Gode ideer
På LM’s Landslederkursus i oktober udråbte Peter Rask en konkurrence om, hvem der har den bedste ide
til, hvordan man kan gribe det an, når man gerne vil fortælle andre om Jesus. Eller gerne vil styrke trivslen
og fællesskabet mellem LM og LMU.
11 bidrog til konkurrencen med gode ideer, der alle kan ses her:



Rise Eskildsen, Nordøstfyn
o Munkebo
 1 gang om måneden er alle i kredsen samlet fra kl. 17.00‐20.00
 Folk deles op i grupper, hvor nogle står for mad, børnearrangement osv.
 Børn, der har været med i LM’s børneklub, og deres forældre inviteres med
o Fåborg
 Cafemøder på en almindelig Cafe
 Møder om forskellige aktuelle emner f.eks. familien.
 Invitation til at komme med i bibelkreds. En er kommet en med i bibelkreds
gennem det.
 Flere, der ikke plejer at komme i kristne sammenhænge, har været med.



David Mogensen, Ølgod
 Fællesmøder mellem LMU og LM
 En fra LM og en fra LMU står for mødet i fællesskab
 Mødet ligger på en LMU aften, for at LMU’erne nemmere skal komme med.
 LM’ere og LMU’ere sidder mellem hinanden ved bordene.
 Dreng‐/pige arrangement en gang om året
 Samfundslejren er flyttet til en efterskole
 Alle disse ting gøres for at forsøge at styrke fællesskabet mellem LMU og LMU



Nordvest LMU
o LMU tilbyder at passe LM’ernes børn, for at give forældrene en mulighed for at få lidt fri.
Samtidig giver det muligheden for at give børnene et Guds ord med på vejen



Mogens Riis, Helsingør
o Idebank for at alle ikke behøver at opfinde den dybe tallerken, men kan søge inspiration
der
 Lave en side på dlm.dk, hvor man kan lægge gode forslag og ideer ind
 Mulighed for selv at lægge materiale ind (forslag, videoer, osv.)



Birgitte Schmidt, Helsingør
o Tage et søndagsmøde ud af programmet
o De unge får så lov at bestemme indholdet i stedet for
o Det skal ikke være et ungdomsarrangement, men for alle
o Mødet skal tage udgangspunkt i noget, som fylder i de unge menneskers liv
o De unge skal have lov at bruge den musik/ de videoer, de vil, men samtidig skal de gøre en
indsats for, at de ældre kan forstå det, f.eks. oversætte, hvis det er på engelsk.



Jens Ole Christensen, generalsekretær i LM
o Møder klokken 17.00 i Rønne LM
o Fyraftensmøde
o Slutter tidligt, så ungerne kan komme i seng



Olof Lagoni
o Samarbejde med borgerforeningen om julearrangement
o Både Jesus og julemanden
o LM fik lov at stå for det indholdsmæssige
o Mulighed for at dele 24/12 ud til en masse mennesker.
o Mulighed for at fortælle juleevangeliet til en masse mennesker
o Både LM og borgerforeningen synes, det var en stor succes



Lone Mathiesen, Bornholm
o Juletræssalg i missionshuset
o Med æbleskiver både uden for missionshuset og indenfor.
o Arrangerede orienteringsløb for de børn, som kom, så de kom rundt og se hele
missionshuset.
o God mulighed for, at folk ”udefra” får muligheden for at se missionshuset og de
mennesker, som kommer der.



Elisabet Overgaard m.fl., Aroskirken
o Lave en omsorgsgruppe/‐person, som f.eks. skal finde sjælesørgere
o Skal også have som opgave at have blik for andre, om de har det godt osv.
o Skal virke i både LM og LMU, så der også bliver en kobling imellem de to



Mathias Mogensen
o Jagttur i LMU‐regi



Flemming Hansen, Aroskirken
o Forslag om, at alle ansatte i kredse/frimenigheder skal bruge en procentsats af deres
arbejde på lands‐/afdelingsplan for at styrke sammenhængskraften i LM

