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PROGRAM

ANSVARLIG

PROGRAM

ANSVARLIG

AUGUST

NOVEMBER

13.: Konkurrenceaften
Bestyrelsen
20.: Fotoløb
Bestyrelsen
27.: Cellegruppe - opstart

5.: Tale v. Begynderforkynder
12.: Filmaften m. snacks
19.: Cellegruppe
26.: Tale v. Joffi

CG 1
CG 2
CG 3

OPGAVER TIL EN IMU-AFTEN:
Til de fleste IMU-aftener er en
cellegruppe ansvarlig for aftenens
forløb. Denne cellegruppes opgave
vil være:
-

SEPTEMBER
DECEMBER
3.: Tale v. Børge Jørgensen
CG 1
fra Åbne Døre: ”den forfulgte kirke”
m. fællesspisning
10.: Bytte-bytte aften
CG 2
17.: Cellegruppe
21.-23.: IMU-lejr
24.: Bowlingaften
CG 3
OKTOBER
1.: Cellegruppe
8.: Socialaften m. fællesspisning CG 4
15.: Tale v. Andreas Bøge
CG 5
21.-26.: Kollektiv
22.: Åben IMU
CG 6
29.: Cellegruppe
31.: Fællesmøde med IM v. Christian
Rasmussen: ”Jesu(s) glæde”

3.: Cellegruppe
10.: Kælkning
17.: Christmas caroling

CG 4
CG 5

-

At informere om aftenen via
SMS-fonen og
Facebookgruppen.
At sørge for at møde op før tid
og låse Kronen op.
At stå for aftenens indledning
og/eller afslutning. Derudover
også gerne fællessang.
At sørge for kaffe og kage.
At rydde op efter aftenen.
At arrangere fællesspisning,
hvis det står på programmet.

SMS-FONEN
Du er til enhver tid velkommen til at
spørge, om andre fra IMU er friske på
noget hygge. Du skal bare skrive en
besked til 20618219, og starte
beskeden med ”Grindsted:”.
Så sendes beskeden automatisk
videre til alle i IMU, som er koblet på
SMS-fonen. Husk at skrive dit navn og
nummer, så folk ved, hvem de skal
kontakte.
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KIRKE:
Vi ønsker, at vi som IMU går i kirke
sammen så meget som muligt. Derfor
har vi også internt kirkeansvarlige, der
sørger for at invitere til fælles kirkegang
for vores IMU. Herefter er der ofte
frokost og hygge.

MEDVANDRERE:
I IMU har vi to voksne medvandrere,
som til enhver tid kan bruges til
forbøn og samtale.
Deres navne er Carsten Mølgaard
Hansen (tlf.: 31902355) og Hanne
Skindhøj (tlf.: 61782966).

CAFÉ KILDEN:
Brug din fredag aften på Kilden med
hygge, kaffe, kakao, andagt, lovsang
spil og ikke mindst en masse dejlige
mennesker.
Adressen er ved Ungdomsgården i
Grindsted: Østergade 16, 7200
Grindsted. Kom forbi omkring klokken
22, og så fortsætter herligheden ellers
bare derfra.

BESTYRELSEN:
Har du spørgsmål vedrørende IMU, kan
du altid stille dem til bestyrelsen. Bare
grib fat i dem til IMU-aften eller skriv en
besked til dem.

GADEEVANGALISATION:
Ca. hver 3. fredag begiver vi os ned på
Torvet i Grindsted, hvor vi snakker med
de, som er i byen, om tro, liv og hvad
der ellers fylder og rører sig i deres liv.
De, der arrangerer aftenen, sørger for
at give besked mandag til IMU og på
Facebook, så du kan komme med.

RENGØRING:
På opslagstavlen I Kronen hænger en
seddel med en plan over, hvornår de
enkelte cellegrupper skal gøre rent.
Denne skal cellegrupperne huske at
tjekke – hver cellegruppe skal gøre rent
ca. 2 gange om året. Og rengøring
kan faktisk godt være ganske
hyggeligt!
FÆLLESSPISNING:
Vi har i IMU’en arrangeret aftener med
fællesspisning før selve programmet
begynder. Står en cellegruppe for
aftenen med fællesspisning, findes der
en madtjenestegruppe som man kan
henvende sig til for hjælp.

