
Lede til Jesus – leve i Ham

Indre Mission og valgmenigheder
I Indre Mission ønsker vi at være et fav-
nende fællesskab på et tydeligt evange-
lisk-luthersk grundlag. Det vil vi være for 
alle, der føler sig hjemme i Indre 
Mission, uanset om man en-
gagerer sig traditionelt i 
samfund eller i valg- el-
ler frimenigheder.

I denne lille folder kan 
du læse om de rammer 
og vilkår, som Indre Mis-
sions Hovedbestyrelse har 
stillet op for folkekirkelige 
valgmenigheder, der ønsker 
at være tilknyttet Indre Mis-
sion og eventuelt anvende et 
missionshus til gudstjeneste-
fejring (se bagsiden).
Vi vil gerne invitere til at 
indgå i en tilknytningsord-
ning til Indre Mission. I et 
godt samspil kan valg-
menigheden få støtte til 
at stå på samme åndelige 
linje som Indre Mission i 
det kirkelige landskab og 
finde opbakning til at fastholde 
menigheden i en sund kurs. Det er vort 
håb, at vi kan være i mission sammen.

Hovedbestyrelsen har ønsket at opstille 
rammer og vilkår, som levner stor frihed 
for den enkelte menighed. Derfor indgår 

Indre Missions ledelse gerne i 
konkrete drøftelser med nu-

værende eller nye menig-
heder om muligheder i 
en tilknytningsordning. I 
en god dialog vil vi gerne 
afklare, hvad det positivt 

kan have af betydning 
at være tilknyttet Indre 
Mission.

Derfor stiller vi gerne op til 
lokale møder for at vejlede, 

rådgive og stille relevante 
spørgsmål, så det lokale fæl-

lesskab kan få hjælp i over-
vejelserne og processen med 

dannelse og etablering af en 
ny menighed. Vi er overbe-

viste om, at det er vigtigt 
at være i samtale med 
hinanden – allerede i en 
tidlig fase – for at kunne 

hjælpe og understøtte 
hinanden bedst muligt.

Du er velkommen til at kontakte en af 
nedenstående personer: 

Kontaktperson  
(Jylland og Fyn): 
Vicegeneralsekretær 
Peter Nord Hansen 
Tlf. 82271201 / 26892201
Mail: pnh@imh.dk

Kontaktperson  
(Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm): 
Landsdelssekretær 
Kurt Kristensen 
Tlf. 30 49 24 10
Mail: kurt.kristensen@indremission.dk



• Valgmenigheden indgår i et landsdækkende 
fællesskab og har dermed fra begyndelsen et 
stort netværk og en naturlig relation til Indre 
Missions landsdækkende arrangementer 
(årsmøde, lederkonference, bibelcampings 
osv.), til IM-tilknyttede efterskoler og bibel-
skole samt en række andre relevante tilbud 
og muligheder.

• Valgmenigheden opnår mulighed for at 
benytte det lokale missionshus til gudstjene-
stefejring.

• Præster og ansatte kan indgå i et frit kollega-
fællesskab med Indre Missions medarbejdere 
og derigennem hente inspiration og støtte 
til arbejdet. Præster i en valgmenighed kan 
f.eks. deltage i kurser og stævner for medar-
bejdere i Indre Mission.

• Valgmenigheden kan i ubegrænset omfang 
gøre brug af IM-ansatte forkyndere og konsu-
lenter, ligesom valgmenighedens præst kan 
forkynde og undervise i Indre Mission.

• Valgmenigheden vil få tilsendt materialer og 
tilbud fra Indre Missions mange arbejdsgrene 
og vil i det hele taget blive understøttet af 
det landsdækkende arbejde.

• Valgmenigheden kan benytte de mange for-
skellige ressourcer i bevægelsen (materialer, 
lederuddannelse, undervisning, bøger, musik, 
blade, kurser, lejre, cafébussen, internet-si-
der, hjælp til evangelisation og diakoni osv.).

• Valgmenigheden indgår i et frugtbart samspil 
med Indre Mission til gensidig berigelse, og 
den kan opmuntre til engagement i Indre 
Mission og bidrage til økonomisk støtte til 
bevægelsens arbejde såvel lokalt som på 
landsplan.

Fordele ved at være tilknyttet Indre Mission
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1. Valgmenigheder i Den danske Folkekir-
ke kan knytte sig til Indre Missions ar-
bejde ved i sine vedtægter at betegne 
sig som valgmenighed tilknyttet Indre 
Mission.

2. Der kan være forskellige tilknytnings-
grader til Indre Mission:

 a. Valgmenigheden kan etableres som 
et gudstjenestefællesskab, hvor 
medlemmerne derudover efter 
ønske engagerer sig i det lokale IM-
arbejde.

 b. Eller valgmenigheden etableres med 
selvstændigt menighedsarbejde, 
som, hvis det ønskes, kan registreres 
som IM-arbejde.

3. Valgmenighedens ledelse har det 
organisatoriske og åndelige ansvar for 
menigheden.

4. Valgmenigheden har selvstændig øko-
nomi.

5. Valgmenigheden har ansvar for at kalde 
præst og yde medarbejderpleje.

6. Valgmenigheden kan gøre brug af 
IM-ansatte forkyndere og konsulenter, 
ligesom valgmenighedens præst kan 
forkynde og undervise i Indre Mission.

7. Præster og ansatte i valgmenigheder 
tilknyttet Indre Mission kan deltage 
i medarbejderkonventer og i Indre 
Missions medarbejderkonferencer og 
modtage materialer fra Indre Mission 
på lige fod med IM-ansatte.

8. Indre Missions tilbyder vejledning i 
konkrete åndelige spørgsmål.

9. Indre Mission stiller sig til rådighed for 
drøftelser med valgmenigheder om 
muligheder i en tilknytningsordning.

10. Indre Mission optager tilknyttede valg-
menigheder i Indre Missions Tidendes 
informationsnummer.

11. Valgmenigheden udpeger en kontakt-
person, som modtager nyhedsbreve og 
materialer fra Indre Mission.

Valgmenigheder kan tilknyttes Indre Mission



Valgmenigheder og frimenigheder, der er 
 tilknyttede Indre Mission, kan anvende 
 missionshuse til gudstjenestefejring

1. Det lokale IM-samfund har mulighed for at 
imødekomme ønske fra en IM-tilknyttet valg- 
 eller frimenighed om brug af missionshuset til 
gudstjenestefejring.

 For kirkelige handlinger er det tilladt at anvende 
missionshuset til vielser og bisættelser/begra-
velser ud fra betingelser i lejekontrakten. Der 
henvises også til muligheder i ”Bekendtgørelse 
af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens 
kirker m.m.” (§ 11)

2. Ansøgning sendes til det lokale IM-samfunds 
bestyrelse, som foranstalter, at ansøgningen 
fremlægges og drøftes på en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling. Indre Mission 
tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med 
behandling af ansøgningen.

3. På generalforsamlingen skal der efter drøftelse 
af ansøgningen afholdes skriftlig afstemning.

4. På generalforsamlingen skal minimum 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemme for, hvis 
ansøgningen skal kunne imødekommes.

5. Det er den lokale samfundsbestyrelses ansvar 
at fastsætte lejens størrelse og øvrige praktiske 
vilkår for aftalen. Herunder indretning af møde-
lokalet til gudstjenestefejring. Det er tilladt at 
opbevare og anvende nadervin med alkohol. 

 Huslejen skal fastsættes med udgangspunkt i 
markedslejen.

6. Det er den lokale samfundsbestyrelses ansvar at 
udarbejde lejeaftale og at følge op på denne. 

7. Lejeaftalen skal godkendes af Indre Missions 
Hovedbestyrelse efter indstilling fra den lokale 
samfundsbestyrelse.

8. Ønsker menigheden egen mødevirksomhed, 
børne- og ungdomsarbejde m.m., må det ikke 
etableres som alternativ til det øvrige lokale IM-
arbejde uden forudgående aftale med den lokale 
IM-bestyrelse.

9. Indre Mission tilbyder håndtering af lønudbeta-
linger, skat, ATP m.m.


