Nyhedsbrev fra IM Herning
Maj 2018

Kære venner!
I denne måneds nyhedsbrev har vi kort sagt to ting på hjerte: Årsmøde-gaven (se nederst)
og ”nabohjælp” til Å-festivalen, som vores IM/IMU-venner i Sdr. Felding arrangerer.

Oprydning efter Å-festivalen d. 21. maj (2. pinsedag):
Vi vil meget gerne have nogle navne/telefonnumre på folk, som er villige til at give Åfestival nogle timer. Har man lyst til på forhånd at melde sig til en speciel opgave er dette
muligt.
Opgaverne er:
Kl. 12: Oprydning/nedtagning af telt
Kl. 12: Oprydning af kiosk
Kl. 12.30: El nedtagning
Kl. 12.30: Rengøring af toiletter
Kl. 13: Oprydning i klubhuset
Kl. 13.30: Hjælp i informationsteltet
Kl. 13.30: Hjælp til kabler og scene i det store telt
Kl. 12.30: Alle områder gås igennem for affald.
Oprydning starter efter afslutningsgudstjenesten, og vi kan finde opgaver som passer til
kræfter og tid.
Kl. 14.30 giver vi et måltid mad til det arbejdende folk.
Per Gram Pedersen og Birgitte Birkbak, Sdr. Felding vil være koordinatorer og vil være
synlige på pladsen ved klubhuset. Hjælpere vil få vejledning her og hjælp til at finde
kontaktpersonen for det enkelte område.
Ønsker du at hjælpe vores ”naboer” i Sdr. Felding ved oprydningen, kan du henvende dig
til Bethania-bestyrelsen eller direkte til ovennævnte personer.

Samarit – Sygeplejerske - Førstehjælper (også til Å-festival)
Der er brug for personer, der kan deres førstehjælp (gerne sygeplejersker el.lign.), hvis
uheldet er ude.

Natte- & brandvagter
En opgave for dig, der er mindst 25 år:
Opgaven som brand- og nattevagt går i store træk ud på at skabe tryghed og holde opsyn
med pladsen, så der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer. Der er et regelsæt, som
alle skal indordne sig under – hvilket bliver forklaret til alle vagter ved opstart, så der ikke
opstår nogen tvivl (regelsættet kan ses på hjemmesiden http://www.aa-festival.dk).
Alt Kontakt / Tilmelding / Spørgsmål
vedr. vagt / samarit på Å-festival bedes henvendt til:
Henrik Tygesen – 52 22 52 46 - eller: tygesen@bbsyd.dk

Nyhedsbrev fra IM Herning
Årsmødegave og årsmødefestival
Vi vil gerne - på vegne af Indre Mission i Danmark - spørge, om du/I vil give et bidrag til
Indre Missions arbejde på landsplan. Én gang årligt - forud for Årsmødet - foretages der en
indsamling rundt i Indre Missions samfund over hele Danmark, hvor alle opfordres til at
give et bidrag.
Hvis du vil give en gave kan indbetalingen foregå på flere måder:
1. Du/I indbetaler via netbank og det gøres ved at indbetale til Bethanias
girokonto - og så overføres pengene til IM. Der vælges type +01 og gironummer
7846681, i teksten skrives: Årsgave til IM DK fra "navn" + dit givernummer.
2. Du/I kan give en gave via MobilePay. IM har oprettet et nummer 12912 som
man kan overføre årsgaven til. Der skal noteres givernummer eller cpr-nummer i
meddelelsesfeltet.
3.

Tirsdag den 29. maj, vil vi holde Årsgave-indsamling ved mødet i Bethania.

Håber at du/I vil bære med på IM's arbejde på
landsplan. Hvis der er spørgsmål angående årsgaven
er du/I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Fra bestyrelsen vil vi gerne opfordre til at deltage i
Årsmøde-festivalen den første weekend i juni. Det
bliver festligt!
Med ønsket om en glædelig pinse
Bestyrelsen

