
Inspirationskatalog 

til 

ELM’s vision: Frihed i Jesus – mod til mission 
Katalog over nuværende og mulige tiltag i ELM og ELU, der skal føre til, at vi når visionens mål. Kataloget er 

opdelt efter, hvem der i ELM skal/kan løse opgaven. Kataloget er naturligvis kun et begrænset udsnit af de 

mange muligheder som findes og kan derfor ses som en inspiration og igangsætter (og ikke en 

begrænsning). 

I Frihed i Jesus: Levende tro i ELM 

             Det arbejder vi for ved/gennem: 

ELM Danmark Det lokale ELM ELU og ELM i fællesskab Den enkelte ELM’er 

- Inspiration og 

opbyggelse i Liv i Troen 

- Henvise til/tilbyde 

sjælesorg og rådgivning 

fx ansatte 

-Landsarrangementer 

 - landsstævne 

- Bibelcamping 

- Kalde og undervise 

prædikanter 

- Ansætte forkyndere og 

undervisere og 

konsulenter 

- Samarbejde med 

andre organisationer 

om materiale og 

projekter fx 

- KPI 

- Bibellæseringen 

- Mulighed for frie 

vidnesbyrd  

-Troshistorier i 

bibelkredse 

- Bedeemner ved møder 

- Refleksion/spørgsmål 

til prædikenen ved 

efterfølgende kaffe 

- Fællesspisning  

- Cafémøde med 

mulighed for refleksion/ 

samtale ved borde  

- Bedemøder/grupper 

ved møderne 

- Respons fra bestyrelse 

til prædikanter 

- spørge menigheden 

om emner til 

forkyndelse 

- Sociale 

arrangementer/fester 

- Kvindedag/mandedag  

- foredrag for kvinder 

- Kaffekredse fx søndag 

eftermiddag i 

hjemmene  

- Fællesmøder, hvor 

ELM og ELU skiftevis 

arranger 

 Ungdomsleder eller 

konsulent fra ELM, som 

deltager v. ELU Møder.  

- ELUer med i ELM 

bestyrelse og omvendt. 

- Forkyndere fra ELM til 

ELU 

- ELM bestyrelser 

spørger ELUere om at 

hjælpe til fx lejre eller 

en konkret opgave i 

børnearbejdet.  

- Fællesmøder på ELUs 

måde – mindre 

konservative 

mødeformer 

- Vise interesse for 

hinanden 

 Prædikanter skal 

arbejde med sprogbrug 

og målgruppe, så det 

også rammer ELUerne 

- Samtænke ELU og ELM 

programlægning. 

- Forbøn for 

prædikanter 

- Forbøn for hinanden 

- Frivilligt arbejde ud fra 

evner og nådegaver 



 

 

 

II – Mod til mission: Jesus til mennesker omkring os             

             Det arbejder vi for ved/gennem: 

ELM Danmark Det lokale ELM ELU og ELM i 

fællesskab 

Den enkelte 

ELM’er 

Undervisning i og 

inspiration til 

evangelisation 

- Lave eller skaffe 

materiale til 

ddeling  

- Deltagelse i 

offentlig debat 

- Deltagelse på 

folkemødet 

- Indgå i projekter 

og netværk, som 

har dette fokus 

- Inspiration og 

vejledning til 

børne- og 

ungdomsarbejdet 

 

 

 

- Arrangementer/ aktiviteter, som 
retter sig mod det omgivende 
samfund: 
- Værested/Café 
- Åbent hus 
- Hoppeborg for børn 
- studiegrupper 

- Foredrag om etiske og kirkelige 

emner 

- Synge sammen 

- Friluftsaktiviteter.  

- kurser, krea-kurser og 

kristendomskurser 

- Flyers til nærområde- 

Pressemeddelelser  

- Samarbejde med den lokale 

folkekirke  

- Samarbejde med fx IM og LM  

- Fokus på mission i fællesbøn og 

bibelstudiegrupper 

- Velkomstkomite ved møder 

- Oprette sorggrupper 

- Besøg hos ensomme og efterladte 

- Hjælp til flygtninge ved f.eks. 

flytning, kontakt til myndigheder, 

børnepasning m.m. 

- Udvidet ”fællesspisning” og andet 

samvær med flygtninge/fremmede  

- Regelmæssigt afholde åbne 

arrangementer 

 

- Kendskab til hinanden 

- Hils på dem du møder 

- Fælles 

gruppesamlinger om 

det at være ung kristen 

– hvor man kan dele 

personlige erfaringer, fx 

konkrete emner, stoffer, 

sex, venskaber osv. 

 - Medvandring 

individuelt/grupper 

- Rollemodeller i 

hverdagen – ELMerne 

er synlige forbilleder 

- ELU kan inspirere til 

udadrettede 

arrangementer  

 

- Forbøn 

- Invitere 

børnenes 

kammerater 

med i kirke eller 

på lejr. 

- Invitere med i 

missionshuset 



III – Mod til mission: Jesus til mennesker i hele verden 

             Det arbejder vi for ved/gennem: 

ELM Danmark Det lokale ELM ELU og ELM i fællesskab Den enkelte ELM’er 

- Missionsinformation 

gennem ansatte og 

medier 

- Opfordre unge til at 

læse teologi og mission 

- Opmærksomhed på 

mulige kandidater 

- Stillingsopslag 

- missionssekretær 

- Sørge for kontakt til og 

besøg af missionærer og 

kirkeledere  

- indsamling til YM 

 

 

- Besøg af tidligere og 

nuv. Missionærer 

- indsamlingsprojekt  

- Information om 

arbejdet på 

missionsfelterne 

- Missionsbedemøder 

- besøg fra 

missionskirker  

- have åbne øjne, spotte 

potentielle kandidater 

- sørge for at YM 

kommer med i 

forkyndelsen 

- læse bog sammen om 

mission 

- tænke på andre 

folkeslag også i 

lokalområdet 

- forbøn 

 
 

- Vi skal gøre brug af 

volontører efter endt 

tjeneste 

- Personlige relationer 

til arbejdet er vigtige: 

Korttidsansættelser, 

ambassadører, rejser 

Studerende ud hver 

sommer 

- Indsamlingsevents 

- vise konkret, hvad 

missionærerne laver  

- Forbøn for 

missionærer og 

missionslande 

- Modtage og følge 

missionsinformation 

- Kontakt til, evt. rejser 

til missionærer og 

missionslande 

- læse om mission- 

 Givertjeneste 

- Opmærksomhed på 

mulige kandidater, 

inklusiv en selv 

 

 

 

 


