men du kender mulighederne hos jer lokalt. Måske kan nogle puttes i postkassen hos
målgrupperne og ellers kan der på jeres lokale Facebook-side, hjemmeside eller nyhedsmail (eller hvad I
har) synliggøres beskrivelserne i dette brev med links til hjemmesider.
Med ønsket om Guds fred!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Den faste gave til IM’s landsarbejde
– månedsvis eller kvartalsvis
Målgruppe: Voksne

Indre mission

har brug for

dig

– invester i fremtidens mission

Faste gaveaftaler er til fordel for både giver og Indre Mission.
Man kan til hver en tid ændre eller opsige aftalen, og man bestemmer
selv, hvor meget og hvor ofte man giver.
Få mere at vide: indremission.dk/hvem-er-vi/gave/giv-fast/

Lede til Jesus – leve i Ham

Med en fast gaveaftale bliver
din investering mere værd for os

Himmelbørn – håb i sorgen
Målgruppe: Par i fællesskabet, der
har mistet et spædbarn.
Som noget helt nyt, inviterer vi
forældre og pårørende til forældre,
der har mistet et barn sent i graviditeten, eller de første måneder
efter barnet er født til konference. Det kan være de har mistet
for kort tid siden eller de har mistet for mange år siden. Giv
vedlagte flyer til dem i jeres fællesskab I ved har mistet og læg
resten frem til dem, I måske ikke ved om.
Få mere at vide: familiearbejde.dk/himmelboern/

UNO er Indre Missions landsarbejde
for singler
Målgruppe: Voksne
Vi arbejder for at den enkelte må
blive opbygget og bevaret i troen.
Relationer er vigtige for alle og især
også for singler. I UNO er der gode
muligheder for at skabe nye relationer og venskaber, sammen
med skønne oplevelser. At dele tro og liv med andre i samme
livssituation er til stor velsignelse. Læs mere i vedlagte flyers
eller på vores hjemmeside.
Få mere at vide: uno.indremission.dk

Værktøjskasse til mission

Arv & testamente

Målgruppe: Alle IM-ere og
bestyrelsen

Målgruppe: Voksne

Konkret inspiration til mission med
ideer, hvordan I kan gøre og hvad I
skal bruge.
Få mere at vide:
indremission.dk/ressourcer/materialer/

Både gifte og ugifte kan med fordel
sætte sig ind i arvelovens regler.
Gør opmærksom på folderen om arv
og testamente – og henvis til muligheden for en fortrolig og uforpligtende samtale med Henning Hansen, der også gerne aflægger
et privat besøg – tlf. 2689 2202.
Få mere at vide:
indremission.dk/hvem-er-vi/gave/arv-og-testamente/

MusicPoint

Tværkulturel inspirationsbank

Målgruppe: Forældre til teenagere
fra 7. klasse - 19 år

Målgruppe: Tværkulturelt interesserede

MusicPoint er en musiklejr, hvor vi
peger på Jesus med musik, dans,
sang og forkyndelse. Man kan melde
sig på et væld af forskellige genrer
og discipliner, både som nybegynder, erfaren eller som uerfaren. 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 27. Vedlagt postkort samt plakat til
opslagstavlen.

Hjemmeside med inspiration til
blandt andet internationale bibelstudiegrupper, samtaler med muslimer,
opstart af sprogcafé, konkrete ideer
til tværkulturelle aktiviteter, hjælp til at forstå forskellige
kulturer og meget, meget mere!
Få mere at vide: Inspirationsbanken.dk

Få mere at vide: musicpoint.dk og Facebooksiden MusicPoint

Arrangementer for Senior– og Senior
UNO-arbejdet
Målgruppe: Seniorer
IM senior er i 2021 målrettet tidens
muligheder og behov med arrangementer der kombinerer natur,
oplevelser og fællesskab omkring
Guds ord. Et eksempel er endagsture. Andre tilbud er seniorcamping, seniordage og forkælelsesweekend m.m.
Få mere at vide: im-senior.dk og uno.indremission.dk/uno-55/

Send juniorerne på sportslejr
Målgruppe: Forældre med børn i
3.-7. klasse
Få både »Sport & Gud« på dette
års to sportscamp/juniorlejre på
Hestlund og Djurslands Efterskole.
Det bedste fra to verdener! Opfordr
gerne nogle stykker til sammen at tage af sted. Se flyer.
Få mere at vide: sport.soendagsskoler.dk eller Michael
Nørgaard på michael@soendagsskoler.dk
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Dåbsdagen er en særlig dag

Landsgave til Søndagsskolerne

Målgruppe: Forældre i fællesskabet

Målgruppe: Hele fællesskabet

Få konkrete idéer til markering, så
dåben og dens betydning bliver konkret for barnet. Reklamer for hæftet
med flyeren

Tidligere har vi sendt landsgavelister
rundt, men meget få bruger dem. Da
vi stadig er afhængige af gaverne,
LODTRÆKNING
opfordrer vi nu til at
OMsamle
OPHOLDind til
DFS til et møde, og samtidig sende
en mail rundt, så alle får muligheden for at give det største
til de mindste. Print fx flyeren med vores Landsgave-MobilePay-nummer 827 333. Der er mulighed for at vinde et sponsoreret ophold på Hebron. Se vilkår på flyeren.

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

GIV EN GAVE TIL BØRNENE

827 333

Støt Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
med en god landsgave, så vi sammen kan
give det største til de mindste.
Du er inviteret med til at sikre vores vision:
Alle børn i Danmark skal høre om Gud!

Skriv givernummer eller navn+adr. og du får fradrag.
Alle, vi på lignende måde kan identificere, deltager i
en lodtrækning om en overnatning for 2 personer
i et dejligt dobbeltværelse inkl. morgenmad
på skønne Hotel Hebron.

Se andre måder at støtte på: stoet.soendagsskoler.dk

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

Del påskens budskab ud til børnene
Målgruppe: Børneklubledere og
familiearbejdet
På Forlagsgruppen Lohse udgiver vi
i år den lille påskebog »Jesus lever«.
Bogen kan bruges som en lille gavehilsen fra børneklubben eller til en
familieaften op til påske. »Jesus lever« koster 24,95 kr. Køber I
20 stk. eller mere, koster den kun 15 kr./stk.
Læs mere her: lohse.dk/jesus-lever.html

Rejseoversigt til Passionsspil i
Oberammergau 2022
er klar
Oberammergau
Oversigt over
Felix Rejsers udbud til

Passionsspillet i

Målgruppe: Bestyrelsen

og ophold i spændende
ferieområder

2022

Passionsspillet i Oberammergau
blev udsat til 2022, og salget er i fuld
gang. Kom ikke for sent! Tag gerne
afsted flere sammen, så I kan dele oplevelserne bagefter. Ud
over flere rejser i Danmark og til udlandet i 2021, tilbyder Felix
Rejser - IM’s rejsebureau 15 rejser til Passionsspillet 2022. Se
vedlagte rejseoversigt over de mulige afrejser til OberammerDit vindue til en anden verden
gau og efterfølgende feriedestinationer. Vær med til at gøre
alle opmærksomme på muligheden for en fælles uforglemmelig og indholdsrig oplevelse. Læg 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.
Copy

Copyright Passion Play Oberammergau2022
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Kom tæt på Jesu lidelseshistorie fra palmesøndag til påskemorgen. Omkring
2.500 børn og voksne i den lille alpeby
Oberammergau, er med på eller bag
scenen. På professionel vis opfører de
påskens begivenheder i Jerusalem for
knapt 2000 år siden.
Oplev atmosfæren i byen, der siden
1634 har levet og stadig lever og ånder
for det løfte, byens ledende mænd aflagde til Gud som tak for at slippe for den
dødelige pest for næsten 400 år siden.
I 2022 er det 42. sæson for opførelsen.
Efter Passionsspillets stærke oplevelser
fortsætter ferien for de fleste til et af
otte forskellige feriemål, som er beskrevet i denne oversigt.

Copyright Passion Play Oberammergau2022

Børkop Højskole afholder 3 korte kurser
i 2021
Målgruppe: Bestyrelsen
Reklamér meget gerne for kurserne i
jeres lokale fællesskab.

Få mere at vide om alle rejserne – også udbuddet i 2021 - på:
felixrejser.dk, fxr@felixrejser.dk eller 75 92 20 22, hvor I kan
bestille flere materialer

- Krea-bibelkursus (27. juni-3. juli):
Brug din kreative side til at erfare
mere om troen og livet.
- Outdoorkursus (27. juni-3. juli): Oplev Guds natur og tag
havkajakbevis eller træklatringsbevis.
- Seniorhøjskole (22.-28. august): En uge i et kristent fællesskab med inspirerende undervisning ved engagerede foredragsholdere.
Få mere at vide: tilmeld jer på imb.dk/korte-kurser

Materialer

Kontakt
Informationsbrevet indeholder information fra
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

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

Se informationsbrevet på indremission.dk under
indremission.dk/hvem-er-vi/hvem-er-vi/

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