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Vi er kaldet til at drive mission blandt nutidsmennesker  
– mission ind i vores egen tid. Ikke til at være en tidslomme, 
der blot forsøger at fastholde traditioner og kultur. Det ud-
fordrer os til at forstå og kende vores tid, dens ånd og kultur. 
Og ikke mindst dens mennesker. Kender vi ikke dem, så ved 
vi ikke, hvem vi taler til og rammer i bedste fald blot ved siden 
af. I værste fald skræmmer vi mennesker væk fra Kristus. Ved 
IM’s årsmøde 2023 tager vi livtag med den udfordring, det er 
at være en nutidig missionsbevægelse: Mission i tiden.

For hele familien
Vejen Idrætscenter danner en perfekt ramme om et årsmøde, 
som hele familien kan glæde sig til. Foruden årsmødets om-
fattende børneprogram, er der badeland, familiespa, spring-
hal, motionsrum og boldbaner. Det er oplagt at kombinere 
årsmødet i Vejen med en aktiv weekend for hele familien,  
der samtidig kan bo på den tilknyttede campingplads,  
i hytter eller på hostel.

Vi ses i Vejen!

Sted
Vejen Idrætscenter, 
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
vejenic.dk

Information og tilmelding
årsmøde.indremission.dk

Årsmødegebyr
Tilmelding senest søndag den 4. juni
Voksne hele dagen 250,-
Børn 3-16 år hele dagen 100,-
Voksne aften 100,-
Børn 3-16 år aften 50,-
Årsmødegebyr giver også adgang  
til gratis kaffe/te til voksne, samt  
saftevand til børnene.

Tak for dit bidrag til Indre 
Missions årsgave 2023
Sådan kan du gøre:

• Give gaven kontant eller med  
dankort ved økonomistanden  
på årsmødet, hvor du også  
kan aflevere indsamlingslister,  
hvis I har samlet ind lokalt

• Sende gaven med kontoover- 
førsel til 7170-0002212631

• Give gaven med MobilePay til 12912

Bespisning
Bestilles ved tilmelding senest torsdag 
den 25. maj 2023.
Frokost inkl. kildevand 100,- (voksne)
Frokost inkl. kildevand 75,- (Børn 3-11 år)
Aftensmad inkl. kildevand 105,- (voksne)
Aftensmad inkl. kildevand 80,- (Børn 3-11 år)

Frokostbuffet: 12:00-13:30
Aftensmad: 17:00-18:30

Yderligere oplysninger
Telefonnummer til Informationen 
under årsmødet: 26 89 22 60
Har du spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte  
Kristina á Høvdanum Førrisdahl
kristina.ahf@indremission.dk
82 27 12 13

Hans-Ole Bækgaard 
Formand

Jens Medom Madsen
Generalsekretær

MisSion i TIDEn

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

12912



Kl. 09:00-12:00
Årsberetninger med spørgsmål og debat
Hans-Ole Bækgaard holder formandsberet-
ning og Anders Hummelmose giver et indblik 
i IMs regnskab. Vi vil drøfte IMs arbejde og 
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 12:00-13:30
Frokost

Kl. 13:30-14:00
Er tiden løbet fra evigheden?
Hvad har evangeliet at sige til mennesker  
der ikke bekymrer sig for evigheden, men  
for dagen i morgen?
Fælles oplæg ved sognepræst  
Niels Nymann Eriksen, København

Kl. 14:15-15:00
Seminar

Kl. 15:00-16:00
Kaffe

Kl. 16:00-16:45
Seminar

Kl. 17:00-18:30
Aftensmad

Kl. 18:30-19:30
Fællesmøde for alle aldre
Mødesteder med Jesus anno 2023. 
Vi dyster, snakker, hører, synger og griner sammen

Kl. 19:30-20:15
Kaffe

Kl. 20:15-22:00
Mission i tiden
Gud er uforanderlig. Verden er i konstant forandring, 
og det er vore forestillinger om Gud også. Men Gud  
er den samme. Troen kaster ankeret i evigheden. 
Fællessang og lovsangen ledes af musikere fra Grindsted.
Tale ved sognepræst Niels Nymann Eriksen,  
København.
(Fælles med AIM)
Bagerst i hallen vil der være måtter, som  
børnene kan sidde på.

SEMINARER
14:15-15:00 og 16:00-16:45 PROGRAM
Dommedag – mellem frygt og glæde
Hvordan er det muligt at glæde sig til 
dommedag? Hvad betyder dommedag 
for vores mission og hvordan taler vi 
om den?
Biskop emer. phD Steen Skovsgaard

Med kirken på mission
Hvordan får vi sat mission på dagsorden  
i menigheden? Hvor har kirken og missions-
huset sine styrker og svagheder? Hvordan 
undgår vi, at blive begrænset af tradi-
tioner og vaner? Vi deler erfaringer og 
inspiration fra hele landet.
Sven Madsen, Kirkekonsulent og 
tidligere menighedsrådsformand

Sådan kan du snakke med din nabo
Hvordan har vi en god dialog om tro med 
mennesker i vores by? Hvordan åbner vi 
samtalen? Seminaret bliver en blanding 
mellem oplæg og samtale, både i mindre 
grupper og i plenum.
Robert Svendsen, evangelist og leder 
af SnakTro

Hvad tjener en frivillig?
Hvordan får vi en god kultur for frivillig-
hed? Kan vi planlægge på en måde, som 
giver bedre plads til frivillige?
IM’s frivillighedsteam

På mission for børnefamilierne
Vi vil gerne skabe brugbare, opbyggende 
og fællesskabsfavnende rammer for  
børnefamilierne i missionshuset.  
Hvordan gør vi det?
Oplæg v. Mette Bertelsen,  
Øster Snede IM

SEMINARER
14:15-15:00
Samarbejde med andre 
kirkeretninger?
Om udfordringer og 
muligheder i samarbejdet 
med andre kirkeretninger.
Debat - Moderator  
Frederik Thormann Wagner, 
IMB-lærer og podcastvært
Fælles med AIM

16:00-16:45
Samspillet mellem  
IMU og IM
Om fællesskab og sam-
menhæng mellem gene-
rationer i vores kristne 
fællesskaber lokalt. Dialog 
mellem IMU’ere og IM’ere.
Moderator: Peter Jensen,  
ungdomskonsulent
Fælles med AIM

AIM
Sammen med IM’s årsmøde 
afholder IMU også AIM – ung-
domsårsmødet for IMU’ere. 
AIM har fokus på, hvad der sker 
i IMU på landsplan og lokalt. 
Vi har vores eget lokale, hvor 
vi skal debattere, inspirere 
hinanden, være sammen med 
Landsungdomsudvalget og 
selvfølgelig forkæles. Det bliver 
IMU med IMU på, så kom og 
vær med.  
Se mere på Facebook begiven-
heden: AIM 2023.



Børneårsmøde
Agent på afveje
Hjæææælp!!! Agenten er på afveje! Vil du hjælpe os med at 
få ham på rette vej igen? Og måske kan du endda selv træne 
dig op til at blive agent? Vi glæder os til at se dig!

BREAK er stedet for dig der går i 4-8 klasse, og klart det fedeste 
sted på årsmødet. BREAK er stedet, hvor du kan hænge ud sam-
men med vennerne, hygge, synge, høre om Jesus og lære nye 
mennesker at kende. Der vil også være lækre forfriskninger.

Kl. 09:00-12:00

Børnerummet (0-4 år)
Her er forskellige legeredskaber til rådighed og mulighed for at følge med  
i mødet på skærmen i lokalet.

Børneårsmøde (5 år til 3. klasse)
Hvem er agenten?
Vi skal høre om Guds agent som er kommet på afveje. Hvordan får Gud 
ham på rette vej? Derudover skal vi også synge gode sange, lege sjove lege 
og dyste i agentbanko!

BREAK-tid (4. klasse til 8. klasse)
Tid til forkyndelse.
Tid til lovsang, fordybelser og aktiviteter.
Tid til at hænge ud og hygge sig.

Kl. 12:00-13:30

Frokost

Kl. 13:30-15:00

Børnerummet (0-4 år)
Her er forskellige legeredskaber til rådighed og mulighed for at følge med  
i mødet på skærmen i lokalet.

Børneårsmøde (5 år til 3. klasse)
Agenttræning
En agent har mange forskellige færdigheder der skal trænes. Det kan være 
alt lige fra finurlige fingerspidsfølelser til eksposive skydeøvelser. Gå ikke 
glip af at få dit Agentbevis!

BREAK-hygge (4. klasse til 8. klasse)
Vi holder BREAK hygge. Det betyder at vi skal hygge, være kreative, spille spil, 
lege og måske får vi sved på panden!

Kl. 16:00-16:45

Børnerummet (0-4 år)
Her er forskellige legeredskaber til rådighed og mulighed for at følge med  
i mødet på skærmen i lokalet.

Børneårsmøde (5 år til 3. klasse)
Hoppeborge og leg. Agenter skal være i god form. Derfor skal vi hoppe, løbe 
forhindringsbane og lege en masse. Foregår indendørs i en hal.

BREAK-hygge (4. klasse til 8. klasse)
Vi fortsætter BREAK hygge.

Kl. 17:00-18:30

Aftensmad.

Kl. 18:30-19:30

Fællesmøde for alle aldre
Mødesteder med Jesus anno 2023. Vi dyster, snakker, hører, synger og griner 
sammen.

Kl. 20:15-22:00

BREAK-Challenge (4. klasse til 8. klasse)
Vi udfordrer hinanden i sjove og skøre challenges. 
Der vil også være andagt og lovsang.

PROGRAM FOR BØRN, JUNIORER OG TEENAGERE


