
 

IMUs 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 

Uddannelsens indhold 

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

De tre moduler har overskrifterne: "Udrustning som udvalgsmedlem", "Når IMU mødes" og 
"Når IMU rækker ud". 

Hvert modul er opbygget således: 

 Bibeltime - Dagens emne indledes med en bibeltekst. 

1. Dagens emne slås an 
2. Konkrete værktøjer til dagens emne 
3. Refleksion 
4. Lederskab 
5. Ledelse 

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. 

Praktisk info  

IMUs Lederkursus afholdes i udgangspunkt følgende fire steder i landet dog med 
hensyntagen til, hvad der er logistisk smartest: 

 Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 
 Bethania, Torvet 9, 7400 Herning 
 Bethesda, Jernbanegade 16, 9000 Aalborg 
 Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K 

Hvornår 

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

I 2023 er datoerne: 4. marts, 1. april og 13. maj  

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 750 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  


