IMU august 2019

My Story

Velkommen til et nyt halvår i IMU
14. september

Sommerferien er ved at være overstået, og
vi skal til at forholde os til hverdagen. For
nogle vil hverdagen være ny på mange parametre, nyt studie, nye mennesker at forholde sig til. Alt dette er godt, for det er en del
af livet, at tiderne skifter.
I dette nyhedsbrev får du en udvalgt del af
nogle af alle de gode tanker og ideer vi
gerne vil invitere dig til at tænke med i. Alle
vore tiltag, nye som gamle skulle gerne pege hen mod
det, der ikke ændrer sig i IMU, at vi vil være et kristent
ungdomsfællesskab der peger hen mod Jesus som vores
frelser!
IMU er nemlig dit fællesskab, hvor du sammen med
andre unge kan få lov til at være ung og samtidig være på
vej i din troshistorie.

28. juni - 11. juli 2020

22.-24. november

Ledertræning

Plakat

Information

Niels Hankelbjerg Mortensen
Landsleder i IMU

Event 2019: My Story

Kreativ Teendag

Event er IMUs landsstævne for 13-17 årige. Vi vil samle en

Forkæl dig selv og vær med på en inspirerende, kreativ

masse teenager i Vejle til en weekend med forkyndelse,

legeplads. Musik, kreativitet og medier er i centrum til

lovsang og fællesskab.

workshops.

I år er temaet ”My Story”. Vi skal høre om de historier, som

Det er hvad du kan opleve til Kreativ Teendag på Grejs-

Gud fortæller – både om mig, som menneske, men også om

dalens Efteskole d. 14. september. Det er for dig der er

hans plads i min livsfortælling .

går i 6.-9. klasse.

Er du over 20 år? Så bliv smågruppeleder. Du får ansvar for
din egen smågruppe, og får lov til at gøre en forskel ind i teenagers liv.
Læs alt om program, pris og andre nyttige informationer på
event.imu.dk. Tilmeldingen åbner 2. september.

Se det spændende program på imu.dk/kreativteendag.
Tilmeldingsfristen er lige om lidt.

Konfirmandkursus 2020

eSportsCamp

Tilmeldingen til sommerens hotteste

Vil du finde ud af om Gud og computere kan kombi-

kursus for unge i konfirmationsalderen

neres? Så grib dine LAN-kabler og kom med på

(7.-8. klasse) åbner 7. oktober kl. 15. Der er rift om

en spændende og anderledes weekend!

pladserne, så vær klar. Kurset afvikles fra 28. juni til

eSportsCamp er for dem der er 12-15 år. Oplev

11. juli 2020 på Djurslands Efterskole, Frøstruphave

et fedt kristent fællesskab, få nye venner og mød

Efterskole, Sædding Efterskole og Hedemølle Efter-

seje kristne ledere. Du vil samtidigt få en smagsprø-

skole. Tjek konfirmandkursus.dk

ve på efterskolelivet.

4U - ledertræning
I foråret 2020 udbyder IMU lederkurset 4U. Det er et kursus for alle, der sidder på en
udvalgspost i IMU. Gennem tre moduler på tre lørdage fra januar til marts bliver du udrustet
til at være udvalgsmedlem i dit lokale fællesskab.
Kurset kommer ind omkring visionstænkning, ledelse og lederskab, en masse praktiske
ting, og samtidig får du rig mulighed for at sparre med andre unge, der er i samme tjeneste
som dig. Derfor er 4U et must for dig i IMU-udvalget.

Smågrupper
Mangler I inspiration til jeres smågruppemøder og bibelstudieaftener, så er der hjælp at
hente. På IMU's side smaagrupper.dk kan I finde spændende og udfordrende oplæg. Oplæggene er forskellige i form, men alle indeholder spørgsmål til samtale og refleksion. Hjælp
med at sprede budskabet ved at hænge den vedlagte plakat
op i jeres missionshus, hvor flest muligt ser den.

Husk børneattesten
Har I fået nye ledere hos jer? Alle ledere i teenklubben og
bestyrelsesmedlemmer i IMU-afdelinger med IMU’ere under
15 år skal udfylde en børneattest, og det er
klublederen/formandens ansvar, at det sker. Vi hjælper gerne.
Kig forbi IMU.dk/børneattest og se hvordan.

@IndreMissionsUngdom

@IMUdk

@IMUdk

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.

imu.dk

