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KERNEVÆRDIER

Vi vil leve i kærlighed

Vi vil leve i kærlighed. Det er IMU's
fjerde kerneværdi og afsættet for
denne folder. Som kristne fællesskaber har vi erfaret Guds kærlighed.
Gud har skabt noget nyt i os, og det
ønsker han ikke, at vi skal gemme
væk. Han sender os i stedet ud til
folk omkring os med den kærlighed,
vi selv har modtaget.
Det lyder måske flot og godt, men
hvordan er det lige, vi helt konkret
kan leve som fællesskaber og mennesker, der er sendt i kærlighed? Det
spørgsmål kan ofte dukke op, når vi
snakker om det med at give det videre. Det kan der være mange gode
grunde til, og derfor har vi valgt at
lave dette katalog med helt konkrete
idéer til, hvordan I som fællesskab
kan være sendt i kærlighed.
Det handler ikke om, at I skal have

som målsætning, at I skal nå alle
mennesker, der bor i jeres by. Det
handler heller ikke om, at I kun lykkes, hvis jeres IMU vokser til det
dobbelte i løbet af det næste år. Det
handler i stedet om, at I sammen lytter til, hvem Gud sender jer til som
fællesskab, og at I så begynder at øve
jer i, hvordan I helt konkret kan elske de mennesker.
Der er utrolig mange forskellige måder at gøre det på, og det er næsten
kun fantasien, der sætter grænser.
Her har vi samlet forslag, som vi ved
er blevet brugt med succes rundt
omkring i landet. Langt de fleste af
idéerne kommer fra IMU’ere selv,
der har prøvet de her ting, og som
gerne vil opmuntre jer til at gøre det
samme.

1.
Bøn for jeres by
Det kan måske godt virke lidt mærkeligt, at et idékatalog med forslag
til at elske jeres by begynder med at
foreslå, at I kan bede for byen, og for
de mennesker der bor der. Det er
der dog en rigtig god grund til. En af
de måder, vi konkret kan elske mennesker på er ved at bede for dem.
Vi kan lægge dem frem for Gud
og bede ham om, at han vil vise sig
for dem, så de kommer til tro på
ham.
Helt konkret har IMU lavet nogle
små labels, man kan sætte på et lys,
så man kan bruge lyset som et særligt bedelys. Måske skal I aftale, at I
vil tænde det lys hver gang i mødes
de næste par måneder og sammen
bruge 5 min på at bede for den by og
de mennesker, som I er sendt til.

2.
Caféaften
i missionshuset
Nogle vil måske opleve, at det kan
være lidt grænseoverskridende at
skulle invitere folk med til en almindelig aften i IMU. Så kan det være en
god idé at lave en caféaften eller lignende i missionshuset, hvor I aftaler,
at I inviterer kollegaer, klassekammerater osv. med. Der behøver ikke
være det store program på sådan en
aften.
Det kan være I kender et par
stykker, der kan spille lidt lækker
baggrundsmusik, der er et par stykker, der tager snacks og kage med og
så er scenen ellers sat til en hyggelig
aften, hvor flere af de mennesker I
kender kan få lov til at møde IMU
og missionshuset, måske for første
gang.

3.
ELSK din by
ELSK Danmark er en bevægelse af
kirker og kristne organisationer, der
øver sig i at engagere mennesker til
at elske den by, de bor i gennem venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.
Det sker gennem 1:1 hjælp i private
hjem og gennem forskellige events
og happenings i byen.
Der er allerede initiativer i gang
i flere byer rundt omkring i landet,
og måske er der også noget arbejde i
gang, i den by I bor i. Hvis det er tilfældet, kunne det være en mulighed
at kontakte dem og høre, om I kunne
bidrage med noget i forhold til deres
tiltag. På den måde behøver I ikke at
opfinde den dybe tallerken, men kan
bakke op om noget arbejde, der allerede eksisterer.

5.
4.
Gadeevangelisation
Vi kan vise mennesker omkring os
kærlighed ved at fortælle dem om
Jesus, så simpelt kan det siges. Én af
måderne man kan gøre det på er ved
at arrangere gadeevangelisation, hvor
man samler en gruppe, der stiller sig
på gaden på et tidspunkt, hvor man
ved, der vil være liv i byen og fortæller
de folk, der kommer forbi om Jesus.
Det kan virke lidt angstprovokerende for mange mennesker, og
derfor kan det være en rigtig god idé
at søge råd og sparring fra nogle folk,
der har erfaring med det, så man
undgår de værste nybegynder-fejl.
Hvis I har mod på at starte noget op,
vil vi derfor foreslå, at I kontakter
Cafébussen, der har masser erfaring
i at tale med mennesker om tro og
liv, og som helt sikkert har nogle
gode fif at give videre. I Region Midt
er det også muligt at få fat i Missionsrulleren, der indeholder nærmest
alt det grej, man har brug for.

Godhedsdag
Dette tiltag har mange forskellige
navne rundt omkring i landet. Fælles for dem alle sammen er, at det
handler om at vise kærlighed ved at
hjælpe folk med nogle helt konkrete
praktiske ting. Det kan ofte være en
rigtig god idé at lave sådan en dag i
samarbejde med nogle af de andre
fællesskaber i missionshuset eller
kirken, da det giver flere ressourcer
til at løfte opgaven, og det kan samtidig være med til at skabe relationer
på tværs af fællesskaberne.
Idéen er, at man udvælger en dag,
ofte lørdag, hvor man forsøger at
samle så mange frivillige som muligt, der kan hjælpe med alle mulige
praktiske gøremål. Derefter udarbejder man en lille flyer, der informerer
om tiltaget og datoen og så handler
det ellers om at dele flyers ud til så
mange som muligt, eller et bestemt
område, og håbe på, at der er mange,
der tager kontakt og beder om hjælp.
Hvis der allerede er andre lignende
initiativer i byen, kan det være, at
der er nogle der, som har kontakt til
nogle mennesker, der kunne have
brug for hjælp, så benyt gerne den
kontakt.

7.
Indsamling

6.
Hjælpesedler
rundt i byen
Dette tiltag minder på mange måder om det forrige, men i stedet for
at udvælge en bestemt dag, hvor
man tilbyder hjælp, kan man hænge
nogle sedler op forskellige steder i
byen, hvor man tilbyder hjælp og
giver nogle oplysninger, som folk
kan kontakte én på. På denne måde
er det ikke begrænset til en bestemt
dag, men er et mere løbende tilbud.
Det er på den ene side mere fleksibelt, for de mennesker der ønsker
hjælp, men det stiller også store krav
til de folk, der skal koordinere og
hjælpe med de forskellige opgaver.

IMU har i flere år talt om givertjeneste under overskriften: ”Hold ikke
det gode tilbage”. Virkeligheden for
mange af os er, at vi rent faktisk har
fået givet så mange penge, at vi har
mulighed for at give en del af det
videre til andre, der har mere brug
for det. En måde at elske jeres by
på kunne derfor også være at lave
en indsamling der var målrettet et
lokalt projekt eller tiltag, som I ved
kunne bruge en økonomisk håndsrækning.
Det behøver ikke handle om, at I
skal samle flere tusinde kroner ind,
men overvej om der ikke kunne
være nogle mennesker, som I kunne
vise kærlighed til ved at give nogle af
de penge, I har fået, videre til dem.
Kreativiteten når det kommer til
udførelsen af indsamlingen kender
ingen grænser, så tænk endelig ud af
boksen.

9.
8.
Julehjælp
/Juleroser
Julen er en særlig højtid for langt de
fleste mennesker i vores by. Det kan
derfor være en god overvejelse, om
ikke julen netop er en god mulighed
for at vise kærlighed til mennesker
omkring os. Det kan gøres på mange
forskellige måder.
Nogle steder har man tradition
for at skaffe nogle juleroser, som
man deler ud til et bestemt område
med en lille julehilsen, der fortæller
kort om julens budskab. Andre bestiller en masse udgaver af julemagasinet 24:12, som så bliver delt rundt,
og der er flere lignende idéer, som
kan bruges.

Kristendomskursus
Der findes forskellige kurser, der
særligt henvender sig til folk, der
ikke er vant til at komme i kirken og
missionshuset. Et af dem er Kristendomskursus, som man kan købe og
afholde lokalt. Alt indholdet og materialet er lavet og ligger klar, så det
handler i høj grad om at finde nogle
folk, der brænder for konceptet,
nogle gode lokaler og nogle undervisere.
Et Kristendomskursus er en
rigtig god mulighed for at invitere
venner, kollegaer, klassekammerater
osv. med ind i et fællesskab, hvor der
er plads til masser af spørgsmål og
undren. Der er utallige gode historier
fra hele landet om, hvordan sådanne
kurser har haft afgørende betydning
for folks tro. Både dem der var nye,
og dem der allerede var kristne. Dette tiltag kræver en del planlægning
og annoncering, og det kan derfor
være en god idé at lave det i samarbejde med nogle andre fællesskaber
i missionshuset eller kirken.

11.
10.
Spisning
– Åbent hjem
Næsten alle danskere er glade for
mad, og det kan derfor være en rigtig
god og overskuelig måde at elske
mennesker på. I kan evt. gå sammen
i smågruppen og skiftes til at invitere
hinanden sammen med nogle venner, der ikke er kristne, til fællesspisning. Det at have fællesskab omkring
mad er med til at styrke fællesskabet
og skabe nye relationer, og det er
bare en oplagt og simpel måde at
vise kærlighed på.
Det er vigtigt, at det på forhånd
er aftalt, om aftenen skal indeholde
et åndeligt indhold i form af en kort
andagt eller refleksion, eller om det
udelukkende skal være socialt. Begge
dele kan fungere rigtig godt, men det
er vigtigt, at det er aftalt på forhånd.

Spred glæde
lokalt
Kender I nogle mennesker i jeres by,
der kunne have brug for en særlig
opmuntring? Nogle personer er i en
situation, hvor de på en særlig måde
kan være udfordret af ensomhed og
have brug for, at nogle mennesker
ser dem og viser kærlighed. Det kan
dreje sig om ældre på det lokale plejehjem, flygtninge på et asylcenter
eller en helt tredje gruppe.
Hvis I ønsker at være noget for
nogle af de mennesker, kunne I vælge at kontakte f.eks. plejehjemmet
og høre, hvordan I kunne være med
til at sprede glæde for beboerne.
Det kan dreje sig som et musikalsk
indslag en aften, en spille aften med
beboerne eller noget helt tredje.

12.
Synlighed
i byen
Hvis folk skal møde os og vores fællesskaber, er det nødvendigt, at vi
fortæller dem, at vi findes. Derfor
kan det være en god idé at få lavet
nogle reklameplakater eller lignende, som I kan hænge op på synlige
steder i byen eller på skolerne, så
folk har mulighed for at se, hvem I
er, og måske blive interesseret i at
høre mere.
Det kan også være, at der et marked
eller andet arrangement i jeres by,
hvor det er muligt at få en stand,
hvor man kan fortælle om sin klub
eller forening. I sådan et tilfælde kan
det være, I skal overveje, hvordan I
kan bruge den mulighed til at være
synlig som fællesskab og vise mennesker i jeres by, at I elsker dem og
ønsker at bruge tid med dem.

13.
udadrettet
arrangement
Dette punkt dækker over en hel vifte
af forskellige arrangementer, I kan
vælge at afholde, som kunne appellere lidt bredere. Grundlæggende er
idéen, at det nogle gange kan have
en stor værdi, at vi afholder noget,
som måske kan få folk, der normalt
ikke kommer forbi til at dukke op.
Ikke fordi de bliver frelst af at sætte
deres fødder i missionshuset, men
fordi det kan være med til at skabe
nogle nye relationer.
Det er oplagt, at I vælger at afholde et arrangement, som I selv synes,
kunne give rigtig god mening og derfor gerne vil invitere flest mulig med
til. De sidste par år har der været
en del debatter, hvor man har givet
plads til en dialog mellem en ateist og en kristen. Det kunne måske
være en mulighed. Ellers kunne det
handle om at invitere en oplægsholder, der kunne sige noget, som var
relevant og tiltrækkende, også for de
personer, der ikke normalt kommer
til møderne.

15.
14.
uddeling af
kager o.lign.
Som nævnt tidligere er rigtig mange
danskere glade for mad. Derfor
kommer der også endnu et forslag,
der handler om det. Et af kærlighedens kendetegn er, at den giver ud
uden at kræve noget retur. Det kan
I helt konkret vise ved at dele kager,
småkager eller noget helt tredje ud
til ”tilfældige” mennesker, bare for at
gøre dem glade.
I kan vælge at gøre det et offentligt sted som på gågaden eller
lignende, men I kan også spørge om
lov til at gøre det på en skole eller
arbejdsplads, hvis I synes, det kunne
give mere mening. Uddelingen kan
også fungere som invitationsmulighed til et udadrettet arrangement
eller kristendomskursus.

Åben Bibelstudie Gruppe
(ÅBS)
Konceptet i ÅBS er, at man er nogle
kristne, der læser i Bibelen sammen
med nogle folk, der ikke er vant til
at læse i Bibelen. Hvis vi ønsker, at
mennesker skal møde Guds ultimative kærlighed, må vi på et tidspunkt
lede dem til Bibelen, og det kan en
ÅBS-gruppe være med til at gøre.
Hvis I derfor er nogle stykker, der
har mod på dette og måske har flere
venner, der har vist interesse for Bibelen, så er det en oplagt mulighed.
Helt konkret handler det om at samle nogle folk, gerne flest der ikke er
vant til at læse i Bibelen, og begynde
at læse sammen med den klare forudsætning, at der ikke er nogle dumme spørgsmål eller kommentarer.
Der er lavet forskellig materiale, der
kan bruges til dette, og især KFS har
udviklet en del forskelligt materiale,
som det er oplagt at gøre brug af i
dette arbejde.

16.
Start et
nyt fællesskab:
Mange har lært Jesus at kende ved at
møde andre kristne eller ved at blive
inviteret med ind i et kristent fællesskab. Måske kan nogle i jeres fællesskab lide at rode med biler. Hvorfor
ikke mødes omkring dette og slutte
med en andagt? På mange måder er
det nemmere at invitere vennerne
med til et fællesskab, hvor de deler
samme interesse, og så er der samtidig skabt rum for, at de kan blive
nysgerrige på troen gennem andagten og jeres indbyrdes samtaler. Det
kunne også være fodbold eller bagning – idéerne er mange.
Det kunne også være, at I skulle
starte noget klubarbejde op fx en
teenklub eller teencafé. Eller måske
kommer en del af IMU’erne fra jeres
fællesskab fra nabobyen. Hvorfor
mødes de så ikke i den by engang
imellem eller bliver en smågruppe?
Dermed kan I være med til at starte
små IMU-foreninger op eller gruppen fra nabobyen kan blive en satellit-IMU under den nuværende IMU.
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