Tændt&Sendt-aften
Overordnede tanker
Målet for at afholde en Tændt&Sendt-aften er, at I sammen
som fællesskab får talt om, hvordan I kan blive tændt af
Gud og sendt i kærlighed. Vi håber især, at I kan blive konkrete om, hvordan I ønsker at elske den by og de mennesker,
som I bor iblandt. Herunder er de forskellige elementer
beskrevet, og til sidst er der lavet et forslag til programmet
for aftenen.

Sange
IMU har fået skrevet nogle sange, der forsøger at sætte ord
på, hvad det vil sige at leve i bøn og kærlighed. Derfor vil det
være oplagt, at I bruger en eller flere af de sange i løbet af
aftenen. Akkorder og indspilninger ligger på imu.dk
• Vi er et folk (IMU’s kernesange)
• Elske som dig (IMU’s kernesange)
• Jeg vil trække livet ind (IMU’s kernesange)

Indledende input
Da det ikke er sikkert, at alle i jeres fællesskab ved, hvad
Tændt&Sendt handler om, er det vigtigt, at I bruger tid på
at introducere det. Det kan I gøre på flere måder, men her
kommer to forslag:
1) Video: Som introduktion til aftenen kan I se videoen med
Simon Hauge på Youtube, hvor han fortæller om tankerne
bag Tændt&Sendt
2) Samtalefolder: I kan bestille nogle samtalefoldere på
imu.dk. Folderne er ganske gratis, og de leder jer igennem en samtale omkring det at være Tændt&Sendt. Det
er tænkt som en folder, der kan bruges til Walk and Talk
2-og-2

Tændt af Gud - Bøn
Efter det indledende input, vil vi opfordre jer til at bruge tid
i bøn. I kan finde en masse forskellige forslag i folderen »15
livliner«. Start med at bruge tid på at bede for den enkelte
og hinanden. Bed om at Gud må fylde og tænde den enkelte
med sin kærlighed. At den enkelte må se Guds kærlighed,
og at Gud sender dig ud i det, der er din hverdag. I kan
gøre det som stille bøn, hvor I beder hver for sig, eller som
forbøn, hvor alle bliver nævnt konkret.
Derefter er det tid til at bede for jeres by. Vi vil opfordrer jer
til at lave et bedelys som en påmindelse om, at I skal huske
at bede for jeres by. IMU har lavet nogle små labels og en
lighter med tryk, som I kan bruge til det.
Giv evt. mulighed for at dele tanker og overvejelser efter
bønnen.

Sendt i kærlighed
Det næste og største punkt på aftenen er et ønske om at
sætte fokus på det, at I som fællesskab er sendt i kærlighed. Det kan være, at det allerede kommer til udtryk på

forskellige måder, men nu er det i hvert fald muligheden for
at få talt om det i fællesskabet. I skal endelige føle jer frie til
at tilrettelægge det på jeres egen måde, men her kommer
tre forslag:
1) Kærlighedskatalog: IMU har udgivet et kærlighedskatalog, der indeholder en masse forskellige idéer til måder, I
kan elske jeres by på. I kan dele nogle foldere ud og lade
folk i små grupper tale om, hvilke tiltag der kunne være
spændende at prøve i jeres IMU. I må selvfølgelig også
gerne komme med helt nye og vilde idéer. Efter 15-20 min
skal der samles op, så I hører hvilke tanker, de forskellige
grupper har gjort sig. Prøv at blive enige om 1-3 tiltag, som I
vil arbejde videre med i aften.
2) Konkretisering: Nu har I fundet nogle gode forslag, og
så er det vigtigt, at I begynder at tale om, hvordan det helt
konkret kunne se ud i jeres fællesskab og by. Sørg for, at I
er realistiske og ikke begynder at opsætte nogle ambitioner,
som I ikke er i stand til at komme i mål med. Brug nu 10-15 min
i grupperne på at tale om, hvordan det kunne se ud hos jer. Del
evt. forslagene ud til forskellige grupper, så I ikke arbejder med
det samme og fremlæg »resultatet« for hinanden bagefter.
3) 10 kærlighedstips og klistermærker: IMU har udgivet
en lille folder med 10 idéer til, hvordan I hver især kan
leve i kærlighed. Sammen med folderen er der lavet nogle
klistermærker, som man kan tage med og sætte nogle
udvalgte steder, så de kan minde én om tippet. Del folderen
og klistermærkerne ud og brug evt. lige 5 min på at tale
sammen 2-og-2 om, hvilke tips, som den enkelte vil øve sig
på de kommende uger.

Opfølgning
Det er vigtigt, at der bliver samlet op på aftenen, så alle ved,
hvad den videre proces er. Det er derfor oplagt, at formanden,
eller en anden fra udvalget, samler op og forsøger at give
en retning på, hvad der nu skal gøres, og hvem der gør det.
Måske skal der samles en gruppe til de enkelte tiltag, eller
også skal det være smågrupperne, der får en opgave.

Forslag til program
Velkomst
Sang: Elske som dig
Indledende input: Video eller samtalefolder
Sang: Jeg vil trække livet ind
Tændt af Gud: Bøn for den enkelte, hinanden
og jeres by
Sang: Vi er et folk
Sendt i kærlighed:
Kærlighedskataloget
Konkretisering
10 kærlighedstips
Opfølgning

