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VÆRKTØJSKASSE FOR MISSION
En værktøjskasse er normalt fyldt med skruetrækkere, søm, svensk-
nøgler, spartler, save m.m. Lige til at tage op af kassen, når man har 
brug for dem. Sådan fungerer denne værktøjskasse for mission også. 
Her er 10 ideer lige til at gå i gang med. I hvert missions-værktøj er 
der konkrete ideer til, hvad I kan bruge, hvordan I kan bruge det og 
hvad, der kan komme ud af det. 

Ligesom, når man kigger ned i sin værktøjskasse for at finde løsnin-
gen på sin opgave, kan missions-værktøjskassen bruges til at give jer 
ideer til, hvordan I kan være i mission i jeres lokalområde, og endda 
selv skabe jeres egne ideer. 

Der er flere ideer på https://indremission.dk/ressourcer/materialer/ 
– og der kommer nye til.

Jesus levede i mission, fordi han ville, at alle mennesker skulle frelses. 
Den drøm lever stadig, og den må vi gå ud i. Vi går ikke alene. Gud har 
nemlig sendt os, som han sendte Jesus.

Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har ud-
sendt mig, sender jeg også jer« Joh 20,21

Guds velsignelse

Missionsteamet i Indre Mission
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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.

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 må-
ske 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. 

• 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.

• 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 knyt-
ter aktiviteter i jeres fællesskab med vejfest-kittet.

VEJFEST-KIT
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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 kollega-
en og dermed mødes på tværs af alder, kendskab til kristendommen m.m.

HVORFOR
En mulighed for at møde mennesker med nærvær på tværs af alder m.m. 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.

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 mes-
sychurch.dk Brug gerne den lokale Messy Church-konsulent.

• Lav en plan for, hvordan I vil lave PR for jeres Messy Church, og hvem I vil hen-
vende jer til. Skal I f.eks have en facebookside, skal der en annonce i ugeavisen, 
skal der sendes en pressemeddelelse?

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

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

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

MESSY CHURCH
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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 mennesker ind i jeres fællesskab, 
der ikke plejer at komme, og dermed give mulighed for at invitere til andre arrange-
menter 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 parfoholdet eller et lokalt, 
aktuelt emne. 

• Aftal dato, tidspunkt, sted, pris for deltagelse og honorar med foredragsholder.

• 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 medier, 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, sætter stole op, leder fore-
draget, giver info om aktiviteter i jeres fællesskab og rydder op. Overvej mulig-
hederne 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
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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.

BAGECAFÉ
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• 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.

NOTER
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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.

• 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.

• Del de første blade ud med en løbeseddel, som en hilsen fra den lokale Indre Mis-
sion 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 vedkom-
mende synes om bladet, og I evt. inviterer til en aften i den lokale Indre Mission. 
Efter de første seks uger kan man fortsætte med nye husstande.

ET ORD MED PÅ VEJEN
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HVAD
En arrangement med en spændende film på programmet og efterfølgende 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 begynde 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 sociale 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.

FILMCAFÉ
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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 handler om. Samtidig vil vi 
også gerne gøre opmærksom på den lokale Indre Mission gennem en venlig jule-
hilsen og håber, at nogle vil tage imod vores invitation. 

DET SKAL I BRUGE
100 stk. 24:12-blade, 100 cellofanposer, 400 småkager, 100 julehilsner/velkomst-
foldere, 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 samlebånd, hvor en 
person klipper et hul i magasinerne, én klipper gavebånd 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
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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 fælles-
skabet og komme til at høre evangeliet. 

DET SKAL I BRUGE
Sangbøger og/eller power point med sange, musikinstrumenter, kaffe og æble-
skiver 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 aktivi-
teter 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



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 fælles-
skaber. Derfor har vi her en mulighed for at byde os til med uforpligtende fællessang 
et sted i byen, hvor der synges lødige kendte, danske sange, årstidssange og salmer.

HVORFOR
For at give folk fra andre miljøer anledning til at opleve værdien af fællessang. 
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 sommer-
arrangement eller et julearrangement, hvor der lægges vægt på enten sommersang 
eller julesange.

Det kan være relevant at overveje, om det skal være i missionshus, sognegård 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 indbydere.

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


