
Samarbejde i fremtidens Indre Mission
– høringsoplæg 2014

Kære leder i Indre Mission

Nogle steder fungerer kredsarbejdet i Indre Mission rigtig godt. Andre steder halter det eller er 
brudt sammen. Under alle omstændigheder er vi kommet til et punkt, hvor det giver mening at over-
veje strukturen i Indre Missions arbejde. Med udgangspunkt i en rådslagningsdag for kredsformænd 
og lokale ledere i september 2013 har vi udarbejdet et oplæg til, hvordan vi kan arbejde med for-
eningsstrukturer i fremtiden. 

Det lokale arbejde i IM og IMU er fortsat grundstrukturen. I dette oplæg retter vi fokus på mulighe-
der for samarbejde og fællesskab på tværs af de lokale enheder. Udgangspunktet er, at vi har mulig-
hed for at vælge forskellige samarbejdsformer efter lokale ønsker og behov. 

Oplægget har været drøftet i Indre Missions Hovedbestyrelse i januar 2014 og sendes nu til høring i 
alle lokalsamfund og kredsbestyrelser. Høringssvar skal være indsendt til Indre Missions Hus senest 
den 15. april 2014. Det kan ske enten pr. mail (bf@imh.dk) eller pr. brev.

Hørringssvaret kan indeholde følgende:
•	 Kommentarer til de opstillede målsætninger og scenarier
•	 Overvejelser om styrker og svagheder ved de opstillede scenarier
•	 Forslag til andre scenarier end de opstillede
•	 Evt. forslag til nye idéer

Vi forventer ikke, at alle lokalforeninger indsender et høringssvar. Til gengæld vil vi gerne opfordre 
til, at alle bestyrelser så vidt muligt sætter tid af til overveje de lokale muligheder. 

Med venlig hilsen

Hans-Ole Bækgaard   Thomas B. Mikkelsen
Formand    Generalsekretær



Målsætninger
Vi har opstillet målsætninger for arbejdet med at udvikle arbejdet på tværs af de lokale fællesskaber:

1. Alle lokale fællesskaber indgår i en relation til andre lokale grupper
2. Administrationen skal være så enkel som muligt
3. Strukturen skal opleves meningsfuld
4. Strukturen skal være levende, dynamisk og sætte fokus på fællesskab og mission
5. Regionsgrænserne skal så vidt muligt udgøre en naturlig ramme for foreningsarbejdet 

 
Ad.1: Relation til andre grupper
Det er gavnligt for missionsindsatsen, at lokale fællesskaber samarbejder på tværs: 
•	 Vi kan inspirere hinanden til mission og bygge videre på hinandens erfaringer
•	 Vi kan koordinere ressourcer og aktiviteter
•	 Vi kan give de mindre fællesskaber mulighed for at blive en del af et større

Derfor vil vi opmuntre til, at alle lokale fællesskaber tager initiativ til at blive en del af en større 
sammenhæng. Det vil vi gøre ved at pege på forskellige muligheder. 
Spørgsmål: Hvorfor giver det mening at samarbejde på tværs? 

Ad.2: Enkel administration
Vi ser forskellighed som en styrke. De lokale fællesskaber har forskellige behov og ønsker til samar-
bejde på tværs. Derfor giver det mening, at det udvikler sig forskelligt. Som konsekvens heraf ned-
lægger vi kredsstrukturen som en landsdækkende, administrativ struktur. Det indebærer:
•	 Det bliver regionernes opgave at støtte udviklingen af fællesskab på tværs
•	 Vi fører ikke længere centralt kartotek over kredse og kredsformænd 
•	 Nuværende kredse kan fortsætte arbejdet uændret eller udvikle det i nye retninger
•	 Kredsformænd og andre ledere kan tilmelde sig den centrale nyhedsliste og jævnligt modtage 

information om Indre Missions arbejde
Spørgsmål: Hvilke fordele ser I i, at gøre rammen for fællesskab på tværs mere fleksibelt?

Ad.3: Meningsfuld struktur
Det er vigtigt, at det enkelte fælleskab selv beslutter, hvilke samarbejdsrelationer, man ønsker at 
være en del af. Samarbejdet bygges derfor op lokalt med støtte fra regionens medarbejdere. 
Spørgsmål: Hvem har I interesse i at samarbejde med?

Ad.4: Fokus på fællesskab og mission
Samarbejdet på tværs af lokale fællesskaber kan med fordel tage udgangspunkt i konkrete handlin-
ger, som styrker fællesskabet og gør Indre Mission til en mere udadvendt bevægelse. Hvis samar-
bejdsformen er åben og fleksibel, kan den hele tiden tilpasses aktuelle missionsudfordringer. Struk-
turen må ikke blive for fastlåst, og vi skal kun opretholde nødvendige strukturer.
Spørgsmål: Binder I for mange ressourcer til administrative opgaver?
 
Ad.5: Regionsgrænserne som en naturlig ramme
Indre Missions ansatte skal arbejde i fem regioner. Derfor er det naturligt, at foreningsarbejdet i vi-
dest muligt omfang orienterer sig inden for samme ramme. Hvis det giver mening at indgå i samar-
bejdsrelationer på tværs af regionsgrænserne, er det fortsat muligt.  
Spørgsmål: Hvilke muligheder ser I i kontakten med det regionale ressourcecenter?



Mulige scenarier for fællesskab
Den nye model åbner op for mange forskellige former for samspil mellem lokale fællesskaber. Her 
er fem forskellige scenarier:

Interessenetværk
•	 To eller flere lokale IM-fællesskaber finder sammen, fordi de har sammen-

faldende interesser. Er en vej til at dele viden og erfaringer og derved skabe 
udvikling

•	 Samarbejdet kan både være på lederniveau og på deltagerniveau og er ikke 
nødvendigvis geografisk bestemt

•	 Der kan samarbejdes om arrangementer, kurser, idéudvikling mv.
•	 Ledelsen af samarbejdet kan være formaliseret eller uden formalisering
•	 Samarbejdet kan være permanent eller tidsbegrænset

Styrker:
•	 Giver mulighed for et målrettet samarbejde omkring særlige interesser og behov
•	 Tager udgangspunkt i de deltagende fællesskabers konkrete udfordringer

Svagheder:
•	 Det er ikke sikkert, det er mest givtigt at være i netværk med fællesskaber, hvis situation ligner 

ens egen
•	 Det kan med tiden være svært at holde fast i det oprindelige formål

Fælles bestyrelse 
•	 En fælles bestyrelse for en række mindre lokale fællesskaber leder arbejdet 

og tager ansvar for, at der bliver sammensat mødeprogrammer m.m. de en-
kelte steder

•	 De lokale programmer koordineres, så man i videst muligt omfang udnytter 
tilkaldte forkynderes ressourcer optimalt

Styrker:
•	 En ressourcebesparende og effektiv vej til at koordinere aktiviteter og ansvar
•	 Aflaster de lokale bestyrelse for krævende arbejdsopgaver og skaber synlig synergi
•	 Er en let gennemskuelig model som synliggør, hvem der har det formelle ansvar for konkrete 

arbejdsopgaver

Svagheder:
•	 Effektiviseringen kan let ske på bekostning af den frivillige indsats, fordi der er behov for færre 

personer til at sidde i f.eks. programudvalg mv.
•	 Det lokale engagement bliver mindre



Traditionel kreds
•	 Geografien afgør, hvilke lokale fællesskaber der indgår i samarbejdet
•	 Det er ikke nødvendigvis samme geografiske ramme som hidtil. En kreds af 

lokale fællesskaber kan frit danne en ny geografisk ramme for samarbejde
•	 Alle missionsfolk i det givne geografiske område indkaldes til årlig general-

forsamling som vælger bestyrelsen
•	 Bestyrelsen kan beslutte alle relevante former for samarbejde fra inspirationsfora for ledere på 

forskellige niveauer til forskellige former for aktiviteter eller fælles kurser og stævner

Styrker:
•	 Bygger på et tydeligt demokrati, som giver alle fællesskaber mulighed for at få medindflydelse
•	 En klassisk arbejdsmodel, som vi har stor erfaring med

Svagheder:
•	 Kan være ressourcekrævende at vedligeholde
•	 Kan være vanskelig at »sælge« til de yngre generationer, som er vænnet sig til at arbejde i lø-

sere netværk

Fælles aktivitet
•	 En kreds af lokale fællesskaber samler sig om en enkelt konkret aktivitet. 

Det kan være en møderække eller et årligt fremstød af forskellig art
•	 Ledelsen er en arrangementsledelse, som ikke har andet ansvar end selve 

arrangementet

Styrker:
•	 Den afgrænsende opgave gør det (muligvis) lettere at rekruttere frivillige til ledelsen
•	 Er ideel til at skabe fællesskab på tværs af foreninger i et større geografisk område 

Svagheder:
•	 Giver færre anledninger til at mødes på tværs af lokale sammenhænge

Centermodellen
•	 Et stort og udbygget samfund med mange ressourcer udgør et arbejdsmæs-

sigt centrum for et større område med mange mindre lokale fællesskaber
•	 Det drøftes løbende, hvilke arrangementer og tiltag de små fællesskaber 

inviteres til at deltage i, og hvordan de mindre fællesskaber kan trække på 
ressourcer i centret

Styrker:
•	 De ressourcestærke fællesskaber bliver forpligtet på at bidrage til de mindre fællesskaber
•	 Fører til en slanket organisation, da modellen ikke indebærer en særskilt (kreds)bestyrelse 

Svagheder:
•	 Lægger en ny »byrde« på de store fællesskaber, som i forvejen har et højt aktivitetsniveau
•	 Kan føre til overstyring af de små fællesskaber, hvis ikke der fastlægges klare spilleregler for 

samarbejdet


