Gruppe

Modtager

Forening/klub

Netværk

IMU-netværket

– En del af et livgivende fællesskab

		

Forening/klub

				tilsluttet IMU

		

			

Gruppe

tilsluttet IMU

IMU:

IMU:

Beskrivelse:
En forening ved et missionshus eller en
kirke med selvstændige vedtægter hvor
det fremgår, at foreningen er tilsluttet IMU.
Ledelse:
Organiseret med generalforsamling, bestyrelse/udvalg og selvstændig økonomi. Formanden er IMUs kontaktperson
for foreningen.

Beskrivelse:
En mindre gruppe af unge der samles
på regelmæssig basis i f.eks. et missionshus. Der kan også være tale om et
klynge- eller mellemfællesskaber, hvor
målgruppen typisk er ældre end IMU’s
normale målgruppe. Gruppen er løseligt
organiseret og hører under den lokale IMsamfundsbestyrelse.
Ledelse:
Et udvalg som udpeger en kontaktperson
til IMU.

Teen:
Beskrivelse:
En traditionel klub i et missionshus eller
en kirke. Formelt set har klubben selvstændige vedtægter, hvor det fremgår, at
klubben er tilsluttet IMU eller hører under
vedtægterne for en eksisterende IMUforening eller IM-samfund.
Ledelse:
En ledergruppe som typisk består af
modne ledere, der er ansvarlige for klubbens aktiviteter. Ledergruppen udpeger
en kontaktperson til IMU.

Netværk

				 tilknyttet IMU
Beskrivelse:
En teen-, små- eller ungdomsgruppe ved en
sogne-, valg- eller frimenighed, som deler
IMU’s åndelige/teologiske ståsted og ønsker
at være en del af IMU og den ramme, det
giver. Gruppen kan være struktureret med
vedtægter eller løseligt organiseret.
Ledelse:
Afhængigt af organisationsform. Ledelsen udpeger en kontaktperson til IMU.

Teen:
Beskrivelse:
Aktivitetsklub hvor en gruppe ledere tager initiativ til en regelmæssig aktivitet
for teenagere. Organisatorisk knytter
gruppen til ved den IMU-forening eller
IM-samfund, hvor lederne selv kommer.
Ledelse: Et udvalg som udpeger en kontaktperson til IMU.

		

Modtager

				 tilmeldt IMU

Beskrivelse:
Et teen- eller ungdomsarbejde ved en kirke eller organisation, der ligger tæt op af
IMU, som ønsker at holde sig orienteret
med IMU’s arbejde og tilbud.

Bliv en del af et livgivende fællesskab
IMU-netværket er et livgivende, nærende
og ikke mindst kristusfokuseret fællesskab for teen- og ungdomsarbejde. Samtidig er det en samlende betegnelse for
de mange forskellige typer foreninger,
klubber og grupper, der er tilknyttet Indre
Missions Ungdom (IMU).
Vores mål er at bringe unge tæt på det
centrale for fællesskabet – nemlig Kristus.
Samtidigt ønsker vi at bringe de forskellige foreninger og grupper tæt på IMU

Ydelsesoversigt

og hinanden, for at styrke fællesskabet.
I denne folder har vi beskrevet forskellige
muligheder for tilslutning og tilknytning til
IMU både for teen- og ungdomsarbejde.
Vi er selvfølgelig behjælpelig med råd og
vejledning enten ved henvendelse til IMUsekretariatet eller den lokale IMU-medarbejder (se kontaktoplysninger på imu.dk).
I bliver en del af IMU-nætværket ved at
udfylde tilmeldingen på bagsiden og efterfølgende godkendelse hos IMUs ledelse.

Tilsluttet

Tilknyttet

Forening/klub

Gruppe

Netværk

Modtagere

Digitale og trykte materialer fra IMU

X

X

X

X

Tilbud om kurser og arrangementer

X

X

X

X

Forkyndelse ved IM/IMU-ansatte

X

X

X

X

Omtale på IMU.dk

X

X

X

Ledersparring ved IM/IMU-ansatte

X

X

X*

Konsulentbesøg

X

X

X*

Mulighed for kommunal støtte

X

Formands-/kontaktpersonsssamtaler

X

Udvalgsbesøg

X

X*
* ved henvendelse

Identitet og en IMU-medarbejder til forskel!
Vi skelner mellem tilslutning og tilknytning.
Tilslutning er en gensidigt forpligtende relation, hvor det lokale arbejde er en del af
IMUs arbejde.
Tilknytning er en løsere relation, hvor det
kristne ungdomsfællesskab knytter sig
til IMU-netværket uden at blive en egentlig del af IMU’s arbejde.

Hvad er forskellen? Grundlæggende er
der identitet og en IMU-medarbejder til
forskel. Ved at tilslutte jeres arbejde til
IMU tager IMU-medarbejderen aktivt initiativ til konkret sparring, udvalgsbesøg
og formandssamtaler.

Tilmelding til IMU-netværket
Navn:
														ønsker at tilknytte sig IMU-netværket og
arbejde med på IMU’s formål, som det er beskrevet i IMU’s vedtægter.
Grundlaget for arbejdet er de bibelske skrifter som Guds troværdige ord og de evangelisklutherske bekendelsesskrifter.
Arbejdsområde – sæt kryds:
Teen
Unge

Type – sæt kryds:
Forening/klub
Gruppe

Netværk
Modtager

Tilhørsforhold – skriv navn:
IMU-forening:
IM-samfund:
Menighed:
Organisation:
Oplysninger:
Opstartsdato:
Hjemmeside:
Mødested:
Mødeadresse:
Antal på adresseliste:
Antal fremmødte (gennemsnitligt):
Kontaktperson:														tilknytter sig IMU-netværket
ved kontaktpersons underskrift:
Navn:
Adresse:
Mobil:
Mail:
Dato:						Underskrift:
Godkendt af IMUs ledelse
Dato:						Landslederens underskrift:

