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Kære nyhedsbrevsmodtager
Så er det blevet forår, og det bliver lysere og varmere for
hver dag, der går. Det fylder mig med håb og en følelse af,
at tingene nok skal gå, selvom der foregår mange foruroligende ting rundt omkring i verden. Det er fantastisk at se
og høre, at der er begyndt at komme gang i hjulene rundt
omkring i IMU-fællesskaberne, og at der bliver tænkt tanker og drømt drømme for fremtiden. Det gælder også for
arrangementerne, og med dette brev gør vi opmærksom
på nogle af alle de gode tiltag, som jeg gerne vil opmuntre
og opfordre dig og dit fællesskab til at bakke op om og
deltage i. Det er vigtigt, at de lokale fællesskaber bliver
styrket - især i denne tid - og det sker også ved, at man
sammen tager afsted og oplever det store fællesskab sammen. Derfor vil jeg gerne bede dig om selv at overveje, om
du skal med på disse arrangementer, men også at invitere
resten af dit fællesskab med. Det vil helt sikkert være godt
både for dig og for dit fællesskab. Til slut vil jeg bare sige
stor tak for det arbejde, som du og dine medledere gør
lokalt. Sammen er vi Kristi legeme og hans lemmer, og alle
har vi en plads og opgave, som vi er kaldet til at udfylde og
udføre. Guds velsignelse over netop din tjeneste.
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Sæt kryds i kalenderen

De bedste hilsener
Daniel Præstholm, Landsleder i IMU

ECHO
ECHO ønsker at begejstre, inspirere og engagere. Vi tror
på, at Bibelen er relevant og lærerig for de udfordringer, vi
står overfor i dag. Vores håb med ECHO er at inspirere og
opmuntre til at leve et dagligt liv i et forpligtende forhold til
Gud gennem engagerende tilbedelse, bibelsk undervisning,
opsøgende arbejde, seminarer og fællesskab. Vi ønsker at
være et EKKO af Guds kærlighed og søger at elske som et
fællesskab, der byder folk fra alle samfundslag velkommen.
ECHO er IMUs nye konference. Det er 23.-25. september, i
Sydbank Arena, Kolding.
P.S. I har tidligere fået materiale med en dato i februar, tak
om I vil smide det ud, og bruge det vedlagte i kurverten.
Læs mere på echo.imu.dk

Å-festival 2022

Sommer i IMU

Endelig kan vi komme afsted på Å-festival igen! Så
hop i gummistøvlerne og kom på Å-festival! Festivalen er for dig, som elsker musik og festivalvibes,
og for dig, som savner et fællesskab, hvor Gud er i
centrum, men hvor man ikke behøver at sidde stille.
Igen i år er der gode navne på plakaten - KB og The
Dawn.

Minder er noget, du kan have med dig resten af
livet. Og alle har minder om noget.
Denne sommer kan du skabe minder med IMU og
dine venner på et eller flere af vores sommerarrangementer.
Del dine sommerminder med os på #SommerIMU

Læs mere på www.aa-festival.dk

Læs mere i flyeren og på plakaten der er lagt
med i denne kurvert

Årsmødefestival for alle

Info fra IMU-sekretæren

Fra fredag den 10. til søndag den 12. juni inviterer IMU
sammen med Indre Mission og Søndagsskolerne til Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Programmet byder
på interessante oplæg i miljøerne Biblen, Livet og Lederen
og fællesmøder i det store telt midt på pladsen. Det hele
krydres med forskellige tilbud bla. cafeen IMU-chill, hvor vi
hænger ud i de mørke nattetimer.
Tjek programmet på festival.indremission.dk

Ny kontaktperson
På IMU-sekretariatet vil vi gerne vide, når det
lokale arbejde i IMU-netværket skifter formand/
kontaktperson eller kasserer. Oplysninger kan
nemt udfyldes her: imu.dk/information/kontakt-os/ny-kontaktperson

Sæt kryds ved..:
5.
SEPT. Begynder-Forkynder (opstart)
7.-9.
OKT.

Heartbeat

19.
NOV.

AIM
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Vedtægter
Vi har opdateret vores standardvedtægter. Måske
er det tid til at I får kigget på jeres vedtægter, og
opdateret dem. Vi vejleder gerne med det. Husk at få
vedtægterne set igennem hos IMU-sekretariaet før I
godkender dem på en generalforsamling.
Læs mere på imu.dk/ressourcer
Bestil materialer på imu.dk
Har du set vores bestillingsside med materiale?
Ellers vil vi opfordre dig til det.
Vores materialer er gratis, fordi vi ønsker de skal
være tilgængelig for alle. Måske er det noget for
jer med vores guldkorn postkort, spillekort eller
bedekort?
Bestil på imu.dk/Bestil-materiale

Udgives af Indre Missions Ungdom
Vi sender IMUs nyhedsbrev to gange om året til vores netværk af foreninger, klubber og kirker.
Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt IMUs sekretariatet på 82 27 12 11 eller imu@imu.dk

