
Opgaver 
Hver IMU aften er der sat en cellegruppe på som 
ansvarlige for aftenens forløb. Deres opgaver er:


• Informere om aftenen via SMS-fonen


• Sørge for at Kronen er åben


• Stå for indledning og/eller afslutning, gerne med 
lidt sang ind over


• Kaffe og kage!


• Oprydning efter 
aftenen


 
SMS-fonen 
Du kan altid spørge om nogle andre fra IMU er med 
på hygge eller lign. Du skal skrive en besked til 
20618219 og starte beskeden med ”Grindsted:” og 
så kommer du helt automatisk i kontakt med hele 
IMU. Husk at skrive dit navn og dit nummer, så folk 
ved, hvem de skal kontakte. Vil du med på listen 
kontakt Thomas Benner på Facebook


 

Yderligere info 

Medvandrere 

I IMU har vi to voksne medvandrere, som til enhver 
tid kan bruges til samtale og forbøn.


Carsten Mølgaard Hansen  
31 90 23 55 eller 76 72 71 23


Bestyrelsen  

Har du spørgsmål vedr. IMU kan du altid stille dem 
til bestyrelsen, enten ved at snakke med en af dem, 
eller skrive en seddel og putte i ”Ris og Ros” 
kassen, som står ved opslagstavlen. 


Rengøring  

I Kronen befinder der sig en seddel, som beskriver, 
hvornår de enkelte cellegrupper skal gøre rent. Husk 
at tjekke den. Rengøring lyder måske super trist 
men det kan også være rigtig hyggeligt, når nu man 
er en flok venner til at klare det! 

  

Program for efteråret 2017

IMU 
GRINDSTED 

   Jeg lever ikke mere selv, men Kristus 
lever i mig, og mit liv her på jorden lever 
jeg i troen på Guds søn, der elskede mig 

og gav sig selv hen for mig.
Galaterbrevet 2,20

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



Andre tilbud 
   
Kirke 
Vi vil som IMU gerne gå i  
kirke så meget som  muligt,  
og derfor har vi et par kirke-  
ansvarlige der er gode til at  
invitere til fælles kirkegang, ofte efterfyldt af en 
frokost og masser af hygge. 

Café Kilden 

Du snyder dig selv, hvis du ikke har brugt en fredag 
aften på Kilden, som er åben hver fredag fra kl. 
22:00-??:??. Her finder du kaffe, kakao, andagt, 
lovsang, spil og hygge sammen med en masse 
dejlige mennesker!


Hele herligheden finder sted på Ungdomsgården i 
Grindsted. Østergade 16, 7200 Grindsted  

Gadeevangalisation  

Ca. hver 3. fredag går vi ned på Torvet i Grindsted 
for at snakke med folk, som er i byen, om tro, liv og 
hvad der ellers lige rører sig i deres liv.  
	 	 	   Hvis du er interesseret i  
	 	 	      at tage med så kontakt  
	 	 	         Daniel Lavridsen

Program     Ansvarlig 

August: 

14: Opstart IMU    Bestyrelsen 

21: Farmer OL    Bestyrelsen 

28: Cellegruppe     

September: 

4: Fotoløb    Bestyrelsen 

11: Oplæg v. Simon hvas - Gademission CG 1 

18: Lovsang      CG 2 

25: Åben IMU - Steen Søvndal   CG 3 

24 - 30 Kollektiv 

27: Høstfest v. Villy Sørensen 

Oktober: 

2: Cellegruppe      

9: Bibelstudie Filip Fyhn    CG 4 

16: Social/spilleaften    CG 1 

23: Tale      CG 

November: 

6: Cellegruppe	 	 	 


13 Tale v. Michael Nygaard		 CG 5


20: Socialaften	 	 	 CG 2


24: Adventsfest v. Henrik Bak


27: Lovsang	 	 	 	 CG 3


December: 

4: Cellegruppe


11: Tale v. Andreas Bøge	 	 CG 4


28: Julefest v. Filip Fyhn


																																																																																																																																																																																																																																																																																				

																																																																																																																																																																																																																																																																																				


