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 udrustning 
 til at tjene 
 som leder 

Har du en lederopgave i LM eller LMBU? Så er LLK21 noget for dig!Har du en lederopgave i LM eller LMBU? Så er LLK21 noget for dig!

LLK21 er for klubledere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, frivillige og prædikanter mv. LLK21 er for klubledere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, frivillige og prædikanter mv. 
Uanset rolle og erfaring, har vi en fælles opgave med at lede og handle, så alle de genera-Uanset rolle og erfaring, har vi en fælles opgave med at lede og handle, så alle de genera-
tioner, vi er i berøring med, bliver ’udsat’ mest muligt for Jesus og Bibelen.tioner, vi er i berøring med, bliver ’udsat’ mest muligt for Jesus og Bibelen.

Ledelsesopgaven anno 2021 kalder på et større fælles fokus på alle generationer – og Ledelsesopgaven anno 2021 kalder på et større fælles fokus på alle generationer – og 
mere samarbejde mellem generationerne lokalt såvel som nationalt. Hvis troen skal mere samarbejde mellem generationerne lokalt såvel som nationalt. Hvis troen skal 
være ”bæredygtig”, har vi brug for mere samling og fællesskab og en bredere forståelse være ”bæredygtig”, har vi brug for mere samling og fællesskab og en bredere forståelse 
for, at vi er afhængige af hinanden i tjenesten med at formidle og fastholde budskabet for, at vi er afhængige af hinanden i tjenesten med at formidle og fastholde budskabet 
om Guds rige til nutidens generationer.om Guds rige til nutidens generationer.

Vi har bestræbt os på at skrue programmet sammen, så du bliver Vi har bestræbt os på at skrue programmet sammen, så du bliver 
• opmuntret i tro og tjeneste• opmuntret i tro og tjeneste
• udrustet til praksis derhjemme• udrustet til praksis derhjemme
• udfordret til handling• udfordret til handling

Glæd dig!Glæd dig!

Henrik Bjærre Jakobsen, Magnus Haahr Nielsen, Peter Rask, Nathalie Kure,  Henrik Bjærre Jakobsen, Magnus Haahr Nielsen, Peter Rask, Nathalie Kure,  
Steffen Lund Birkmose og Rolf W. Jørgensen Steffen Lund Birkmose og Rolf W. Jørgensen 



 program  

Kl. 16.30  Ankomst og indkvartering Kl. 16.30  Ankomst og indkvartering 

Kl. 18.00  AftensmadKl. 18.00  Aftensmad

Kl. 19.30  Kl. 19.30  DEN ENESTE ENE DEN ENESTE ENE 
Præst Peter Techow
Med afsæt i 5 Mos 6,4-5 bliver der fokus på, hvem den Gud er, som vi møder Med afsæt i 5 Mos 6,4-5 bliver der fokus på, hvem den Gud er, som vi møder 
i både det gamle og det nye testamente – og som vil være Gud i vores hjerter i både det gamle og det nye testamente – og som vil være Gud i vores hjerter 
på alle områder i livet.på alle områder i livet.

Kl. 20.30  Kaffe ved bordeneKl. 20.30  Kaffe ved bordene

Kl. 20.50  Kl. 20.50  MED GENERALEN PÅ RUNDTUR -  GLIMT FRA ARBEJDET I  LMMED GENERALEN PÅ RUNDTUR -  GLIMT FRA ARBEJDET I  LM
LM’s arbejde er så vidt forgrenet, at kun de færreste har det fulde overblik. LM’s arbejde er så vidt forgrenet, at kun de færreste har det fulde overblik. 
Søren Skovgaard Sørensen kommer nok tættest på, qua sin stilling som ge-Søren Skovgaard Sørensen kommer nok tættest på, qua sin stilling som ge-
neralsekretær. Søren vi tage os med rundt i landskabet, gennem historier og neralsekretær. Søren vi tage os med rundt i landskabet, gennem historier og 
glimt fra begivenheder, fænomener og relationer – og med hjælp fra andre.glimt fra begivenheder, fænomener og relationer – og med hjælp fra andre.

Kl. ca. 22.15  AfterpartyKl. ca. 22.15  Afterparty
 LMU inviterer alle interesserede … LMU inviterer alle interesserede …

     FREDAG DEN 17. SEPTEMBER 



Kl. 7.45-8.45  MorgenmadKl. 7.45-8.45  Morgenmad

Kl. 9.00  Kl. 9.00  JESUS TIL ALLE GENERATIONERJESUS TIL ALLE GENERATIONER
Landsleder Ivan Jakobsen og Kids-konsulent Janne Bak Petersen

Kl. 10.30  Pause med lidt spiseligtKl. 10.30  Pause med lidt spiseligt

Kl. 10.50  Kl. 10.50  HVORDAN SKABE EN SUND MENIGHEDSKULTUR?HVORDAN SKABE EN SUND MENIGHEDSKULTUR?
Efterskoleforstanderne Mads Hessellund og Jørn Nørgaard styrer os igen-Efterskoleforstanderne Mads Hessellund og Jørn Nørgaard styrer os igen-
nem oplæg og paneldebat med deltagelse af Søren Skovgaard Sørensen, nem oplæg og paneldebat med deltagelse af Søren Skovgaard Sørensen, 
Ivan Jakobsen, Anne-Katrine Askjær Knudsen, Martin Jefsen, Morten Friis, Ivan Jakobsen, Anne-Katrine Askjær Knudsen, Martin Jefsen, Morten Friis, 
Kristoffer Enevoldsen, Benjamin Esbjerg.Kristoffer Enevoldsen, Benjamin Esbjerg.

Kl. 12.30  FrokostKl. 12.30  Frokost

Kl. 13.30  Kl. 13.30  PÅ VEJ MOD 2030 MED LMBUPÅ VEJ MOD 2030 MED LMBU

Kl. 14.15  Kl. 14.15  GENERALFORSAMLING LMBUGENERALFORSAMLING LMBU

Kl. 15.00  KaffeKl. 15.00  Kaffe

Kl. 15.30  Kl. 15.30  WORKSHOPSWORKSHOPS  – 1. runde – 1. runde
(NB: Alle 9 workshops gennemføres både i første og anden runde, hvis der er (NB: Alle 9 workshops gennemføres både i første og anden runde, hvis der er 
tilslutning til det. Man skal altså melde sig til 2 workshops ifm. tilmelding)tilslutning til det. Man skal altså melde sig til 2 workshops ifm. tilmelding)

Kl. 17.00  FriKl. 17.00  Fri

Kl. 18.00  FestmiddagKl. 18.00  Festmiddag

Kl. 19.30  Kl. 19.30  GENERATIONERNES GUDGENERATIONERNES GUD
Præst Peter Techow
Med afsæt i 5 Mos 6 bliver der stillet skarpt på at tale om og fortælle om Med afsæt i 5 Mos 6 bliver der stillet skarpt på at tale om og fortælle om 
Gud og hans ord i hjemmet og familien.Gud og hans ord i hjemmet og familien.
Lovsang, ordet frit og mulighed for forbønLovsang, ordet frit og mulighed for forbøn

Kl. 21.00  KaffeKl. 21.00  Kaffe

Kl. 22.00  Snacks og snak med LMU Kl. 22.00  Snacks og snak med LMU 

     LØRDAG DEN 18. SEPTEMBER 



Peter Techow, KøbenhavnPeter Techow, København
Præst i KøbenhavnerkirkenPræst i Københavnerkirken

     SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER 

Kl. 7.45-8.45  MorgenmadKl. 7.45-8.45  Morgenmad

Kl. 9.00  Kl. 9.00  WORKSHOPSWORKSHOPS  – 2. runde – 2. runde

Kl. 10.30  KaffeKl. 10.30  Kaffe

Kl. 10.50  Kl. 10.50  ERFARINGER, MULIGHEDER OG FORSTYRRELSER: ERFARINGER, MULIGHEDER OG FORSTYRRELSER: 
 BØRN, LMU’ERE OG VOKSNE BØRN, LMU’ERE OG VOKSNE

Samling i lokale menighederSamling i lokale menigheder

Kl. 12.00  Middag – varm og dejlig!Kl. 12.00  Middag – varm og dejlig!

Kl. 13.00  Kl. 13.00  GØR DEM TIL MINE DISCIPLEGØR DEM TIL MINE DISCIPLE
Præst Peter Techow
I Matt 28 sender Jesus sine disciple afsted for at gøre andre til disciple. Det I Matt 28 sender Jesus sine disciple afsted for at gøre andre til disciple. Det 
står stadig ved magt, og det er vigtigt at forstå betydningen af dåb og oplæ-står stadig ved magt, og det er vigtigt at forstå betydningen af dåb og oplæ-
ring i hjem og menighedring i hjem og menighed

 Lovsang Lovsang
 Afslutning  Afslutning 

Kl. 14.30  Kom godt hjem!Kl. 14.30  Kom godt hjem!

Ivan Jakobsen, StubbekøbingIvan Jakobsen, Stubbekøbing
Landsleder LMBULandsleder LMBU

Søren Skovgaard Sørensen, NødeboSøren Skovgaard Sørensen, Nødebo
Generalsekretær i LMGeneralsekretær i LM

Janne Bak-Pedersen, HillerødJanne Bak-Pedersen, Hillerød
Kids-konsulent i LMKids-konsulent i LM



 workshops  
1.  TJENESTEDELING1.  TJENESTEDELING
Fokus på hvordan lokal-bestyrelsen i kredsen/frimenigheden/LMU kan arbejde i praksis Fokus på hvordan lokal-bestyrelsen i kredsen/frimenigheden/LMU kan arbejde i praksis 
med tjenestedeling mellem mænd og kvinder, så det står klart hvilket ansvar, hvilke mu-med tjenestedeling mellem mænd og kvinder, så det står klart hvilket ansvar, hvilke mu-
ligheder og hvilke begrænsninger der er, og hvordan det i praksis kan gøres. ligheder og hvilke begrænsninger der er, og hvordan det i praksis kan gøres. 
Vicegeneralsekretær Birger Reuss Schmidt og Ph.D.-studerende Louise Høgild

2.  ”KLASSELEDELSE” I  BØRNEARBEJDET2.  ”KLASSELEDELSE” I  BØRNEARBEJDET
Her sættes fokus på pædagogiske tips, virkemidler og metoder (fysiske og kognitive), der Her sættes fokus på pædagogiske tips, virkemidler og metoder (fysiske og kognitive), der 
kan hjælpe børneklubs-ledere med at ”holde styr” på urolige børn, så flest mulige får kan hjælpe børneklubs-ledere med at ”holde styr” på urolige børn, så flest mulige får 
mest muligt ud af budskabet. mest muligt ud af budskabet. 
Ergoterapeut Charlotte Weber

3.  HVAD SKER DER, NÅR NÅDEGAVERNE UDFOLDES I  PRAKSIS I  LM?3.  HVAD SKER DER, NÅR NÅDEGAVERNE UDFOLDES I  PRAKSIS I  LM?
På workshoppen bliver deltagerne udrustet konkret og praktisk til at gå hjem og arbejde På workshoppen bliver deltagerne udrustet konkret og praktisk til at gå hjem og arbejde 
som ledelse med at frisætte de lokale nådegaver – herunder også de mere ’åndelige’. som ledelse med at frisætte de lokale nådegaver – herunder også de mere ’åndelige’. 
Desuden arbejdes der med hvordan man som ledelse bedst muligt håndterer at de Desuden arbejdes der med hvordan man som ledelse bedst muligt håndterer at de 
samme nådegaver kan virke tiltrækkende på nogle og afskrækkende på andre.samme nådegaver kan virke tiltrækkende på nogle og afskrækkende på andre.
Forstander Kaj Kristensen og frimenighedspræst Ejler Nørager

4.  HVORDAN SAMLE PENGE IND/SKABE SUND GIVERKULTUR?4.  HVORDAN SAMLE PENGE IND/SKABE SUND GIVERKULTUR?
Workshoppen involverer til at tænke på tværs af generationer, så du som leder kom-Workshoppen involverer til at tænke på tværs af generationer, så du som leder kom-
mer hjem med relevante overvejelser og inspiration til at arbejde med indsamling på en mer hjem med relevante overvejelser og inspiration til at arbejde med indsamling på en 
måde, så der både bliver større forståelse for behovet og helst også en følelse af at være måde, så der både bliver større forståelse for behovet og helst også en følelse af at være 
sammen om at bidrage til noget, der motiverer og samler.sammen om at bidrage til noget, der motiverer og samler.
Frimenighedspræst Peter Rask og ressourcechef Johnny Lindgreen 

5.  DISCIPELSKAB/MEDVANDRING5.  DISCIPELSKAB/MEDVANDRING
Her bliver du inspireret til at arbejde i praksis med discipelskab og medvandring hjemme Her bliver du inspireret til at arbejde i praksis med discipelskab og medvandring hjemme 
i din egen menighed. Vi sætter fokus på hvad discipelskab og medvandring er, og motive-i din egen menighed. Vi sætter fokus på hvad discipelskab og medvandring er, og motive-
rer til at se nødvendigheden af at den enkelte troende er en del af Jesu discipelflok. rer til at se nødvendigheden af at den enkelte troende er en del af Jesu discipelflok. 
Projektmedarbejder Morten Friis, LS-medlem Henrik Bjærre Jakobsen, LMU’er Esben 
Sulkjær og KFS-sekretær Henriette Engberg Vinkel



6.  HVAD KAN MENIGHEDENS LEDELSE GØRE I  FORHOLD TIL FAMILIELIV, 6.  HVAD KAN MENIGHEDENS LEDELSE GØRE I  FORHOLD TIL FAMILIELIV, 
SINGLER OG PERSONER MED UDFORDRET SEKSUALITET? SINGLER OG PERSONER MED UDFORDRET SEKSUALITET? 
Her sættes fokus på betydningen af ægteskab og familieliv som grundsten i menigheden, Her sættes fokus på betydningen af ægteskab og familieliv som grundsten i menigheden, 
samtidig med du som del af den lokale ledelse bliver klædt på til at tage medansvar for samtidig med du som del af den lokale ledelse bliver klædt på til at tage medansvar for 
de gode parforhold blandt menighedens familier. de gode parforhold blandt menighedens familier. 
Deltagerne får viden om at forholde sig konstruktivt til singler, fraskilte og personer med Deltagerne får viden om at forholde sig konstruktivt til singler, fraskilte og personer med 
udfordret seksualitet og til i praksis at tænke ud af boksen samt tage hul på nødvendige udfordret seksualitet og til i praksis at tænke ud af boksen samt tage hul på nødvendige 
samtaler i kærlig omsorg.samtaler i kærlig omsorg.
Præst Peter Edlef Nissen og lærer Anne Holm Stark

7.  GOD LEDELSE GENERELT  7.  GOD LEDELSE GENERELT  
– OG ISÆR OM DET GODE BESTYRELSESMØDE – OG ISÆR OM DET GODE BESTYRELSESMØDE 
Workshoppen henvender sig til såvel unge som mere garvede bestyrelses-medlemmer Workshoppen henvender sig til såvel unge som mere garvede bestyrelses-medlemmer 
i menighederne. Her får du viden og værktøjer til at planlægge og eksekvere god ledelse i menighederne. Her får du viden og værktøjer til at planlægge og eksekvere god ledelse 
ift. frivillige, så flest muligt bliver engageret og motiveret. ift. frivillige, så flest muligt bliver engageret og motiveret. 
Direktør Sven Madsen og forstander Søren Andersen

8.  KRISTENT FÆLLESSKAB 8.  KRISTENT FÆLLESSKAB (særlig t  for  LMU)(særlig t  for  LMU)
Hvorfor er det kristne fællesskab vigtigt? Hvorfor er det kristne fællesskab vigtigt? 
Fra før verdens skabelse har fællesskab været helt centralt. Fællesskabet i treenighe-Fra før verdens skabelse har fællesskab været helt centralt. Fællesskabet i treenighe-
den. Men hvorfor er det kristne fællesskab så vigtigt for LMU, og hvordan kan vi styrke den. Men hvorfor er det kristne fællesskab så vigtigt for LMU, og hvordan kan vi styrke 
det?det?
LMBU-konsulenterne holder en knaldhamrende spændende workshop om fællesskab LMBU-konsulenterne holder en knaldhamrende spændende workshop om fællesskab 
med både gode indspark til, hvorfor det kristne fællesskab er vigtigt, og konkrete værktø-med både gode indspark til, hvorfor det kristne fællesskab er vigtigt, og konkrete værktø-
jer, som I kan tage med hjem i jeres LMU.jer, som I kan tage med hjem i jeres LMU.
Ungdomskonsulent Steffen Lund Birkmose og ungdomskonsulent Emil Kjær Brande

9.  LOVSANGENS PLADS I  MENIGHEDEN 9.  LOVSANGENS PLADS I  MENIGHEDEN 
Denne workshop er til dig som er mødeleder, gudstjenesteleder, lovsangsleder eller på Denne workshop er til dig som er mødeleder, gudstjenesteleder, lovsangsleder eller på 
anden måde har direkte indflydelse på lovsangens og musikkens plads i mødet/gudstje-anden måde har direkte indflydelse på lovsangens og musikkens plads i mødet/gudstje-
nesten. nesten. 
Fokus er: Hvordan får vi bedst integreret musikken som en tjeneste i vores menighed? Vi Fokus er: Hvordan får vi bedst integreret musikken som en tjeneste i vores menighed? Vi 
kommer blandt andet omkring: Hvad siger bibelen om lovsang og musik? Hvorfor er det kommer blandt andet omkring: Hvad siger bibelen om lovsang og musik? Hvorfor er det 
godt med en ansvarlig for lovsangen og den musikalske ledsagelse? godt med en ansvarlig for lovsangen og den musikalske ledsagelse? 
Musikkonsulent Christian Engmark og musikkonsulent Laila Poulsen



 praktisk 
 information 

ARRANGØRARRANGØR
LM og LMBULM og LMBU

STED STED 
Løgumkloster Efterskole (LME) Løgumkloster Efterskole (LME) 
Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster 
Tlf.: 74 74 36 52 Tlf.: 74 74 36 52 
Mail: lme@lme.dk Mail: lme@lme.dk 

PRIS PRIS 
Kr. 525,- for hele kurset inkl. måltider og overnatning på 2-4 mands værelser på eftersko-Kr. 525,- for hele kurset inkl. måltider og overnatning på 2-4 mands værelser på eftersko-
len. len. Man skal selv medbringe sengetøj.Man skal selv medbringe sengetøj.  
Kr. 420,- for hele kurset inkl. måltider og overnatning på sovesal (medbring sovepose Kr. 420,- for hele kurset inkl. måltider og overnatning på sovesal (medbring sovepose 
el.lign.) på efterskolen (LMU’ere mv.), i egen campingvogn, privat indkvartering i Løgum-el.lign.) på efterskolen (LMU’ere mv.), i egen campingvogn, privat indkvartering i Løgum-
kloster eller hjemme.  kloster eller hjemme.  
Kr. 120,- for deltagere, der selv sørger for både overnatning og alle måltider. Kr. 120,- for deltagere, der selv sørger for både overnatning og alle måltider. 

NB: Vi opfordrer de lokale LM-enheder til at betale for deres repræsentanters deltagelse NB: Vi opfordrer de lokale LM-enheder til at betale for deres repræsentanters deltagelse 
i LLK21. i LLK21. 

MÅLTIDER MÅLTIDER 
Det er vigtigt, at det fremgår af tilmeldingen, hvilke måltider man deltager i. Det er vigtigt, at det fremgår af tilmeldingen, hvilke måltider man deltager i. 

TILMELDING TILMELDING 
Senest søndag den 5. september på www.collect.nu/DLM/LLK_21Senest søndag den 5. september på www.collect.nu/DLM/LLK_21

www.collect.nu/DLM/LLK_21

