
 

 

	  



 

 

Hvordan	  får	  vi	  flere	  børnefamilier	  med	  i	  missionshuset	  eller	  hvordan	  får	  
vi	  startet	  en	  børneklub?	  
Børnefamilier	  bliver	  der	  færre	  og	  færre	  af	  i	  vores	  missionshuse	  rundt	  om	  i	  regionen.	  Her	  er	  
jeres	  forslag	  til,	  hvordan	  vi	  får	  flere	  til	  at	  komme:	  

• Messy	  Church	  (www.messychurch.dk/?id=6)	  	  
o I	  Messy	  Church	  er	  der	  plads	  til,	  at	  voksne	  og	  børn	  kan	  opleve	  side	  om	  side.	  Når	  

mange	  mennesker	  er	  sammen,	  er	  der	  mange	  forskellige	  behov,	  der	  skal	  tages	  
hensyn	  til.	  Johan	  på	  2,	  der	  konstant	  er	  overalt;	  Lise	  på	  12,	  som	  mest	  har	  lyst	  til	  
at	  sende	  sms;	  Matthias	  på	  10,	  der	  kun	  vil	  spille	  fodbold;	  mor	  eller	  far,	  som	  har	  
haft	  en	  hård	  dag	  på	  arbejdet;	  hr.	  Svendsen	  på	  50,	  som	  gerne	  vil	  skille	  en	  
vaskemaskine	  ad	  og	  frk.	  Olsen,	  som	  strikker	  kludetæpper	  til	  Moder	  Teresa.	  
Messy	  Church	  kan	  rumme	  dem	  alle.	  

• Spaghettigudstjeneste	  i	  samarbejde	  med	  kirken.	  
o Spaghettigudstjenesten	  er	  kirkens	  tilbud	  til	  børnefamilier,	  bedsteforældre	  og	  

børnebørn	  eller	  børnene	  og	  deres	  faddere.	  En	  spaghettigudstjeneste	  er	  en	  kort	  
gudstjeneste	  på	  børnenes	  præmisser.	  Den	  bliver	  for	  det	  meste	  holdt	  på	  en	  
hverdag	  sidst	  på	  eftermiddagen	  og	  slutter	  med	  fællesspisning.	  

• DFS’	  biler	  Evigglad	  1	  og	  2	  (www.soendagsskoler.dk/index.php?id=77)	  	  
o Evigglad	  1	  kommer	  ud	  til	  steder	  i	  Danmark,	  hvor	  der	  lige	  nu	  ikke	  er	  en	  klub.	  Vi	  

kommer	  med	  bil	  og	  vogn	  og	  stiller	  op	  med	  hoppeborg	  og	  sjove	  legeredskaber,	  
og	  så	  er	  der	  klub!	  Evigglad	  kan	  også	  være	  med	  til	  at	  lave	  et	  arrangement	  i	  
forbindelse	  med	  klubstart,	  byfest,	  kirkedage	  eller	  åbent-‐hus	  arrangementer.	  

o Evigglad	  2	  (en	  varevogn	  med	  en	  lidt	  mindre	  trailer)	  	  kan	  bestilles	  til	  at	  komme	  
på	  besøg,	  hvis	  der	  skal	  være	  en	  klubfest,	  byfest,	  åbent	  hus-‐arrangement,	  
kirkedage	  eller	  hvad	  nu	  der	  er	  brug	  for!	  Den	  kan	  pakkes	  efter	  ønske.	  

• Spørge	  en	  af	  DFS’	  konsulenter	  om	  at	  komme	  og	  hjælpe	  os	  med	  opstart.	  
(www.soendagsskoler.dk)	  	  

• Holde	  familieweekend,	  hvor	  det	  er	  børnefamilierne,	  der	  er	  i	  centrum.	  Måske	  lave	  det	  til	  
en	  familielejr.	  

• Starte	  Gospel-‐Kids	  op.	  (www.gospel-‐kids.dk)	  	  
o Gospel-‐kids	  giver	  børn	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  glæde	  gennem	  bevægelse	  og	  

sang.	  Glæde	  for	  Gud,	  for	  Hans	  gaver	  og	  for	  hinanden.	  Gospel-‐Kids’	  formål	  er	  at	  
formidle	  evangeliet	  om	  Jesus	  Kristus	  for	  børn	  og	  juniorer	  ved	  at	  være	  et	  sted,	  
hvor	  glæden	  er	  i	  centrum	  og	  bliver	  udtrykt	  gennem	  bevægelse	  og	  sang.	  

• Børnepasning	  til	  de	  sædvanlige	  møder.	  
• Lave	  legerum,	  hvor	  der	  er	  et	  TV,	  så	  forældrene	  stadig	  kan	  følge	  med	  i	  mødet.	  
• Børnenes	  5	  minutter.	  
• Lave	  Fredagstræf,	  som	  de	  gør	  i	  Hobro-‐kredsen.	  (www.fredagstraef.dk)	  	  



 

 

Med	  Hjerte	  og	  Hånd/Elsk	  din	  by	   	  
Med	  Hjerte	  og	  Hånd/Elsk	  din	  by	  er	  et	  koncept,	  hvor	  vi	  fra	  missionshuset	  tilbyder	  vores	  hjælp	  
til	  at	  handle	  ind	  for	  ældre	  mennesker,	  slå	  græs,	  vaske	  tøj,	  passe	  børn	  mm.	  og	  	  det	  gør	  vi	  gratis.	  
Dette	  er	  ikke	  direkte	  evangeliserende,	  men	  ved	  at	  vi	  tilbyder	  vores	  hjælp	  gratis,	  vil	  folk	  ofte	  
spørge	  ind	  til,	  hvorfor	  vi	  gør	  det,	  og	  her	  har	  vi	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  forkynde	  evangeliet	  for	  
dem.	  

Hjælp	  til	  opstart:	  
• Det	  er	  en	  god	  ide	  at	  søge	  fonde	  om	  økonomisk	  støtte	  til	  fx	  PR.	  
• Søg	  evt.	  om	  penge	  i	  Hjallerupfonden.	  

(www.hjallerupbibelcamping.dk/informationen/hjalleruppuljen)	  	  
• Lave	  trøjer	  med	  et	  fedt	  logo,	  som	  viser,	  hvem	  vi	  er.	  
• Finde	  sponsorer	  til	  trøjerne.	  
• Annoncere	  i	  lokalavisen	  (evt.	  sponsoreret	  af	  avisen).	  
• I	  samarbejde	  med	  kirken.	  
• Hente	  inspiration	  fra	  Århus	  Bykirkes	  projekt	  ”Elsk	  Århus”.	  
• Lave	  en	  liste	  over,	  hvem	  kan	  lave	  hvad.	  
• Lave	  en	  folder	  om	  hvem	  vi	  er.	  
• Have	  gavekvittering	  med,	  hvis	  de	  gerne	  vil	  give	  en	  gave.	  
• Annoncere	  i	  den	  lokale	  radio.	  
• Annoncere	  ude	  ved	  plejehjemmene	  eller	  ved	  kommunen.	  	  
• Dele	  flyers	  ud	  i	  hele	  byen	  om	  dette	  tiltag.	  

Hvordan	  får	  vi	  flere	  med	  i	  vores	  missionshuse?	  
Vores	  fælleskaber	  rundet	  om	  i	  regionen	  bliver	  mindre,	  og	  derfor	  har	  vi	  brug	  for,	  at	  der	  sker	  
noget,	  men	  hvad	  kan	  vi	  så	  gøre?	  Her	  kommer	  en	  liste	  med	  nogle	  forslag,	  som	  er	  lige	  til	  at	  gå	  til:	  

• Holde	  åbent	  hus	  med	  debataften	  for	  de	  unge	  mennesker.	  	  
o Få	  evt.	  inspiration	  fra	  Brønderslev	  IM/IMUs	  150	  års	  jubilæumsarrangement	  

• Få	  Cafébussen	  ud	  til	  vores	  missionshus.	  
o Cafébussen	  er	  et	  team	  under	  Indre	  Mission,	  og	  vores	  opgave	  er	  at	  gøre	  

kristendom	  relevant	  for	  dagens	  dansker.	  Dette	  forsøger	  vi	  at	  gøre	  gennem	  
relevant	  undervisning	  på	  skoler,	  samtaler	  med	  folk	  på	  gaden,	  markeder,	  
festivaler,	  byfester	  m.m.	  Derudover	  ønsker	  vi	  at	  inspirere	  til	  evangelisation	  
rundt	  i	  Danmark,	  samt	  komme	  med	  nye	  tanker	  om	  at	  drive	  mission.	  

• Deltag	  aktivt	  i	  bybilledet,	  ved	  fx	  Open	  by	  Night.	  
• Gadeevangelisation.	  

o Kontakt	  Evangelisationsteam	  i	  Region	  Nord,	  og	  få	  dem	  til	  at	  stille	  med	  nogle	  
unge.	  

o Få	  undervisning	  i	  det,	  så	  kan	  vi	  selv	  starte	  det	  op.	  



 

 

	  
• Kristendomskursus,	  Den	  Røde	  tråd	  eller	  Dig	  og	  Kristendommen	  

o Alle	  tre	  er	  kurser,	  som	  egner	  sig	  godt	  til	  kirkefremmede,	  da	  det	  er	  undervisning	  
i	  den	  grundlæggende	  kristendom.	  Kristendomskurset	  er	  det	  mest	  
grundlæggende,	  hvor	  Den	  Røde	  Tråd	  er	  en	  viderebygning	  af	  
Kristendomskurset.	  Dig	  og	  Kristendommen	  er	  det	  samme	  som	  
Kristendomskursus,	  men	  henvender	  sig	  til	  de	  unge.	  

• Lav	  en	  alternativ	  klub.	  
o Det	  kunne	  være	  en	  knallertklub,	  hvor	  unge	  og	  gamle	  samles	  for	  at	  skrue	  på	  

deres	  knallert,	  og	  så	  til	  sidst	  sluttes	  der	  af	  med	  en	  andagt.	  Det	  kunne	  også	  være	  
en	  strikkeklub,	  fodboldklub,	  golf	  eller	  andre	  ting.	  Hvis	  I	  har	  en	  hobby,	  som	  I	  
brænder	  for,	  hvorfor	  så	  ikke	  bruge	  den	  til	  at	  udbrede	  Jesu	  opstandelse?	  

• Lav	  fællesspisningsarrangement,	  hvor	  maden	  er	  gratis.	  
o Saml	  ind	  til	  at	  give	  gaver,	  mad,	  juletræ	  m.m.	  til	  de	  mennesker	  i	  vores	  by,	  som	  

ikke	  selv	  har	  råd	  til	  det.	  

Café	  
Lave	  café	  i	  dagtimerne	  i	  vores	  missionshuse	  eller	  leje	  sig	  ind	  i	  et	  lokale	  for	  at	  lave	  café.	  Det	  
kræver	  meget	  arbejde,	  og	  der	  skal	  findes	  frivillige,	  som	  har	  tid	  til	  at	  stå	  i	  denne	  café.	  Her	  
kommer	  nogle	  ideer	  til,	  hvad	  sådan	  en	  café	  skal	  indeholde:	  

• Den	  skal	  være	  åben	  for	  alle.	  
• Et	  sted,	  hvor	  der	  skal	  være	  plads	  til	  hygge.	  
• Køb	  en	  masse	  brætspil,	  så	  det	  bliver	  et	  sted,	  hvor	  de	  unge	  hænger	  ud	  sammen.	  
• Bålplads,	  så	  man	  kan	  hygge	  sig	  om	  sommeren,	  selvom	  der	  er	  blevet	  mørkt.	  
• Stå	  til	  rådighed	  med	  samtale	  og	  hjælp	  til	  det	  daglige	  liv.	  
• Et	  sted,	  hvor	  man	  kan	  reklamere	  for	  det	  lokale	  missionshus.	  
• Sælg	  slik,	  sodavand	  og	  mad,	  men	  uden	  den	  store	  fortjeneste.	  
• Gratis	  kaffe,	  the	  og	  varm	  kakao.	  
• Søge	  forskellige	  fonde,	  til	  opstart	  og	  indretning.	  
• Invitere	  cafébussen	  til	  at	  komme.	  
• Lave	  det	  med	  samarbejde	  med	  kirken.	  
• Seniorcafé	  fra	  kl.	  10-‐12	  én	  gang	  om	  ugen.	  



 

 

Kurser	  
Afhold	  kurser	  gratis	  i	  missionshuset	  for	  både	  unge	  og	  gamle.	  Kurserne	  kan	  handle	  om	  nogle	  
hverdagspraktiske	  ting.	  Her	  kommer	  nogle	  ideer:	  

• Hjælp	  til	  at	  komme	  på	  digitalpost.	  
• NemID-‐kursus.	  
• Computerkursus.	  
• Lær	  din	  computer/tablet	  at	  kende.	  
• Engelskkursus	  
• Opfrisk	  dit	  dansk/matematik,	  så	  du	  er	  klar	  til	  at	  hjælpe	  dine	  børn/børnebørn	  med	  

lektierne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Netbank	  

Mission	  for	  flygtninge	  
I	  perioden	  fra	  1.	  juni	  	  til	  31.	  oktober	  2014	  er	  der	  kommet	  1.810	  flere	  flygtning	  til	  Nordjylland.	  
Der	  kommer	  flere	  og	  flere	  til	  vores	  region	  og	  derfor	  er	  der	  rig	  mulighed	  for	  at	  række	  
evangeliet	  til	  dem	  også.	  Mange	  flygtninge	  konverterer	  til	  kristendommen,	  når	  de	  kommer	  til	  
Danmark,	  hvis	  de	  ikke	  allerede	  er	  kristne.	  I	  denne	  målgruppe	  er	  der	  altså	  et	  behov	  for	  
undervisning	  i	  kristendommen.	  Her	  er	  nogle	  ideer	  til,	  hvordan	  vi	  som	  missionsfolk	  kan	  række	  
evangeliet	  til	  dem:	  

• Holde	  åbent	  hus	  i	  Missionshuset	  én	  gang	  om	  måneden,	  hvor	  man	  kun	  inviterer	  denne	  
målgruppe.	  

• Henvende	  sig	  til	  asylcentrene	  for	  at	  høre,	  om	  de	  har	  brug	  for	  hjælp.	  
• Hente	  inspiration	  fra	  Indre	  Missions	  Tværkulturelle	  Arbejde	  (www.imta.dk)	  	  
• Holde	  danskundervisning	  for	  dem,	  der	  ikke	  kan	  tale	  dansk.	  
• Invitere	  til	  familiedag,	  hvor	  man	  leger	  danske	  lege	  for	  at	  integrere	  dem	  i	  den	  danske	  

kultur.	  
• Holde	  Kristendomskursus	  kun	  for	  denne	  målgruppe.	  
• Holde	  dåbsforberedelse,	  hvis	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  døbes.	  
• Tilbyde,	  at	  de	  selv	  kan	  holde	  gudstjenester	  på	  deres	  sprog	  i	  vores	  missionshuse.	  



 

 

Gymnasiemission	  
En	  måde,	  man	  kan	  få	  fat	  i	  de	  unge,	  er	  ved	  at	  missionere	  ude	  ved	  gymnasierne.	  Der	  kan	  være	  
flere	  måder,	  man	  kan	  gøre	  dette	  på.	  Her	  er	  jeres	  forslag:	  

• Tilbyde	  gratis	  kaffe	  eller	  varm	  kakao	  om	  morgenen,	  når	  de	  møder.	  
• Starte	  Kirstendomskursus	  op	  og	  afholde	  det	  på	  gymnasiet.	  
• Være	  til	  stede	  ved	  gymnasiefester	  med	  kaffe,	  sodavand	  og	  måske	  et	  bål.	  
• ”Grill	  en	  kristen”,	  så	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  en	  kristen	  person.	  
• Oprette	  en	  KFS-‐gruppe	  på	  skolen.	  
• Tilbyde	  at	  komme	  til	  en	  religionstime,	  så	  de	  kan	  høre,	  hvem	  Indre	  Mission	  i	  

virkeligheden	  er.	  
• Hente	  inspiration	  fra	  KFS	  (www.kfs.dk)	  	  
• Lave	  debataften	  i	  missionshuset	  om	  fx	  evolution	  vs.	  skabelse.	  

o Få	  evt.	  inspiration	  fra	  Brønderslev	  IM/IMUs	  150	  års	  jubilæumsarrangement.	  
• Invitere	  de	  unge	  med	  på	  Discipeltræf	  eller	  Påskelejr.	  

Plejehjem	  
Hvordan	  kommer	  vi	  ud	  til	  de	  mennesker,	  som	  virkelig	  har	  brug	  for	  evangeliet	  om	  Jesu	  
opstandelse?	  Her	  vil	  komme	  nogle	  idéer	  til,	  hvordan	  vi	  kommer	  ud	  på	  plejehjemmene/til	  de	  
ældre	  med	  ordet	  om	  Jesus:	  

• Holde	  julekoncerter.	  
• Holde	  gudstjenester	  på	  plejehjemmene.	  
• Besøgstjeneste	  for	  dem,	  der	  plejede	  at	  komme	  i	  vores	  missionshus.	  
• Holde	  andagt	  én	  gang	  om	  ugen	  på	  plejehjemmet.	  
• Synge	  sammen	  med	  beboerne.	  

	  


