
 

Begynder-Forkynder  

I IMU står forkyndelsen som noget helt centralt, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden 
udruster nye personer til denne tjeneste. 

Derfor har vi udarbejdet et kursus, der er målrettet dig, der gerne vil prøve kræfter med 
forkyndelsen. Begynder-Forkynder er et afklaringskursus, hvor du ikke behøver at være 
afklaret i forhold til, om du er forkynder, inden du deltager. Har du en gnist for at fortælle 
andre evangeliet om Jesus Kristus, og har du mod på at kaste dig ud i noget nyt, så er 
kurset for dig. 

Kurset består af fire moduler, der indeholder undervisning i indholdet af forkyndelsen samt 
giver dig nogle konkrete værktøjer til, hvordan du på en god måde formidler dette til 
andre. 

Imellem modulerne er der praktikperioder, hvor du kommer ud i IMU-fællesskaberne og 
prøver det af i praksis, som du har lært. 

Begynder-Forkynder efteråret 2022 

Et nyt forløb af Begynder-Forkynder starter op igen til september. 

Datoerne for modulerne er: 

 Modul 1: 5. september 2022 
 Modul 2: 3. oktober 2022 
 Modul 3: 7. november 2022 
 Modul 4: 5. december 2022 

Vi arbejder på, at kurset kommer op at stå flere steder i landet, hvis der er stor nok 
efterspørgsel efter dette. 

Kursusbeskrivelse  

Med Begynder-Forkynder ønsker vi, at du bliver afklaret i din tjeneste som formidler af 
evangeliet. Det sker gennem teoretisk undervisning og praktik. 

Uddannelsens indhold 

Hvert modul i kurset er opbygget af fem undervisningsblokke, som kommer omkring 
mange vigtige ting i tjenesten som forkynder. Der vil på hvert modul også blive god plads 
til refleksion og sparring med de andre kursister. 



 
Modul 1: Udrustning som forkynder 

Modul 2: Virkemidler 

Modul 3: Helligåndens vejledning 

Modul 4: Lærdom fra de erfarne 

Aktiv deltagelse  

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

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

Praktisk info  

Hvor 

Der arbejdes på, at kurset oprettes flere steder rundt om i landet, så endnu er stederne 
ikke fastlagt. 

Hvornår 

Begynder-Forkynder består af fire moduler, som afvikles over fire mandage i løbet af 
efteråret: 

 Modul 1: 5. september 2022 
 Modul 2: 3. oktober 2022 
 Modul 3: 7. november 2022 
 Modul 4: 5. december 2022 

Undervisningen foregår om aftenen. 

Ud over undervisningsmodulerne vil du komme i praktik tre gange, hvor du kommer til at 
forkynde i forskellige IMU-fællesskaber. Datoerne for dette aftales på kurset. 

Tilmelding 

Tilmeld dig på imu.dk 



 
Inden du kaster dig over tilmeldingen, er der lige et par ting, du bør være opmærksom 
på:  

1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en bekræftelse pr. mail 
2. Betaler du med dankort hæves pengene først i ugerne op til Begynder-Forkynder  

Har du spørgsmål til din tilmelding, er du altid velkommen til at kontakte IMUs sekretær 
Louise Grotum Thygesen på imu(at)imu.dk eller tlf. 82271211. 

Pris  

Det koster 250 kr. i alt at deltage i de 4 moduler på Begynder-Forkynder og prisen er inkl. 
forplejning. 

Kontakt os  

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte ungdomskonsulent Jim 
Pfrogner på tlf. 23 96 08 62 eller jim@imu.dk 
Har du spørgsmål til din tilmelding, er du velkommen til at kontakte Louise Grotum 
Thygesen på tlf. 82 27 12 11 eller louise@imu.dk på IMUs sekretariat.  

Book en Begynder-Forkynder  

En vigtig del af Begynder-Forkynder-kurset er, at kursisterne kan prøve teorien af i 
praksis, og derfor er det nødvendigt, at der er praktiksteder til dem. 

Derfor er vi altid på udkig efter IMU-fællesskaber, der har mod på at få 1-2 kursister ud og 
tale. Det skal være i perioden fra september-december, hvor kurset forløber. 

Sidder du med programmet for jeres IMU, så overvej, om det ikke er jer, der skal have 
besøg af Begynder-Forkynderne. Der er tale om en win-win-situation, hvor I får lov at 
høre på nogle, der er helt friske i tjenesten, samt at I hjælper med at fremme kommende 
forkyndere. 

Kontakt Jim Pfrogner og hør om mulighederne for dette. 
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