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Corona har gennem meget lang tid påvirket individ, fællesskab og arbejdsmuligheder. For mange har tiden 
også været en besindelsestid. Prioriteringerne i hverdagen er blevet genovervejet. Dette gælder både for de 
daglige gøremål, men også for livet i kirke og missionshus. Det er ønsket, at følgende materialer og opfordringer 
kan være med til at lede fællesskaber ind på en god kurs i tiden og blive til velsignelse for mange. Derfor er der 
bla. blevet udviklet materialet om, at vi fortsat skal arbejde for trygge rammer. Men forkyndelsesblomsten er 
også en del af dette fokus, så vi kommer godt ind til det vigtigste i det kristne fællesskab.

Tak, at du vil være med til at formidle materialerne til de rette i dit fællesskab – det kan eks. være informa-
tionen om, at rejsebranchen er ved at åbne sig igen. Derfor er der selvfølgelig også gode oplevelser i vente 
med Felix Rejser. Giv også gerne informationen til de unge om Event og konfirmandkursus. 

Meget mere kunne trækkes frem. Men læs nedenfor om de enkelte dele også ind i det tværkulturelle samt 
søndagsskolearbejdet.

Tak for indsatsen i bestyrelse og udvalg. Det har ikke været nemt at navigere i en corona-tid. Men tak for din indsats!

Guds fred og velsignelse!

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Trygge rammer
Målgruppe: Voksne i fællesskabet med lederansvar

I et fællesskab møder vi alle op med forskellige værdier og oplevelser. 
Ofte er det uproblematisk, men nogle gange er vi desværre og utilsigtet 
med til at give hinanden dårlige oplevelser i fællesskabet.

Med dette materiale ønsker vi at give anledning til at snakke om det gode 
samvær, med respekt for og plads til forskellighed.

Materialet var i første omgang udarbejdet til brug på lejre og i klubber, 
hvilket det bærer præg af, men kan også være med til at forebygge uhen-
sigtsmæssige samværsformer i fællesskabet i missionshuset.

I kan bruge det i bestyrelsen eller tage det op som tema til en mødeaften.

Få mere at vide: Flere foldere kan rekvireres fra Sekretariatet
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Støt op om Søndagsskolernes økonomi
Målgruppe: Forældre, bedste-
forældre, bestyrelsen

DFS’ økonomi er trængt. 
Heldigvis oplever vi, at mange 
brænder med os for den vig-
tige sag at fortælle næste ge-
neration om Jesus. Flere faste 
gavegivere vil gøre det enklere 
at budgettere og stabilisere økonomien. Vi ønsker at inspirere 
til, at børn i Danmark skal høre om Gud. Det er din gave med 
til at virkeliggøre. Se flyer.

Få mere at vide: gave.soendagsskoler.dk eller Lisbeth 

Nørgaard på 8227 1335

Informationsfolder om IM’s 
tværkulturelle arbejde
Målgruppe: De tværkulturelt aktive og 
interesserede

Informationsfolderen giver oversigt 
over det tværkulturelle arbejde, som 
frivillige og ansatte udfører i regio-
nerne. Folderen præsenterer desuden 
Inspirationsbanken.dk hvor alle kan 
hente inspiration, blandt andet til 
opstart af sprogcafé eller en inter-
national bibelstudiegruppe, samtaler med muslimer, diverse 
konkrete ideer til tværkulturelle aktiviteter og hjælp til at 
forstå forskellige kulturer.

Få mere at vide: IMTA.dk og Inspirationsbanken.dk

Støt evangeliet til børnene med lodsedler
Målgruppe: Bestyrelsen

I år har Søndagsskolerne brug 
for jeres 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 hjemmeside 
for idéer til tekst og hurtigt salg. Husk, at jeres lokale arbejde 
kan få 10 kr. pr. solgt lodseddel, hvis I ønsker det.

Få mere at vide: lodsedler.soendagsskoler.dk eller Lisbeth 
Nørgaard på 8227 1335.

Forkyndelsesblomsten
Målgruppe: Bestyrelser, program-
udvalg, mødeledere

Et helt nyt materiale til at danne 
sig et overblik over den forkyndel-
se, der er til jeres møder. En hjælp 
til planlægning, både af det enkelte møde og af det samlede 
program for fx et halvt år. 

Plakaten er vedlagt.

Få mere at vide: Alt materiale findes på forkyndelsesblomsten.dk

Ny podcastserie på imedia.dk
Målgruppe: Voksne

”Snak tro med…” er en samling 
af tre samtalepodcasts med 
IM-kollegaerne Erik, Lene og 
Mette som vært. De inviterer 
hver en gæst til en umiddelbar 
og ærlig snak om tro, som har 
til formål at skabe refleksion og nye perspektiver på lytterens 
tro. Få det fulde overblik over aktuelt medieindhold fra IM på 
imedia.dk.

Få mere at vide: imedia.dk/snaktromed

Event 2021
Målgruppe: 13-17 årige 
Vi vil så gerne, at Event må være 
med til at udfordre unge på 
troen. På Event vil vi gøre det 
gennem spændende møder, 
lovsang, workshops/seminarer 
og smågrupper. Temaet i år er “Festen”. Med det tema vil vi gerne 
sætte fokus på den del af dansk identitet og kultur som handler 
om at feste og fejre. Samtidig vil vi selvfølgelig gerne pege på 
den himmelfest, som venter os på den nye jord og hvordan troen 
på Jesus, og håbet om et liv efter døden må præge vores liv og fe-
ster her og nu. Bestil materiale ved henvendelse til imu@imu.dk

Få mere at vide: event.imu.dk

Tre gratis webinarer om børn,  
fællesskab og anerkendelse
Målgruppe: Klubledere

5. og 13. oktober kl. 19-20 samt 
25. november kl. 17-18 kan du 
sidde med hjemmefra og fx 
lære om hemmeligheden bag 
det stærke fællesskab på trods 
af alder og personlighedstyper. 
Gratis, men tilmelding nødvendig på hjemmesiden.

Få mere at vide: webinar.soendagsskoler.dk eller Britta Bank 
Møller 3026 3855

Del julens budskab med børnene
Målgruppe: Børnene i jeres by

Vær sikker på at få årets 
julenummer af Superfrø ved 
at bestille før 23/10. Bladet 
har god mængderabat og er 
særligt oplagt at uddele i ad-
ventstiden: fyldt med opgaver, 
historier og det gode budskab 
om Jesus i børnehøjde. Læg fx et program for familiemøder i 
missionshuset og/eller klubprogram i bladet.

Få mere at vide: superfroe.soendagsskoler.dk eller Lisbeth 
Nørgaard på 8227 1335
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d. 4. oktober kl. 17.00

konfirmandkursus.dk

KONFIRMANDKURSUS  /  2022
26. JUNI TIL 9. JULI 

Velkommen 
indenfor

Her hjælper vi hinanden  
med at stoppe coronasmitten

Vask og sprit  
ofte hænder

Hold afstand og undgå  
unødvendig nærkontakt

Gå ikke ind,  
hvis du har symptomer

Host og nys  
i ærmet
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Konfirmandkursus 2022
Målgruppe: 7.-8. klasser

Kender du nogle 7.-8. klasser? 
Konfirmandkursus er et alle 
tiders tilbud til unge i konfir-
mationsalderen. Her får de en 
forsmag på efterskolelivet med 
14 dages spændende under-
visning i et unikt fællesskab! 
Tilmeldingen åbner d. 4. oktober kl. 17. Vær klar ved tasterne, 
da nogle skoler bliver fyldt inden for den første time.  
Få mere at vide: konfirmandkursus.dk

Felix Rejser – Husk at fortælle  
om Felix Rejser
Målgruppe: Bestyrelsen 

Trods alle restriktioner det sidste år 
arbejder Felix Rejser ufortrødent vide-
re, og vi tager gerne mod tilmeldinger 
til vores rejser både i Danmark og 
til udlandet. Vi håber, at Corona situationen bliver mere stabil i 
2022, så det er muligt for os at gennemføre rejserne til Passions-
spillet 2022 i Oberammergau.

Tag gerne afsted flere sammen, så I kan styrke fællesskabet 
og dele oplevelserne bagefter. Henvis gerne til vores hjemme-
side: www.felixrejser.dk hvor I kan se vores udbud af rejser. 
Spred også gerne budskabet om mulige afrejser til Oberam-
mergau og efterfølgende feriedestinationer.  Vær med til at 
gøre alle opmærksomme på muligheden for en fælles ufor-
glemmelig og indholdsrig oplevelse. Læg Oberammergau-fol-
derne frem i missionshuse, bibelkredse, kirker, turistkontorer, 
biblioteker og hvor det ellers kan vække interesse. Skriv eller 
ring til os, hvis I har brug for flere eksemplarer eller program-
mer for enkelte af rejserne. I kan bestille flere materialer på 
kontakt@felixrejser.dk eller 75 92 20 22.

Få mere at vide: felixrejser.dk

Børkop højskoles nye kursuskatalog
Målgruppe: Bestyrelsen

Vi har netop fået trykt, og vedlagt 
tre eksemplarer af vores helt nye 
kursuskatalog for 2022! Særligt 
har vi lyst til at fremhæve vores to 
nye korte kurser MÆRK og Kursus 
i sjælesorg, som I kan læse mere 
om i kataloget. Tak om I vil være 
med til at sprede budskabet om og 
give videre til relevante modta-
gere. 

Læs mere om vores kurser på www.imb.dk/

Forudbestil julemagasinet 24:12 og 
julebøger til børn
Målgruppe: Bestyrelsen og 
klubledere

Husk at forudbestille julema-
gasinet 24:12 senest den 26. 
september, hvis I vil gøre brug 
af de gode rabatter. Rabat fra 
25 stk.

På lohse.dk finder du også flere julebøger til børn til at dele ud 
– heriblandt den nye »Vi fejrer Jesus«. Rabat fra 20 stk.

Få mere at vide: lohse.dk/24-12-2021

Gennem øjne og hænder til hjertet
Målgruppe: Bestyrelse,  
programudvalg

Som konsulent for kreativ 
forkyndelse sætter Helle Noer 
fokus på, at Guds ord ikke kun 
skal høres, men også ses og 
mærkes. I vedlagte folder er en 
række kreative tilbud, som vi 
håber, at I vil tage imod.

Få mere at vide: Læs mere i vedlagte folder og på kunstforgud.dk

Velkommen indenfor
Selvom alle corona-restriktioner 
nu er ophævet, er smitten ikke 
forsvundet. Vi må stadig hjælpe 
hinanden med at gøre vores fæl-
lesskaber til trygge steder at være. 
Brug gerne den vedlagte plakat ved 
indgangen, hvor I mødes. 

Få mere at vide: Flere plakater kan 
hentes og printes fra https://indre-
mission.dk/corona/

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 
laura.oed@indremission.dk  eller 82 27 12 13. 

Kontakt


