
 

Lederkursus  

Som leder i IMU har du sagt ja til at tjene og arbejde sammen med andre. Du fortjener derfor en 
god starthjælp, så du kan vokse i din tjeneste på et godt fundament. 

IMUs Lederkursus er et udrustningsforløb med undervisning, fællesskab og sparring til dig, som er 
leder i IMU. Det er et tilbud, du ikke kan sige nej til. 

Med IMUs Lederkursus ønsker vi, at du vokser som leder gennem undervisning og fællesskab. 

Desuden skal forløbet hjælpe dig med viden og redskaber, så du bliver udrustet til at stå som 
leder i din lokale IMU-afdeling.  

Lederkurset består af 

● Tre spændende undervisningsdage (moduler) med relevant og udfordrende indhold. 
● Rig mulighed for at udveksle erfaringer i fællesskab med andre ledere, der står i samme 

situation som dig 

Program 

Scroll videre for at se program. 

Aktiv deltagelse 

Forløbet lægger stor fokus på, at du deltager aktivt. Vi ser det største potentiale i, at du som 
deltager selv arbejder med.  

Formen er derfor tilrettelagt med flere forskellige cases, spil, walk'n talk, gruppearbejde og meget 
mere. 

Vi vil gerne understrege, at der er tale om et sammenhængende ledertræningsforløb. Det betyder, 
at vi regner med, at du ønsker at følge hele forløbet, og at du vil udrustes, udvikles og 
igangsættes som leder. 

Hvornår 

Lederkurset består af tre moduler, som afvikles over tre lørdage i løbet af foråret:  

I 2023 er datoerne: 25. februar i Skjern Missionshus, 25. marts i Viborg Missionshus og 29. april 
på Indre Missions Hus, Fredericia 

Undervisningen foregår fra kl. 9.30 til 16.00. 

Tilmelding 

Du tilmelder dig på imu.dk 

Ønsker I en fælles regning for alle ledere hos jer, kan I oplyse hvem jeres faktura skal sendes til, 
når I tilmelder jer.   



 

Pris  

Det koster 900 kr. i alt at deltage i de 3 moduler på Lederkurset. Prisen er inkl. forplejning. 

Søg tilskud 

De fleste kommuner giver tilskud til foreningsledere, der deltager i lederkurser. 

Du kan læse på din kommunes hjemmeside, hvilke krav der skal være opfyldt for at få tilskud hos 
jer - søg på "foreninger" eller kig under menuen Kultur og Fritid. Du kan også kontakte kommunen 
og få de oplysninger, du skal bruge. Som eksempel kan det nævnes, at Vejle Kommune returnerer 
op til 80 % af kursusprisen til deres foreninger. 

Det vil også være oplagt at bede samfundsbestyrelsen, menighedsrådet eller IMU-udvalget om et 
tilskud til at deltage.  

Materiale 

På kurset vil du få udleveret forskelligt fysisk materiale.  

Det er oplagt, at du medbringer en bærbar computer, hvis du vil udnytte det. 

Kontakt os  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

IMU-sekretær Louise Grotum Thygesen 

t: 82271211 
e: imu@imu.dk  

 

 



 
Program for Lederkursus 1. modul den 25. februar 2023 

kl. 10:00-17:00 i Skjern Missionshus 
 
 
 
 
 
 
10:00 - Rundstykker 
 
10:30 - Elske fordi han elskede os først - Vores Lutherske rødder 
 
11:15 - Praktisk anvendelse 
 
11:40 - Pause 
 
11:45 - Foreningslivet - Demokratiets fundament 
 
12:05 - Praktisk anvendelse 
 
12:30 - Frokost 
 
13:00 - Mødeledelse og andagt 
 
13:30 - Praktisk anvendelse 
 
14:00 - Øvelse 
 
14:30 - Kaffe og sparring på tværs 
 
15:00 - Programplanlægning 
 
15:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:00 - Pause 
 
16:10 - Hvordan undgår vi at blive udbrændte? 
 
16:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:55 - Spørgsmål og information 
 
17:00 - Tak for i dag 



 
Program for Lederkursus 2. modul den 25. marts 2023 

kl. 10:00-17:00 i Viborg Missionshus 
 
 
 
 
 
 
10:00 - Rundstykker 
 
10:30 - Kaldet til at elske i det kristne fællesskab 
 
11:15 - Praktisk anvendelse 
 
11:40 - Pause 
 
11:45 - Ledelse og motivation af frivillige 
 
12:05 - Praktisk anvendelse 
 
12:30 - Frokost 
 
13:00 - Accelererende kultur - Kan vi agere modkultur? 
 
13:30 - Praktisk anvendelse 
 
14:00 - Øvelse 
 
14:30 - Kaffe og sparring på tværs 
 
15:00 - Bestyrelsesarbejdet 
 
15:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:00 - Teamroller og teamsamarbejde 
 
16:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:45 - Spørgsmål og information 
 
17:00 - Tak for i dag 



 
Program for Lederkursus 3. modul den 29. april 2023 

kl. 10:00-17:00 på Indre Missions Hus i Fredericia 
 
 
 
 
 
 
10:00 - Rundstykker 
 
10:30 - Kaldet til at elske Danmark - Indre Mission i historisk perspektiv 
 
11:15 - Praktisk anvendelse 
 
11:40 - Pause 
 
11:45 - Medborgerskab - Hvad er vores samfundsrolle? 
 
12:05 - Praktisk anvendelse 
 
12:30 - Frokost 
 
13:00 - Proaktiv og reaktiv ledelse 
 
13:30 - Praktisk anvendelse 
 
14:00 - Øvelse 
 
14:30 - Kaffe og sparring på tværs 
 
15:00 - Visionsproces og målsætningsarbejde 
 
15:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:00 - Fornyelse af fællesskabet  
 
16:30 - Praktisk anvendelse 
 
16:45 - Evaluering af kurset 
 
17:00 - Tak for i dag     


