
HVAD
En tilbagevendende bagedag, hvor alle, der har lyst til at være sammen 
om at bage brød og kager kan mødes og hygge sig sammen om det. 
Der kan både bages til sig selv, afprøves spændende opskrifter eller 
masseproduceres til et arrangement i jeres fællesskab. Der kan bages 
efter simple opskrifter, eller eksperimenteres med mere komplicerede 
kager, der skal pyntes efter alle kunstens regler.  

HVORFOR
De fleste kan være med, og ved at lave noget konkret i fællesskab, kan 
der nemt opstå gode samtaler og nye relationer. I har sikkert relationer 
til voksne gennem børneklub, legestue, seniorarbejde osv., der vil 
synes, det er hyggeligt at være med til at bage.

DET SKAL I BRUGE
En foredragsholder, kaffe, PR, mikrofon, evt. projektor og lærred. 

HVORDAN
• Find 2-3 personer til at planlægge arrangementet.

• Overvej, hvordan I kan lave arrangementet med jeres 
køkkenfaciliteter, eller om I skal holde det et andet sted. 

• Lån/reserver missionshusets køkken. Vær opmærksom på køkken- 
og hygiejneregler og om man overhovedet må tage mad lavet i 
køkkenet med ud af huset.

• Find ud af, hvem og hvordan der skal indbydes til bagecaféen. 

• Lav en plan over, hvad der gerne skal bages og til hvad: et senere 
arrangement, IMU, næste IM-møde, markedsdag, GadeTro, 
missionshusets fryser, plejehjem fordeles til deltagerne. 

• Find hjælpere til selve dagen, der kan forklare, hjælpe, snakke og 
rydde op.

• Overvej, hvad egenbetalingen skal være for kaffen og det bagværk, 
som folk får med hjem. 

• Find opskrifter, køb ind og find de nødvendige køkkenredskaber frem.

• Bryg kaffe og thé og lav saftevand, hvis der kommer børn.

• Sæt evt. musik på, men ikke for højt. 

• Vær god til at sætte folk i gang, hvis de ikke ved, hvad de skal gøre.

• Begynd evt. dagen med rundstykker og/eller afslut med at smage på 
bagværket.

• Fordel bagværket, så alle får lidt med hjem.

• Inviter til det møde/arrangement, som bagværket skal bruges til 
eller aftal, hvem der skal dele det ud.

BAGECAFÉ

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Idéen er at have et udendørs skab med kristne bøger, som alle kan tage, 
læse og evt. sætte tilbage i. Skabet kan placeres ved missionshuset, 
ved genbrugsbutikken eller ved et privat hus. Gerne et sted, hvor der er 
gående trafik.

HVORFOR
Det skaber en let tilgængelig mulighed for at låne og bytte gode, 
sunde bøger. Møder man en anden ved bogskabet, kan det også være 
anledning til spændende samtaler. 

HVEM
1-2, der har evner til at lave skabet. 1-2, der løbende tjekker op på 
skabets indhold. En kontaktperson, som vil følge op på dem, der 
benytter sig af kontaktinformationer i skabet. 

DET SKAL I BRUGE
Værktøj, trykimprægneret træ og plader, som kan males, eller et 
godt, brugt skabt, som kan hænge udendørs. Et stort skilt, bøger, 
primært kristne, lettilgængelige bøger: romaner, lettere andagtsbøger, 
børnebøger ol.

HVORDAN
• Find et sted til skabet, hvor der både kommer mange 

forbipasserende, og hvor det er nemt for en frivillig at tjekke op på 
skabet og bøgerne. 

• Derefter skal der laves et stort vandtæt skab, som kan stå udendørs. 
Det kan laves til at hænge på en væg eller stå på stolper. Det må 
gerne være iøjenfaldende, så det bliver set. Den skal gerne have et 
tag med stort udhæng, som beskytter skabets front. Derudover skal 
det have låger, som kan åbnes og hylder til bøger. Sæt et stort skilt 
på skabet, som fortæller, hvad det drejer sig om. Fx ”Tag en god bog”. 
På indersiden af lågerne kan man have faste opslag, som fortæller 
om skabets indhold, hensigt og om vilkår for at tage eller låne en 
bog. Skriv også, hvem der står bag skabet og giv mulighed for at 
kunne komme i kontakt med en ansvarlig kontaktperson.

• Bøger til skabet kan doneres af folk fra jeres fællesskab, gerne 
brugte, eller hentes i en genbrugsbutik. Der skal være mindst en 
ansvarlig, som hele tiden opdaterer udvalget af bøger og fjerner 
uønskede bøger. Der bør altid være mindst én Bibel. Den ansvarlige 
tilser jævnligt skabet for at hindre, at der sker hærværk på skabet. 

• I kan holde en reception, når skabet åbner, og reklamere for det 
lokalt samt bruge de lokale sociale medier til at gøre opmærksom på 
skabet. 

BOGSKAB

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
En formiddag, hvor I inviterer på brunch i fx missionshuset, den lokale 
IM Genbrug, et privat hjem eller et helt andet sted. 

HVORFOR
Det giver en god mulighed for at møde de mennesker, som måske søger 
et fællesskab, men hvor missionshusets almindelige program kan være 
svært at tage med til.  

DET SKAL I BRUGE
Et sted at være, service, borde og stole, mad, skilte, flyers til PR, 
programmer og/eller invitationer til arrangementer i missionshuset. 

HVORDAN
• Find ud af, hvor I vil servere brunch; hvor mange frivillige, I skal 

bruge; og hvordan I får reklameret for det. Overvej også, om I har 
køkkenfaciliteter til maden og tilladelse til at servere og sælge den. 

• I skal finde nogle frivillige både til at forberede maden og nogle til at 
være til stede til caféen. 

• Hvis det er i den lokale IM Genbrug, kan I overveje, om 
genbrugsbutikken skal være åben med tilbudspriser.

• Bestem en menu og læg et budget. Uddel, hvem der skal sørge for 
hvad, eller nedsæt et køkkenhold, der sammen laver maden på dagen. 

• Overvej, hvad egenbetalingen skal være for maden eller om maden 
måske skal være gratis. 

• Reklamér for arrangementet og inviter jeres egne naboer, kollegaer 
og venner med.

• Sørg for at byde alle velkommen og syng måske en fællessang før 
maden. Sæt jer ned og spørg ind til dem, der er kommet, så de føler 
sig set og velkomne. 

• Hav gerne programmer fra jeres fællesskab eller særligt oplagte 
arrangementer eller fællesskaber liggende på bordene. Inviter gerne 
folk med til næste brunch eller ind i andre fællesskaber. 

BRUNCHCAFÉ

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Brætspilscafé er en arrangement, hvor I indbyder til spil og hygge i 
jeres fællesskab. I kan spille brætspil sammen. Det sociale er i centrum 
med en åndelig tankevækker på et passende tidspunkt.  

HVORFOR
Målet med brætspilscafé er at skabe rum for nye relationer og 
samtaler gennem en aktivitet med bred appel. Brætspilcafé egner sig 
godt til at invitere ikke-kristne venner, naboer, kollegaer osv. til, da det 
er spillene, der er samlingspunktet, og i løbet af aftenen vil der måske 
blive mulighed for at fortælle lidt om, hvad vi tror på. Det sociale ved at 
spille brætspil sammen er også en god mulighed for at lære hinanden 
bedre at kende. 

DET SKAL I BRUGE
Et sted at være, et udvalg af brætspil, kaffe og kage eller lignende 
samt PR-materiale. 

HVORDAN
• Overvej, hvilke rammer I vil have for caféen, såsom tid og sted samt 

i hvilken grad arrangementet  skal styres af et forhåndsbestemt 
program.

• Tænk over og forbered, hvad I vil tilbyde i caféen – kaffe, andre 
drikkevarer, snacks, kage, mad … Og lav et budget for caféen.

• Få fat i forskellige brætspil og overvej, hvor mange spil, I skal bruge. 

• Find ud af, hvordan, I vil lave PR for arrangementet. Tænk bredt og 
brug de sociale medier. I kan også lave en lille flyer med information 
om hvad, hvor og hvornår.

• Bed en person om at have ansvar for den åndelige tankevækker og 
også være vært. Og sørg for, at nogle har ansvar for, at alle bliver 
inkluderet i et spil og ikke sidder alene tilbage. Samt find nogle 
praktiske hjælpere til at stille frem og rydde op. 

• Forbered lokalet, så det er egnet til brætspilcafé og emmer af hygge. 

• Evaluér aftenen og vurder, om I skal arrangere en brætspilscafé igen.

BRÆTSPILCAFÉ

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Missionshuset omdannes til en danskcafé, hvor nydanskere/flygt-
ninge/indvandrere kan komme og øve deres danske sprog gennem 
samtaler og små øvelser, og hvor de kan få hjælp til deres lektier fra 
sprogskolen. Det kan også være et sted, hvor to-sprogede børn kan få 
den hjælp til dansklektierne, som de ikke kan få hjemmefra. 

HVORFOR
For at give en hjælpende hånd og samtidig få gæsterne til at føle sig 
set, ønskede og værdsat. Det giver også mulighed for at danne nye 
relationer og invitere flere med i missionshusets andre fællesskaber. 

DET SKAL I BRUGE
Lokale med borde og stole, kaffe, saftevand, evt. kage/småkager, papir, 
blyanter, evt. tavle og PR-materiale. 

HVORDAN
• Nedsæt en styregruppe og få tegnet de store linjer: Hvem skal være 

den primære målgruppe? Hvad er jeres formål, og hvordan holder I 
det for øje? Hvor mange frivillige har I brug for? Hvor ofte og i hvilket 
tidsrum vil I afholde danskcafé? Hvordan får I inviteret målgruppen? 

• Find nogle frivillige, som har evner og lyst til at lære fra sig og være 
nærværende i samtaler. Der kan også være brug for nogle forbedere 
og kagebagere, som ikke behøver at være til stede til caféen. 

• I kan med fordel mødes en enkelt gang med alle frivillige og sætte 
dem ind i formålet med danskcaféen, og hvilke retningslinjer, der 
skal gælde.

• Find ud af, om der skal være noget fællesprogram/øvelser, og hvem 
der skal stå for det. 

• På dagen stilles borde og stole op, så det giver en afslappet 
caféstemning. Hav kaffe og saftevand og kage eller småkager klar. 
Find også gerne papir, blyanter, tavler osv., som kan være gode 
hjælpemidler. 

• Når caféen åbner er det vigtigt at være gode værter. Fx at sige 
velkommen og vise, hvor de kan sætte sig, tage initiativ til samtale 
og byde på kaffe. Sørg for, at alle tilbydes hjælp og inviteres med 
igen til næste gang - hav datoen klar!

• Få evt. sparring hos Indre Missions Tværkulturelle arbejde, se mere 
på www.imta.dk

DANSKCAFÉ

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Det lille blad ”Et ord med på vejen” fortæller evangeliet på en enkel 
måde. Det kan deles ud til fx 10 husstande hver uge i en periode på 
seks uger. 

HVORFOR
En mulighed for at dele vidnesbyrd ud til mennesker, som I nok ellers 
ikke ville have kontakt til. De kan få lov til at være nysgerrige og måske 
tage mere stilling til deres tro og tanker om kristendommen. 

DET SKAL I BRUGE
“Et ord med på vejen” bestilles på jesusnet.dk/etord samt løbesedler. 

HVORDAN
• Aftal, hvor mange blade, I ønsker at dele ud, og i hvor mange uger. 

Her er det afgørende, hvad jeres budget er, så I har penge til at give 
bladene gratis fx. i et halvt år, hvis nogle ønsker det. I skal også 
aftale, hvor I vil dele det ud. 

• Find personer, der skal dele bladene ud, og dem, der skal ringe på 
døre, hvis det ikke er de samme. Overvej også, om I skal finde nogle 
til at være besøgsvenner, hvis det bliver relevant, og finde forbedere 
for  omdelingen. 

• Beslut jer for, om I vil acceptere et ”Nej tak” til reklamer.

• Bestil ”Et ord med på vejen”, jesusnet.dk/etord.

• Del de første blade ud med en løbeseddel, som en hilsen fra den 
lokale Indre Mission om, at man de næste seks uger vil modtage 
bladet gratis. 

• Del  ”Et ord med på vejen” de næste tre uger. Den femte gang 
vedlægger I en anden løbeseddel, hvor der informeres om, at I vil 
ringe på døren den kommende uge og tale med modtagerne om, 
hvad de synes om ”Et ord med på vejen”, og om man fortsat ønsker at 
modtage det. 

• Den sjette gang ringer I på dørene. De husstande, der fortsat ønsker 
at få ”Et ord med på vejen”, får det herefter gratis i et halvt år uden, 
at de bliver kontaktet.

• Efter et halvt års uddeling ringes igen på døren, hvor I spørger til, 
hvad vedkommende synes om bladet, og I evt. inviterer til en aften 
i den lokale Indre Mission og måske også tilbyder at hente dem. I 
kan vælge at fortsætte med at dele bladene efter det halve år, hvis 
modtagerne ønsker det. Efter de første seks uger kan man fortsætte 
med nye husstande.

ET ORD MED PÅ VEJEN

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
En arrangement med en spændende film på programmet og efterføl-
gende café med mulighed for at drøfte filmen og dens tematikker.

HVORFOR
Det er en afslappende måde at møde nye mennesker, når man kan 
sidde stille sammen og se en film. Derefter er det nemmere at begyn-
de en samtale ud fra den fælles oplevelse, og det kan skabe et møde 
mellem kristendommen og kulturen. 

DET SKAL I BRUGE
Et lokale, lærred, projektor, højtaler og computer, en god film med 
eksistentielt tema - behøver ikke være en ”kristen” film - filmtilladelse, 
popcorn, kaffe og noget spiseligt til bagefter.

HVORDAN
• Find nogle til at planlægge arrangementet, der kan sørge for at 

finde praktiske hjælpere til forplejning, opsætning og oprydning. 

• Planlæg arrangementet i god tid og få valgt en velegnet film. I kan 
måske finde inspiration på filmogtro.dk. 

• Book et sted at være og find ud af, om I har de ting, I skal bruge for 
at kunne vise en film. 

• Inviter jeres naboer, kollegaer, venner osv. til filmcaféen 1-2 uger 
før.

• Lav plakater, sæt et skilt op, del flyers ud i postkasser, brug de so-
ciale medier eller hvad I kan finde på. 

• På dagen indrettes jeres lokale til at se film og have café bagefter. 
Lav kaffe og popcorn. Test computer, lyd osv., så det er klar til at 
sætte i gang. 

• Byd folk velkommen, når de kommer og vis dem, hvor de kan 
sidde. Byd samlet velkommen, forklar programmet og introducér 
filmen. 

• Efter filmen kan I invitere folk til at blive hængende i caféen. 

• Hvis I gør arrangementet til noget tilbagevendende, så hav dato og 
film-titel for næste gang klar, så I kan invitere dem igen. 

FILMCAFÉ

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Et foredrag i det lokale missionshus ved en aktuel person eller om et 
aktuelt tema. Foredraget er ikke forkyndende, så der skal ikke være 
andagt og afslutning. 

HVORFOR
For at vise, at den lokale Indre Mission også tager aktiv del i kulturen, 
samfundet og de nutidsaktuelle temaer fra hverdagen samt få menne-
sker ind i jeres fællesskab, der ikke plejer at komme, og dermed give 
mulighed for at invitere til andre arrangementer og aktiviteter. 

DET SKAL I BRUGE
En foredragsholder, kaffe, PR, mikrofon, evt. projektor og lærred. 

HVORDAN
• Overvej, hvilket emne, der kunne holdes foredrag over, eller hvem, 

der kunne holde det. Emnet kan fx. være sorg, ensomhed, ondt i par-
foholdet eller et lokalt, aktuelt emne. 

• Aftal dato, tidspunkt, sted, pris for deltagelse og honorar med fore-
dragsholder.

• Lav et budget.

• Lav en plan for PR: Hvornår skal I reklamere? Hvor henne? Hvem er 
ansvarlig for de forskellige elementer i PR? Løbesedler, sociale me-
dier, pressemeddelelse til den lokale presse, personlige relationer 
osv. 

• Overvej foredragets forløb i forhold til velkomst, velkommere, kaffe 
og kage. Planlæg også, hvem der tager imod deltagerbetaling, sæt-
ter stole op, leder foredraget, giver info om aktiviteter i jeres fælles-
skab og rydder op. Overvej mulighederne for at skabe nye kontakter 
og holde fast i dem samt få sagt godt farvel til deltagerne – og find 
hjælpere til opgaverne. 

• Tænk over, hvem I kender, der vil have glæde af foredraget, og invitér 
dem. 

• Evaluer forløbet og overvej, om I skal gøre det igen?

FOREDRAGSAFTEN MED 
EN AKTUEL PERSON

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Under Corona-nedlukningen i Danmark genopdagede mange danskere 
værdien af fællessang. Netop fællessang er noget, vi har nydt godt af 
al tid i kristne fællesskaber. Derfor har vi her en mulighed for at byde 
os til med uforpligtende fællessang et sted i byen, hvor der synges lødi-
ge kendte, danske sange, årstidssange og salmer.

HVORFOR 
For at give folk fra andre miljøer anledning til at opleve værdien af fæl-
lessang. Måske får de lyst til mere og opsøger efterfølgende kirke eller 
andet kristent fællesskab.

HVEM
En eller to musikere og en eller to forsangere.

DET SKAL I BRUGE
Et egnet lokale, klaver og evt. et andet relevant instrument samt sangark.

HVORDAN
 
Ved opslag i relevante dagblade eller ugeblade, på sociale medier og 
plakater centrale steder i byen inviteres til fællessang en time. Det kan 
fx være et sommerarrangement eller et julearrangement, hvor der læg-
ges vægt på enten sommersang eller julesange.
Det kan være relevant at overveje, om det skal være i missionshus, sog-
negård eller i et kendt spillested i byen. Eller på biblioteket eller den 
lokale sejlklubs lokaler eller… 
Opslaget kan være med navn på musiker(-e) og forsanger(-e) som ind-
bydere. 
Når man ankommer, får man udleveret et sangark med alle sangene. 
Forsanger er vært og byder velkommen og introducerer sangene kort 
med omtale af forfatter og evt. lidt mere om sangen. 
Når alle sangene er sunget, siges tak for i aften. Det hele er overstået 
på en time.

FÆLLESSANG I BYEN

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Messy Church bygger på at være et åbent, rummende, omsorgsfuldt 
og Kristus-centreret fællesskab i de fire grundsten: drop in, aktiviteter, 
bibelhistorie og fællesspisning.

Det er et sted, hvor det er oplagt at invitere naboen, 
klassekammeraten og kollegaen og dermed mødes på tværs af alder, 
kendskab til kristendommen mm.

HVORFOR
En mulighed for at møde mennesker med nærvær på tværs af alder 
mm. Her er både mulighed for at invitere forældre/bedsteforældre fra 
klubber i kirken eller missionshuset, eller nogle af dem, som har en 
perifer tilknytning til fællesskabet. Her kan I mødes om noget fælles. 

DET SKAL I BRUGE
En “Messy Church-kasse”, hvor der er beskrevet alt, hvad I har behov 
for samt PR. Kassen koster 995 kr og indeholder materialer til syv 
gange. 

HVORDAN
• Nedsæt en styregruppe og vælg en tovholder/kontaktperson. 

• Overvej, hvilke datoer og i hvilket tidsrum, I vil holde Messy 
Church. 

• Bliv medlem af Messy Church-netværket og køb Messy Church-
kassen på messychurch.dk Brug gerne den lokale Messy Church-
konsulent, som I også finder oplysninger om på hjemmesiden.

• Lav en plan for, hvordan I vil lave PR for jeres Messy Church, og 
hvem I vil henvende jer til.

• Skal I f.eks have en facebookside, skal der en annonce i ugeavisen, 
skal der sendes en pressemeddelelse? Der er ideer og hjælp til 
dette i materialet.

• Udvælg temaerne for de enkelte aftener og læg en plan for,  
hvilke værksteder, der skal være.

• Find frivillige til at stå for værksteder, bibelfortælling mm.

• Reklamer for arrangementet.

• Evaluer arrangementet efterfølgende. Husk, prøv det af flere 
gange i løbet af et år for at se effekten. 

MESSY CHURCH

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
Del julemagasinet 24:12 ud i jeres lokalområde, og gør det personligt 
ved at vedlægge en julehilsen med en invitation til at komme og se 
missionshuset, et åbent-hus-arrangement eller en julefest. Bind en lille 
pose med småkager på for at gøre bladet ekstra festligt. 

HVORFOR
Vi vil gerne ønske vores naboer, mennesker i vores by eller forældre i 
legestuen en god jul med et magasin, hvor de kan læse, hvad julen hand-
ler om. Samtidig vil vi også gerne gøre opmærksom på den lokale Indre 
Mission gennem en venlig julehilsen og håber, at nogle vil tage imod 
vores invitation. 

DET SKAL I BRUGE
100 stk. 24:12-blade, 100 cellofanposer, 400 småkager, 100 julehilsner/
velkomstfoldere, 33 m gavebånd, en ekstra stor hulmaskine, der kan 
lave hul i magasinet. 

HVORDAN
• Køb materialerne ind.

• I kan bage småkager til at dele ud.

• Julehilsnerne samles et sted med mange borde, f.eks. som et sam-
lebånd, hvor en person klipper et hul i magasinerne, én klipper gave-
bånd ud, én lægger kagerne i poserne og forsegler dem, én lægger 
invitationer i posen og til sidst binder en person det hele sammen. 

• Del julehilsnerne ud i jeres lokalområde.

JULEBLADE MED INVITATIONER

NOTER

MISSIONSTEAMET /  VÆRKTØJSKASSE TIL MISSION



HVAD
“Syng julen ind” er et arrangement, som alle kan være med til, og hvor 
det er let at invitere en nabo eller kollega med, da de fleste i Danmark 
gerne vil samles om at synge julesange. Det kan være en overskuelig 
aften i et privat hjem, på biblioteket eller i missionshuset, hvor der 
bydes velkommen, synges sange, evt. med en lille intro/forklaring til 
de enkelte sange samt servering af kaffe og æbleskiver. Det kan fx 
være en hverdagsaften kl. 19.00-20.30.

HVORFOR
Mange mennesker vil gerne mødes i fællesskaber for at synge 
julesange, og det kan introducere folk for den lokale Indre Mission, 
som ellers ikke ville komme til det almindelige program. Det kan på 
den måde være en vej til at blive en del af fællesskabet og komme til 
at høre evangeliet. 

DET SKAL I BRUGE
Sangbøger og/eller power point med sange, musikinstrumenter, kaffe 
og æbleskiver samt PR.

HVORDAN
• Find musikledsagere/band, som kan lede aftenens forløb og finde 

sange. 

• Spørg nogle om at lave kaffe, varme æbleskiver og måske også at 
købe ind. 

• Overvej, hvilken PR, I vil gøre brug af. Det kan være ugeavisen, 
opslag på byens facebook eller personlige invitationer. Og hvad I 
vil reklamere for af jeres aktiviteter på aftenen. 

• Skab et miljø, hvor det er let at komme og sætte sig. Det kan I 
bl.a. gøre ved at have tænkt over bordopstillingen og gøre det 
hyggeligt. 

• Spørg nogle stykker, om de vil være opsøgende og sidde ved 
forskellige borde.

SYNG JULEN IND

NOTER
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HVAD
Vej-fester er en måde, hvor vi kan lære vores naboer bedre at kende. 
Hvis der ikke er en vejfest på jeres vej eller i jeres opgang, er det 
måske jer, der skal sætte det i gang? Man kan invitere på kaffebord 
hjemme i sin egen have og bede alle tage en ret med til aftensmaden 
og måske også drikkevarer og kød til grillen. Hvis man synes, der skal 
være noget aktivt, kan man sætte et kongespil eller kroket i gang. 

I kan også lave et vejfest-kit i jeres lokale Indre Mission, som vejene 
i jeres by må låne til vejfester. Det kan være et telt, gamle borde og 
stole fra jeres missionshus og måske også service? Det vil mange sætte 
pris på, og I vil blive kendt i jeres by for at hjælpe veje med at skabe 
fællesskab. 

HVORFOR
Det giver mulighed for at lære sine naboer bedre at kende og det 
signalerer, at den lokale Indre Mission gerne vil være med til at skabe 
fællesskab på vejene og i byen. 

DET SKAL I BRUGE
Et vejfestkit: Telt, borde, stole, service, havespil, fx kongespil, 
petanque, kroket, lanterner og lyskæder, invitationer/reklame. 

HVORDAN
• At holde sin egen vejfest behøver ikke koste mere end mad til sig 

selv, men hvis I vil lave et vejfest-kit til jeres by, er det smart at 
købe et telt til at låne ud. Og måske kan der også være et kongespil 
og lanterner til udlån? Beslut jer for, hvad I vil have med i jeres 
vejfest-kit, og hvad I vil låne ud af missionshusets ting. I kan også 
overveje, om I vil hjælpe med at sætte teltet op eller give anden 
praktisk hjælp. 

• Reklame til jeres egen vejfest er nemt, da I bare kan smide en 
seddel i alles postkasser – eller måske lave en facebookgruppe, 
som siden kan bruges til at fortsætte med at skabe fællesskab. På 
samme måde kan I reklamere for jeres vejfest-kit: Gennem sociale 
medier, sedler i butikker og måske en reklame i lokal-posten. Det 
er en god ide at sætte projektet i gang om foråret, da de fleste 
vejfester er om sommeren.

• Til et vejfest-kit i missionshuset har I brug for en kontaktperson, 
der kan stå for aftaler med udlån og tilbagelevering af ting. I kan 
også overveje, hvordan I knytter aktiviteter i jeres fællesskab med 
vejfest-kittet.

VEJFEST-KIT
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