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Bliv inspireret i IMU’s mange
gode fællesskaber!
IMU’s fællesskaber er et sted, hvor du kan
komme og finde inspiration til at leve som
kristen, samt finde gode venner at leve
sammen med. I dette nyhedsbrev er der en
invitation til mange af vores arrangementer.
Det er alle arrangementer, hvor fællesskabet
om Jesus som frelser, vil være i centrum.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil deltage på alle disse
arrangementer. Vi håber også, at I vil hjælpe nye til at
søge ind i IMU’s fællesskaber, og lære Jesus at kende.
Tag med og bliv inspireret i fællesskabet! Vi glæder os
til at se netop dig!
Niels Hankelbjerg Mortensen
Landsleder i IMU

#1

Ny medieportal

IMEDIA

#2

Følg med på

#3

7. - 10. juni

#4

25. maj

#5

Fra 1. juli

#6

17.-18. maj

#7

25. maj

Instagram
Å-FESTIVAL
WorshipToday
SOMMER I IMU
Konnekt 2019

ÅRSMØDE

Følg med på IMU’s Instagram

Imedia er det nye!
Mangler I et oplæg i smågruppen? Gik du glip af det seneste
afsnit af PEPtalks? Eller kunne du godt bruge en spændende
podcast til togturen? Imedia.dk samler video og lyd om tro.
Her finder du 11 kanaler med indhold, som du kan bruge selv
eller i dit fællesskab. Kig forbi imedia.dk!

@IndreMissionsUngdom

@IMUdk

YouTube.com/c/IMUdk

@IMUdk

Lovsang er en sjov kameleon
Én af lovsangens farver er fællessangen, hvor vi brøler sammen til Gud! En anden farve er den lidt mørkere, hvor vi fortæller Gud, at livet nogle gange er
uretfærdigt. Lovsangen kan have præcis den farve,
du har brug for! På WorshipToday tror vi, at Gud
bruger lovsang til at tale til os. Og vi kan i lovsangen
vende vores hjerter mod ham!
Tjek WorshipToday ud på YouTube/Facebook for at
finde nye lovsange, eller for at finde inspiration og
undervisning til din lovsangsledelse.

Så så man lige mig
Pinse er for mange unge og teenagere = Å-festival. I år er ingen
undtagelse. Temaet er ”Så så
man lige mig”, som udfoldes gennem forkyndelse, lovsang og
koncerter med nogle af de største kristne kunstnere fra både
ind og udland.
Programmet opdateres løbende på Å-festivals Facebookside
og aa-festival.dk.

Teltpløkker er noget der rykker
Sommeren 2019 bliver sprød og spændende! Med
IMU kan du fylde din ferie med fede arrangementer
på TeenCamp, MusicPoint, Mørkholt Teencenter
(MTC) og Hjallerup Teen for teenagere og UngCamp på Mørkholt og i Fårevejle plus Hjallerup
UNG med program for unge.
Få overblikket i vores lækre PR-materiale: Plakaten,
der skaber det store overblik, folderen, der giver dig
alle de nødvendige detaljer, eller kig forbi imu.dk/
aktiviteter.

Konnekt er ”Mere end du tror”
Konnekt 2019 er den perfekte anledning til at invitere en ven med, da både taler og seminarer i år har særligt fokus på at være
relevant for alle—uanset ståsted. Så hvad enten det er din studiekammerat, dansepartner, underbo, bankrådgiver, en fra strikkeklubben, løbeklubben eller en helt tredje klub—tag din ven med.

Mandekonference - for alle mænd
Den 4. maj 2019 afholdes der mandekonference med temaet
”Mand mellem Bibel og modernitet – familiens overhoved i
kærlighed”. Der vil blive arbejdet med centrale bibeltekster. Der
vil være mulighed for lasergames og bilplejeseminar. Det bliver
rigtig fedt! Læs mere på www.mandekonference.dk

Årsmødefestival for alle
Den 25. maj 2019 inviterer Indre Mission til Årsmøde i Skive.
Alle arbejdsgrene er repræsenteret og der er et spændende
program til alle aldersgrupper. Vi ønsker at I må opleve at
blive inspireret og opmuntret af fællesskabet på tværs af
alder og livssituation. Tilmelding: årsmøde.indremission.dk
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Udgives af Indre Missions Ungdom
Vi sender IMUs nyhedsbrev to gange
om året til vores netværk af foreninger,
klubber og kirker.
Materialerne, som vi henviser til, kan
bestilles online på imu.dk/materialer.
Har du spørgsmål eller kommentarer,
så kontakt IMUs sekretariatet på
82 27 12 11 eller imu@imu.dk.

