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Kære formand/kontaktperson 

Mange tilbud og arrangementer annonceres i denne tid, hvor corona-restriktioner stadig begrænser me-
get. I denne sending er der et udvalg af tilbuddene, men jeg vil samtidig opfordre dig og fællesskabet til at 
abonnere på impuls, som giver god inspiration samt tros-opbyggende forkyndelse. Desuden sender vi IMs 
nyhedsmail en gang om ugen, som du kan tilmelde dig på indremission.dk.

I denne sending ligger både materialer og tilbud til børn, unge, voksne og seniorer. Bring det meget gerne 
frem for de forskellige relevante grupper. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for dit og bestyrelsens arbejde med at skabe gode rammer for jeres 
lokale fællesskab. Det seneste år har været vanskeligt at navigere i. Men det er vigtigt, at der tages det 
ansvar, som du/I har taget på jer. Tak!

Guds fred! 

 
Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Årsmøde LIVE fra København
Bethesda i København danner rammerne om Indre Missions 
årsmøde 2021. På grundlovsdag lørdag den 5. juni inviterer 
vi alle med til livetransmission, når vi sender formands- og 
økonomiberetning, drøftelser, forkyndelse, sang og meget 
mere online på Indre Missions Facebookside og YouTubekanal. 
Vi håber, at restriktionerne giver os mulighed for at åbne lidt 
mere op til juni, så årsmødet kan følges ved at mødes lokalt, 
på Mørkholt Strand Camping eller som gæst i studiet i Køben-
havn. Hold øje med årsmøde.indremission.dk for mere infor-
mation.

http://indremission.dk
�rsm�de.indremission.dk
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Årsgaven er opgaven i maj/juni
Målgruppe: Bestyrelsen og kasserere

Alle kasserere vil få tilsendt materia-
le til brug for indsamling af årsgaven.

Ingen anden indsamling er så værdi-
fuld for IM. Derfor appellerer vi om 
en særlig indsats. 

Løft i flok - spred evt. opgaven ud på flere indsamlere. 

Lad alle i IM-fællesskabet få mulighed for at bidrage til at 
pege på Jesus som verdens håb.

Få mere at vide: indremission.dk/aarsgaven2021

Fondsdag – lørdag d. 6. november 2021 i 
Fredericia missionshus
Målgruppe: Kasserere og loka-
le fundraisere

Hvordan kan fonde være med 
til at gøre en forskel i vort 
arbejde?

Få et overblik og kendskab til 
hvilke muligheder der findes gennem fonds midler. 

Programmet er endnu ikke helt færdigt – men noter datoen. 

Få mere at vide: kontakt indsamlingskonsulent Svend Aage 
Hansen, saah@imh.dk

Forær årets konfirmander en hilsen fra 
missionshuset/klubben
Målgruppe: Bestyrelsen, junior- og 
teenklubledere

Carsten Hjorth Pedersen er aktuel 
med en helt ny andagtsbog til konfir-
mander og teenagere, der handler om 
»Det med Gud«. Bogen indeholder 30 
tekster skrevet specielt til teenagere 
fra konfirmationsalderen og er en flot 
gavebog til konfirmanderne. Bogen koster 99,95 kr., og der er 
rabat ved køb af minimum 10 stk. Brug den som en hilsen fra 
IM-fællesskabet eller junior-/teenklubben.

Få mere at vide: lohse.dk

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

Gospel-kids Special Festival er 
en festival for børn med særlige 
behov og deres familier. Den 
første festival afholdes den 22.-
23. oktober 2021 på Sædding 
Efterskole, Skjern. Der vil være sang, fest og glæde, og alle 
sanser bliver sat i spil. Der vil være mulighed for at tage rele-
vante hensyn til den enkelte. Festivalen arrangeres i samar-
bejde mellem Gospel-kids og Kristelig Handicapforening. 

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

Indre Missions seniorarbejde
Målgruppe: 60 + 

Vi holder os opdateret på, hvad 
der rører sig i målgruppen af 
strømninger, ønsker og ideer!

Hvordan ønsker vi at bo? Hvad 
sker der når vi flytter? Hvad vil 
jeg bruge mit senior-liv og mine 
penge til? Der bliver forsket og 
skrevet rigtig meget om det!

Vi forholder os også til: Hvordan bliver vi bevaret i troen og i 
fællesskabet?

Se vores arrangementsoversigt på: im-senior.dk. Læg særlig 
mærke til endagsturene og Pigeferiefridage! Følg med, da der 
løbende kommer opdateringer.

Se også siden, hvor vi sætter ord på tanker og overvejelser om 
det at skrive testamente.

Ønsker du at drøfte lokale forhold eller har du ideer og ønsker 
for seniorarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte 
Seniorteamet.

Få mere at vide: im-senior.dk

 

 

Gensynsdag – lørdag d. 18. september 
2021 på Mørkholt Strand Camping
Målgruppe: Alle

Årsmødefesten fortsætter i september med en stor 
gensynsfest den 18. september på Mørkholt Strand 
Camping. Det fysiske fællesskab, som vi ikke kan 
have til årsmødet i juni, giver vi i stedet fuld skrald på Mørk-
holt Strand Camping med en fest i september. Vi smækker det 
store telt op, og så skal vi give den gas med forkyndelse, lov-
sang og bamsekrammere. Samtidig fejrer vi, at Indre Mission 
bliver 160 år.

Vi opfordrer alle til at booke en plads på campingpladsen den 17.-
19. september og deltage i festen og samværet med gode venner.

Få mere at vide: generalsekretær Jens Medom Madsen,  
jens.mm@indremission.dk

Video for børn og  
en helt ny podcast
Målgruppe: Alle

DFS’ to online klubber kan nu 
findes på imedia.dk. Podcasten 
uTROligt om trosoplæring i fa-
milien lanceres inden længe og udbygger det store udvalg af 
videoer og podcast på siden. Se også menuen ”Vi anbefaler”. 

Få mere at vide: imedia.dk 

mailto:saah@imh.dk
https://lohse.dk/det-med-gud-30-tekster-til-teenagere.html
www.gospel-kids.dk/special
www.im-senior.dk
www.indremission.dk/aarsgaven2021
www.imedia.dk


3

Andagten lige ved hånden
Målgruppe: Hele fællesskabet

Nu findes alle IM ś andagtstilbud 
samlet i apṕ en ”Ord til efter-
tanke”. I Apṕ en tilbyder vi LÆS 
– den gamle sms-andagt, LYT – 
Telefonandagten, samt SAMTALE 
- information om Sjælesorgslinjen og direkte opkald dertil i 
dens åbningstid. Spred budskabet til unge som ældre. 
App’en kan hentes, hvor du normalt finder vores apps. Telefo-
nandagten kan stadig høres på tlf.: 70 300 150. Vi har vedlagt 
visitkort.

Få mere at vide: netandagten.dk/app/

Felix Rejser – Husk at fortælle om  
Felix Rejser, når I mødes igen fysisk  
eller online.
Målgruppe: Bestyrelsen 

Trods alle restriktioner det 
sidste år arbejder Felix Rejser 
ufortrødent videre, og vi tager 
gerne mod tilmeldinger til 
vores rejser både i Danmark og 
til udlandet. Vi håber, at genåbningen hen ad vejen giver mu-
lighed for at gennemføre flere af rejserne i løbet af sommeren 
og efteråret og ikke mindst til Passionsspillet 2022 i Obe-
rammergau. Tag gerne afsted flere sammen, så I kan styrke 
fællesskabet og dele oplevelserne bagefter. 

Henvis gerne til vores hjemmeside: www.felixrejser.dk, og 
husk rejseoversigten, der var med i sidste informationsbrev, 
over de mulige afrejser til Oberammergau 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 el-
lers kan vække interesse. Skriv eller ring til os, hvis I har brug 
for flere eksemplarer eller programmer for enkelte af rejserne. 
I kan bestille flere materialer på fxr@felixrejser.dk eller 75 92 
20 22.

Få mere at vide: felixrejser.dk

En samfundslejr giver fælles minder
Målgruppe: Samfundslejrudvalget

Book et af DFS’ fire lejrsteder og 
giv jeres lokale fællesskab gode 
rammer om fælles minder. Som 
en bonus er I med til at sikre, at 
lejrene bliver ved med at være oa-
ser for børns oplevelser med Gud 
og hinanden. Alle fire lejre ligger 
naturskønt og har online bookingsystem.

Få mere at vide: lejr.soendagsskoler.dk

Heartbeat
Målgruppe: Unge

Heartbeat er Danmarks første, 
kristne volleyturnering, arrange-
ret af volleyklubben, Holy Spirit 
Volley, i samarbejde med IMU. Vol-
leyturneringen kommer til at foregå 
på den Kristne Friskole i Holstebro, d. 24-26 september 2021. 
Alle, uanset niveau, er velkomne til at deltage i turneringen. Der 
vil både være mulighed for forkyndelse, lovsang, konkurrence og 
selvfølgelig en masse hygge. Find os på Facebook og tilmeld dig 
på IMU’s hjemmeside. 

Få mere at vide: imu.dk/Heartbeat

Børkop højskole afholder  
Seniorhøjskole i 2021
Målgruppe: Bestyrelsen

IMB afholder Seniorhøjskole den 
22.-28. august 2021, og har i dette 
informationsbrev vedlagt 5 eksem-
plarer af flyeren for seniorhøjskolen. 
Tak om I vil være med til at sprede 
budskabet og reklamere for kurset blandt seniorerne i jeres 
lokale fællesskab.

Læs mere om kurset og tilmeld dig på imb.dk/korte-kurser/
seniorhoejskole

ORD TIL EFTERTANKE

Fadervor – ny Gospel-kids cd
Målgruppe: Forældre, bedsteforældre og 
ledere til børn i 1. – 8. klasse

Ny cd inkl. kode til download med 11 nye 
sange, usb med koreografi, noder, inspi-
rationshæfte og singback udkom den 20. 
marts. På Gospel-kids Facebook fortæller 
vi mere om cd’en. Fadervor handler om 
hver sin del af alle Guds børns bøn. Når 
vi beder Fadervor, beder vi ikke alene. Vi 
vender os til Gud sammen med vore kristne brødre og søstre 
over hele verden. Materialet kan bestilles på refleks.dk.

Få mere at vide: refleks.dk

Det nye album fra Gospel- 
kids ”Fadervor” indeholder 
11 nye sange, der handler 
om bønnerne i Fadervor. 
Jesus lærte os at bede, 
fordi vi har brug for det. 
Når vi beder Fadervor, er vi 
i bøn til Gud sammen med 
alle vore kristne brødre og 
søstre over hele verden.

Brug Fadervor 
i koret, klubben, 
kirken eller 
skolen Materialet fra Gospel-kids kan bruges både i Gospel-kids-

gruppen, i børne- eller juniorklubben, til arrangementer 
i kirken eller skolen

Sammen med cd’en udgiver vi et inspirationshæfte, der 
kommer med idéer til, hvordan I kan arbejde 

kreativt med de forskellige sange og 
bønner i Fadervor. I kan ligeledes bestille 
et nodehæfte, en usb-pen med koreo-
grafi til sangene og en singback-cd. 

I kan købe det hele samlet eller bestille 
de materialer, I har brug for.

Når du køber 
cd'en, får du 

samtidig en personlig 
kode, så du kan 

downloade 
albummet 

digitalt.

Vil I forære 
cd’en til børnene 
eller juniorerne 

hos jer, får I 10% 
i rabat ved køb 

af 10 stk.

Læs mere om priser og bestilling på bagsiden.

Ny cd fra Gospel-kids
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STYRK FÆLLESSKABET
HER ER RAMMERNE FOR JERES 
NÆSTE SAMFUNDSLEJR!

BRUG OS - BOOK OS!
Med mindre lejrene bruges af DFS og lejes ud til andre - ja, så står 
de tomme! Så spred kendskabet og hjælp os med at få børnene 
fyldt op - ved at få lejrene fyldt op! Alle lejrene kan bookes online.

LEJR.SOENDAGSSKOLER.DK //  DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER, KORSKÆRVEJ 25, 7000 FREDERICIA

Kurser i Godly Play - august og november
Målgruppe: Bibelformidlere

Med Godly Play lærer du at for-
midle levende bibelhistorier, så 
både de yngste og de ældste føler 
sig inddragede. Kurserne er begge 
på Diakonhøjskolen, hhv. 19.-21. 
august og 18.-20. november.

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

       levende
bibelfortælling
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Informationsbrevet indeholder information fra
Indre Mission og de forskellige arbejdsgrene.

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

Materialer
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. 

Kontakt

Nye materialer til sommerlejr og 
bibelcamping
Målgruppe: Lejrledere

Vi glæder os allerede til sommer-
ferie og tror på, at sommeren 
2021 bliver en fest for fælles-
skabet. Hæfter til bibelcamping 
og sommerlejre hentes på web 
– hvor også der er nye komplette 
samlinger til weekend- og endagsarrangementer for børn og 
juniorer.

Få mere at vide: bibelcamping.soendagsskoler.dk / sommer-
lejr.soendagsskoler.dk / weekend.soendagsskoler.dk

Sælg lodsedler og snak med folk
Målgruppe: Nogle friske i jeres 
fællesskab

Bestil ekstra lodsedler fra Søn-
dagsskolerne og sælg dem fx til 
familiemøder eller via en mail, 
I sender rundt til jeres lokale 
mail-liste. Vi har en standard-tekst 
på vores hjemmeside, I kan kopiere og sætte ind. Hvis I går 
rundt i byen, kan I samtidig tage jeres program med.

Få mere at vide: lodsedler.soendagsskoler.dk eller landskon-
toret på kontakt@soendagsskoler.dk / 8227 1214
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