
 

Lederforum d. 7-8. september 2012 
Sted: Industrivænget 40, 3400 Hillerød 

Tid: Fredag kl. 18 til lørdag ca. kl. 16 

Overnatning: På sekretariatet. Husk sovepose/sengetøj. Der er madrasser. 

Referat 
1. Velkomst og indledning v. Poulsen 

En stor og almægtig Gud kan lade en måske 100 år gammel Sara undfange og føde en søn. Det er 

vores og LMU’s Gud. 

2. Forbøn for Christensen og Høgild 

Andreas Wind og Andreas Ipsen bad for Andrea Nygaard Christensen og Louise Høgild og deres nye 

tjeneste i LMU  

3. Fællesbøn 

4. Evaluering, orientering og drøftelse om/af Missionsprojekt 12 og 13 v. Poulsen og Høgild 
o Status og evaluering på 2012 projektet: 

   Etiopisk undervisningsmateriale 

 handler om discipelskab 

 Meget elementær bibelundervisning 

     Frelsen af nåde har mange kristne svært ved at forstå 

 Seminarer/workshops hvor undervisningsmaterialet bliver brugt 

 tur til Etiopien - Vigtigt at informere om 'turens' karakter og opgaverne der er 
tilknyttet 

 Fotobog/hæfte - Det mest effektive kommunikationsmæssigt. Bedre end 
servietter og kuglepenne 

 Kuglepenne 

 Wallpaper 

 Design - Rigtig flot layout - det kan godt betale sig 

 Video - Ærgerligt at potentialet i projektgruppen og projektet ikke er blevet 
udnyttet til at lave mere video. Det kræver tid og planlægning hjemmefra. 
Skal huskes til næste gang. 

   Facebook forskellen mellem fan-page og gruppe på facebook sammenkørt 
med lmu.dk har drillet. Vigtigt at den erfaring kommer næste års projekt til 
gavn. 

   Servietter - Godt at det var anderledes... ikke plakat hver gang 

 Ung Uger – information, video og fastgivere 

 En Missions-ansvarlig i ungdomskredsene - Det batter virkelig der hvor der 
bliver fundet en aktiv og projektorienteret ansvarlig. . Perfekt for dem der er 
projektorienterede og går all in for en periode. 

 Besøg fra Etiopien i november: Sønderjylland, Århus, Mission12, 
København - Fedt at de kommer - giver os mulighed for at lære noget af 
dem. 

   Indsamling - godt med detaljeret beskrivelse af hvad indsamlingen går til. 

 Generelt 
o Godt modtaget i kbh'ske ungdomskredse 
o Missionsprojektet har forholdsvist høj status 

o Projektet 2013 
 Fint at det kan fortsætte som en udvidelse af projektet i Etiopien. 
 Forslag/Ideer… 



 Et nyt fokus kan være evangelisation. Dem der er undervist i 2012 bruger 
det nu i evangelisation. 

 Ny projektgruppe skal op og stå. (flere navne blev foreslået) 

 Ny tur – socialt event, noget hvor DK-udsendinge deltager og ikke bare er 
gæster/observerer. Evt. undervisning/prædiken med en fra DK. 

 Etiopien: dem der er undervist i 2012, underviser videre. 

 i 2012 er ungdomslederne blevet undervist hver 3. måned, som de skal 
formidle hjemme i deres egen ungdomsforening 

  2013: undervisning videre til egen menighed og videre ud fra menigheden 
til ikke kristne 

 nabosynoderne har vist interesse for projektet - sydvestsynoden satser på 
Omo Rate 

 lige nu mangler konkret udspil for hvad sydvestsynoden ønsker for 2013 

  
 

5. LMU og efterskolerne 
Beskrivelse: Opfølgning på samtale mellem LS og efterskoleforstanderne ved LS-mødet (LS-12-03) 
citat fra protokollen: 
Forholdet med at LMU konsulenterne har så lidt kontakt til skolerne, blev også drøftet ved dette 
møde. Selvom LMUs landsbestyrelse med de medarbejder-resurser der er i LMU, har fravalgt 
skolebesøgene, hvilket landsbestyrelsen har mandat til, ønsker både forstandere og LS, at man en 
gang til overvejer den sag. Det forekommer så indlysende, at LMU konsulenternes kontakt med 
potentielle LMUere som er på skolerne, må være relevant i arbejdsbeskrivelserne. Når det gælder 
honorarer og aflønning i forbindelse med besøg/timer der gives undervisning i, herunder også 
kombinerede ansættelser, blev der i samtalen udtrykt forskellige meninger og holdninger til. Både 
fra LS og forstanderne blev der udtrykt glæde over muligheden for at mødes og samtale om LM og 
skole relationerne. Beslutning. Efter samtalen blev LT opfordret til med LMU at drøfte konsulent 
besøg på skolerne. Også om man kunne sende ikke-ansatte som LMU besøg, så eleverne mødte 
LMU 

o Drøftelse: 
Hvad får LMU positivt ud af at være tilstede på efterskolerne? 

 Kontakt med eleverne 

 Svært at opnå på unguge 

 vigtig alder 

 ungdomskonsulent med på skitur og klosterweekend var noget helt særligt 
o skitur - godt sted for gode samtaler pga træthed 

 En voksen person der ikke er lærer 

 giver et link til LMU 

 fedt når ungdomskonsulenten kan huske en 

 tidlig fund af fremtidige ledere 

 kræver forholdsvis intensiv kontakt 

 talent jagt 

 Unglærer 
o henvender sig ikke til et helt hold 
o har ikke det samme åndelige indput 

 Sjælesorg 

 side i samtalerum til lovsangsaften (ingen forberedelse) 

 i dag er der en større andel af eleverne fra ikke kristne hjem 

 præst til ungdomsgudstjenester på skolerne 



o Hvad kræver det/ koster det at være til stede så der opnås et godt udbytte? 
 Tidligere praksis nogle år: bibeltime hver anden uge + blive hængende bagefter 
 mail kontakt 
 skitur giver et tæt fællesskab/kontakt 
 kloster weekend 
 antal uger på et skoleår: 40 --> 16 bibeltimer = en rundtur i sønderjyllands afdeling. 
 nødvendigt med 4-5 besøg 
 kombination af undervisning og socialt samvær 

o Er der andre end ungdomskonsulenter der kan bruges på efterskolerne? 
 Det lokale LMU 

 sende brev med en hilsen og pose slik med en opfordring om at starte i 
hjemby LMU'en 

 Invitere efterskoleeleverne med til LMU når man møder dem (unguge) 

 sende breve i løbet af året 

 skal afdelingformanden med efterskolen på skitur? 

 "forlovelsessamtale" model 

 et par som har relationen med efterskolen 
o Konklusion 

LB opfordrer Ipsen og Knudsen til at tage kontakt til efterskolerne i Jylland og gå i dialog om 
ønsker, behov og muligheder. Det er vigtigt at besøg på efterskolerne ikke sker på 
bekostning af besøg i det lokale lmu-arbejde. 
Kommunikation: Poulsen orienterer efterskoleforstanderne om drøftelsen. Ipsen og 
Knudsen kontakter efterskolerne. 

 
 

6. Margrethe skål (dyst fredag aften) 

Hold syd med LMU’s formand i spidsen vandt stort. 

7. Opfølgning på målsætninger 

o Forkyndelsesministeriet 

 5 vidneforkyndere tilknyttet hver afdeling.. – Dette mål er urealistisk for alle 

afdelinger, måske det skulle være gennemsnitligt. 

 Der er 4 i Vestjylland, der er 1 på Nordsjælland, 1 på Bornholm, 2 i København, 5 

Sønderjylland. Klare linjer for de kvindelige vidneforkyndere…. Hvorfor er der ikke 

den samme bekymring for mandlige vidneforkyndere?  

 Vidneforkynderes opgave er sådan lidt fortyndet – hvis man nu ønsker en 

bibeltime? Det handler om at den kvalitet som Gud har givet den enkelte der skal 

blomstre – det er den profetiske nådegave. 

 Èn ung kaldet prædikant pr. afdeling 

 Kbh. Ruben prøvekaldet. Sønderjylland ét navn er foreslået 

o Udenrigsministeriet: 

 I 2013 er der kun få af målsætningerne som lykkedes. Målsætningerne lader vi stå, 

men deadlines må vi se bort fra.  

 Evaluerings/måle instrument – Inga havde nogle tilløb men det er gået i stå der. 



 Fastgivere – der er kommet omkring 30 i år – 99% af dem hænger stadig ved efter 

flere år! 

 Et netværk af missionsfightere i alle foreningerne – der er ikke alle steder, men de 

steder hvor det er, har det virkelig god effekt. 

o Eventministeriet 

 Inspirationstur til Norge er gennemført. 

  Der har ikke været noget møde mellem LMU Danmark og ungugeudvalgene om 

hvad vi kan bidrage med dem. Det ønskes gennemført i efteråret.  

 Missionskonference, kører planmæssigt.  

 Deltager på NET-mission konference.  

 LULK – kontakt til ELU skal etableres.  

o LM ministeriet 

 Strategi for LM’s ungdomsarbejde til vedtagelse oktober 13 – der er ikke sket noget 

på dette område.  

 Medvandrere – det skal der spørges til i årsrapporterne. Skal der sendes et brev 

rundt igen? TogM skal skrive en artikel om en LMU’er og hans/hendes medvandre 

– fint hvis det kunne ske her i efteråret. 

 Unge skal repræcenteres i LM bestyrelser – fint med at vi får givet forslag til udvalg 

under LS.  

o Personale ministeriet: 

 Lars Nielsen tog en samtale runde ved sekretærerne og fulgte op på det  nogle 

konklusioner som blev ved taget i løbet af foråret (eksempelvis kontorpladser) – de 

konklusioner skal der følges op på.  

 Kontinuitet – på sigt.  

 Mål om en konsulent pr. Afdeling  Reidar arbejder videre med det i efteråret. 

o Teenministeriet 

 Der er planlagte ledersamlinger hvert halve år. 

 Der er lavet teenklub startpakke. Ingen tegn på at det bliver særlig brugt.  

 Poulsen og Christensen snakker sammen om hvordan man kan få 

implementeret teenklubstartpakken.  

 Teenforkyndere: svært at gøre noget ved inden årsskiftet.  

 Ressourcer på nettet – opmærksomgøre på det materiale som allerede er. 

 Informationsnivau til teenlederne? Andrea sender til dem alle efter behov.  

 Teenleder spor på LULK13 – stadig en rigtig god ide! I år er der et Kids spor for ung 

lederne. 

o Kommunikationsministeriet 

 Hvor mange besøgende er der? (Knudsen undersøger)  

 Kommunikations strategi og kommunikations plan er færdiggjort.  

 Konkurrence på mission hvor man skal tilmeldes nyhedsmail? 

o Musikministeriet 



 Lovsangsvidneforkynder: Andreas har skrevet en tekst omkring hvad det går ud på 

– sendes snart til sekretærerne.  

 Lovsangsledelse: de sange man synger skal ikke bare være spild af tid, der er en 

tjeneste beskrivelse på vej – 2 har sagt ja til at være med til at skrive den.  

 De to nye i musikbestyrelsen er helt med på disse to målsætninger. 

o Finansministeriet 

 Henning og Jakob er stoppet, så det er kommet lidt på standby. 

 Regner med gennemførelse af realisering af budget. Stigning i indtjening får lidt 

modvind af at DUF tilskuddet falder med 5-10%.  

 Initiativer til at øge medlemstallet: teenklubstartpakke, medlemspakke (Reidar 

kommunikere det ud). Fonde – her er der ikke sket noget. 

 Omkostminimering, Østerbye undersøgte tidligere på året. Det er kun småting der 

er at komme efter. 

 Tilstrækkelig likviditet: det er besluttet ikke at lave likviditets budget. 

 

8. Storby LMU (oplæg v. Poulsen og Skovgaard-Holm) 
Bilag: https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120907LederForum/StorbyLMU.pdf  
Drøftelse: 

o  Vi har talt om det så mange gange, men hvad gør vi ved det. 
o Unge flytter til storbyen for at studere og dropper ud af LM/LMU 

 delvist sandt - der er også nogle fra andre menigheder som vil prøve LM. 
o København 

 hvor mange flytter til kbh hvert år: ca. 50? - 30 bliver - i starten zappes der mellem 
LMU'erne m.m. MANGE fra LMH 

 Intet kristent fællesskab fra juni til september pga eksamen og sommerferie - nogle 
får ikke startet op igen. 

 For nogle er LMU det eneste sted de kommer... 
 Hvor bliver der af dem fra nordsjælland? 
 Det er ikke oplagt at fortsætte i LM efter LMU 

o Århus: 
 Hvor mange flytter til Århus til hvert år: ca. 50? - 20 bliver. Ikke så mange zapper 

rundt. 
 Bliver LMU fravalgt pga dårligt ry? 
 De er alt for store de to LMU'ere der er! 

o Odense 
 flere der flytter til end tidligere 
 MEGET få andre menigheder.  
 LMU: 25-30 hver gang 

o Er det godt nok? 
 Det er ikke godt når der ryger nogle.  
 Fravalg pga tilvalg af anden menighed er ikke det værste 
 Hvor mange stopper i et menighedsfællesskab? 

o  Aldersgrupperinger 
 19-21 år, studie start 

 En gruppe der naturligt fortsætter i LMU 

https://intranet.dlm.dk/lmu/Landsbestyrelsen/20120907LederForum/StorbyLMU.pdf


 En gruppe der bevist fravælger - vil prøve noget nyt – helmenighed 
 22-25 år, etableret i byen 

 Man har brug for en helmenighed - rykker over i KBH kirken eller byens 
valgmenighed 

 25-30 år, afslutning på studiet 

 nogle flytter fra byen. menighed med plads til børnefamilier 
o Er LMU'erne ude af folkekirken? 

 NEJ 
o Nogle skipper helt kristne sammenhæng, andre skifter til andre kirker/fællesskaber 
o Hvorfor appelerer f.eks. byens valgmenighed til unge fra Lm? 

 Der er tydeligt lederskab! 
 Der er en præst! 
 Menigheden udfordrer de unge 
 De unge har brug for at 'flytte hjemmefra' også menighedsmæssigt 

o LMU modellen fungere ikke særlig godt som missions model 
o  Et LM(u) tilbud til studerende på 'gennemrejse' i studiebyen. 
o  Er det 'stor' KFS som i gamle dage vi drømmer om, bare som menighed. 
o  Set over en årrække er det et tilbagevendende problem at der er meget lidt kontakt 

mellem LMU og LM. 
 Nogle steder, og i kortere perioder(et par år) er der god kontakt og fællesskab. 
 Men vi kommer ikke udenom at for mange unge er deres kbh/Aarhus ophold en 3-

7 årig periode og de føler ikke rigtig behov eller mulighed for at engagere sig i LM. 
 Nogle steder tror LM-formanden at der god kontakt, fordi det var der for to år 

siden, uden at opdage at lmu'erne rent faktisk ikke har noget med LM-kredsen at 
gøre. 

o Er det et reelt problem med frafald fra Guds rige, eller er det et parti/LM problem? 
  Helt basalt handler det om unge mennesker og deres forhold til Jesus. Sagen, 

navnet, foreningen, fællesskabet LM er i den forbindelse ikke vigtigt. 
 Er det LM-parti-ærekærhed der forstyrrer vores synsfelt? 
 Er vi mere opsatte på LM's vækst end vækst i Guds rige? 

o Har de unge studerende brug for en pakkeløsning? mere? 
 er der brug for flere tilbud når der er: 

 København 
o LM-classic (Rødovre, Nansensgade, Kirkegårdsvej) 
o  LM-frimenigheder (kbh's frimenighed og Nordvestkirken) 
o Københavnerkirken 
o Byens valmenighed 

 startede 08 - nu er der 400 unge hver søndag 
o Solvang, Fredens/Nazareth, Herlev, Emdrup... 

  Århus 
o LM-classic - Århus LM 
o LM-frimenighed Aroskirken 
o Sct. Pauls, Christianskirken... 
o  Bykirken 

 Har en LMU klynge – officiel 
o Århus valgmenighed 

 Har en "LMU klynge" uofficiel 



o To modeller 
  en menighedsmodel med en ansat præst 

 En LMU-menighed i Kbh./Aarhus 

 Hvorfor skal det være en 'LMU' menighed. Hvorfor ikke en studenter/ung 
menighed for unge LM'ere. 

  Menighedsbegrebet appelerer til unge 

 En præst som en central samlende figur vil være godt. 

  Et forsøg/projekt i en f.eks. treårig periode. 

  Kontroversielt at danne en ny menighed udenfor de eksisterende LM-
menigheder. 

  Hvor skal den hægtes op organisatorisk? 
o  Uden at det bliver organisatorisk tungt med repræsentant i 

afdelingsstyrelsen m.m. 

  Hvordan opretholde kontakten til andre generationer? 

  Vigtigt med missionalt fokus! 
  en opgradering af ungdomskonsulentarbejdet 

 én ansat med ansvar for én by og det ungdomsarbejde der er i byen 

 ungdomskonsulent bliver en form for ungdomspræst på tværs af 
ungdomskredse/LM-menigheder. 

 Realistisk set vil det kræve flere lønkroner som skal tages af de forventede større 
tipsmidler ved en fusion. 

o Konklusion: 
 Michael Mørch opfordres til at gå videre med planer og samtaler om en ny form for 

menigheds/missionsarbejde i København. Væsentligt at få LMU’ere og LM-
afdelingsstyrelsen med i dialogen. 

 Andreas Ipsen opfordres til at samtale med lmu’erne i Århus om at oprette flere 
ungdomskredse. Ved opdeling af de eksisterende og f.eks. ved at udvikle nye 
former for ungdomskredse. Eksempelvis kontakt med klyngen i bykirken. 

 Udsigterne til flere lønkroner i den slags projekter hører til på den lange bane, som 
vi ikke bør vente på. 
 

9. Tilbagemelding på rapporter fra ansatte 

Helene Andersen gav kort feedback til staben på årsrapporterne. Der er ikke nogen store fælles ting 

der stikker ud, men flere vigtige ting der nævnes enkeltvist. 

Stikord fra den efterfølgende samtale: 

o Det kunne være spændende at se hvad der skete hvis man kunne fokusere 100% ét sted. 
o I Sønderjylland skal ungdomskonsulentens forkyndelse prioriteres meget højt. Der er 

længere mellem unge forkyndere og ’proffessionelle’ forkyndere i afdelingen og derfor er 
det vigtigt at ungdomskonsulenten prioriterer forkyndelse. 

o Ledersparring og medvandrersamtaler er vigtige 
o Efterskolerne 
o Svært at vurdere hvor meget man kan presse på med sparring. 
o Initiativer fra græsrodsplan 
o Vigtigt at ungdomskonsulenter er opmærksomme på muligheden for at starte nyt 

ungdomsarbejde op. 



o Vi kan opfordre store ungdomsforeninger til at dele sig, men f.eks. holde fast i et månedligt 
eller kvartalsvist fællesmøde. Det samme gælder små foreninger der kan fællesmøder med 
andre små med faste intervaller. 

o En fælles kommunikationsansat i den fremtidige fusionerede organisation. 
 

10. AdamogEva.dk (mundtligt oplæg v. Poulsen) 

Beskrivelse: brug på forhånd 15 min. på at orientere jer på websiden og få et indtryk af den 

principielle vejledning, de konkrete spørgsmål/svar. Hovedspørgsmål til drøftelsen: Hvordan virker 

og opfattes vejledningen på websiden overfor dels kristne og ikke kristne? 

o Drøftelse: 

 Man ville ikke slette alle de gamle spørgsmål, men i alle nye spørgsmål (inden for 

de sidste 2 år) ønskede man at have et tydeligt kristent svar. 

 Man kan diskutere om LMU skal ønske at få de gamle spørgsmål slettet, uheldigt 

hvis der er modstridende svar 

 85 % af dem der stiller spørgsmål er ikke-kristne 

 Et godt sted at kunne svar på spørgsmål om sex uden at være nødt til at se på 

porno og lignende 

 Der kan være spørgsmål som kan være svære at svare på med et klart kristent 

perspektiv 

 Man er nødt til at svare præcist på spørgsmålene for at kunne blive taget seriøst. 

Det giver ikke tillid hvis man ikke svarer på det der bliver spurgt om. Man kan blive 

nødt til at svare på ting, som man dybest set ikke har lyst til at svare på, men man 

er nødt til det fordi det er sådan spørgsmålet lyder 

 Siden er ikke forkyndende, men diakonal. Skal den forkynde eller ”bare” vejlede 

med baggrund i den kristne etik? 

 Vi skal kunne give de tekniske svar, som man også ville kunne finde på en verdslig 

side. For at de her ved at de kan finde svar. 

 Det er tydeligt hvordan synet er på sex på adamogeva.dk 

 Det er også en side som unge kristne kan bruge 

 Alle vil gerne vide noget om sex, så det er godt at have en side med baggrund i 

kristen etik 

 Man kan bruge den som faktatjekker, på de historier man hører i klassen. 

 Vi må arbejde på få elimineret de fejl som der er på siden 

o Konklusion: 

 Der er bred enighed om at LM bør fortsætte støtten til hjemmesiden 

 Konkrete ønsker: Vi ønsker at de i stedet for ”livslang troskab” skriver ”ægteskab”, 

få rettet artiklen om abort, så der kommer en vejledning til ikke at få abort, en 

diskussion om det etiske i abort. Nogen bør Kontakte adamogeva.dk og bede dem 

kigge på dette 

 Vigtigt at man fortsat tager spørgeren alvorligt og svarer på de konkrete spørgsmål, 

men samtidig bliver tydeligere når svarene kommer i konflikt med kristen etik. Vi 

ønsker flere input i svarene med kristen etik 



 LMU’erne skal vide at hvis de ønsker et LMU-svar(forkyndende/læremæssigt), skal 

de spørge efter direkte kristen vejledning i deres spørgsmål om sex 


