Opgaver og tjenester i Esbjerg Indre Mission
ajourført: 18. marts 2016
Vi har i Esbjerg Indre Mission sammensat en række udvalg – eller ”tjenestegrupper”, som man også kunne
kalde dem. Tjenestegrupperne er dannet på baggrund af vores drøftelser ved visionsmødet d. 2. september
2010.
Varetagelsen af forskellige tjenester og opgaver skulle gerne være med til at understøtte et større formål:
et godt og varmt kristent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus kan høres og kommer til at sætte sig
spor i menneskers liv. Gennem indsatsen i de forskellige tjenestegrupper kan vores kristne fællesskab
forhåbentligt få god gavn af de ting, som vi hver især har syn for, evner for og gaver for.
Må Gud lede os i, hvordan vi kan gribe de enkelte opgaver og tjenester an, så mennesker må komme til at
kende Jesus og blive opmuntret i at leve livet med Ham.
Må vores engagement dybest set være inspireret af den kærlighed, vi selv har mødt hos Jesus.
Må Guds Ånd få lov at virke gennem hver eneste af os og igennem hver eneste tjenestegruppe!
Den enkelte tjenestegruppe finder selv ud af, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at løse de konkrete
opgaver! Er der behov for flere personer i gruppen, så spørg bare den eller dem, I tror, kan være til hjælp i
den forbindelse! Det er tanken, at hver tjenestegruppe finder en kontaktperson, som fungerer som en slags
”tovholder”, der f.eks. kan have til opgave at indkalde til planlægningsmøder.
På de efterfølgende sider er opgaverne beskrevet i ”punktform”. Det vil være rigtigt dejligt, hvis man i den
enkelte tjenestegruppe drøfter opgaveindhold og beskrivelse med hinanden, så det svarer godt til det, der
er behov for. Er der behov for justeringer eller omformuleringer, så tag endelig initiativ til dette!
I samfundsbestyrelsen vil der være en kontaktperson, som tjenestegruppen kan have dialog med.
Bestyrelsen vil naturligvis meget gerne deltage i drøftelser og beslutninger i det omfang, der viser sig behov
for det!
Der er desuden lavet en samlet oversigt over de forskellige tjenestegrupper med opgaverne i stikordsform.
Denne kortere oversigt ophænges i Menighedshuset og revideres hvert forår.
1. Kor. kap. 12. v. 4 – 11:

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den
samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden
åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan
ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede
ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale
profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at
tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.
Samfundsbestyrelsen for Esbjerg Indre Mission, 18. november 2014

Lede til Jesus – leve i ham
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Beskrivelse af de forskellige tjenestegruppers opgaver
Kaffe
 Lave en liste over hvem, der sørger for kage og kaffe/te/saft, borddækning og opvask ved
almindelige møder, fællesspisning, stormøder, adventsfest, julefest, møderækker og
bibelundervisningsdage.
 OBS: Ved ”Familieaftener med fællesspisning” kl. 17.30 – 19.30, serveres der ikke
aftenkaffe.
 Dagmar Larsen står for indkøb af kaffe, te, saft og engangsservice.
 Ved arrangementer som f.eks. lejre og ”Mandagscafé” er der andre, som tager sig af
planlægning af mad og servering. Programudvalget finder personer til at stå for
tilberedning af den varme mad og evt. dessert til fællesspisninger.

Hus













Lave en plan over hvem, der tager sig af at holde de udendørs arealer, samt hvad opgaven
indebærer.
Lave en plan over hvem, der tager sig af den indendørs rengøring og tøjvask, samt en
beskrivelse af, hvad opgaverne indebærer.
Indkøb af det nødvendige værktøj og redskaber.
Nøgleudlevering. Der føres oversigt over udleverede nøgler. Nøgle til IM-Huset udleveres
mod betaling af et depositum på 200,- kr.
Gennemgå IM-Husets tilstand én gang årligt med henblik på udarbejdelse af en plan for,
hvad der trænger til at blive forbedret eller vedligeholdt. Ved behov deltager en eller flere
fra bestyrelsen i denne gennemgang.
Brandsikkerhed – herunder flugtveje, brandmateriel og brandinstruktion.
Initiativ til konkrete vedligeholdelsesopgaver – f.eks. særlige arbejdsdage. Udvalget har
opbakning til at foretage det løbende vedligehold. Ved bygningsmæssige ændringer eller
udsigt til større udgifter til vedligehold og lignende involveres bestyrelsen.
Indretning og udsmykning af huset mht. farver, møbler, pynt o. lign.
Være i dialog med klubberne om brug, oprydning og rengøring af klublokalerne og særlige
ønsker i den forbindelse.
Stå for udlejning af Menighedshuset.

Program
 Programlægning.
 Lave de konkrete aftaler med talere, kor og andre.
 Opsætning og trykning af program.
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Lave en samlet oversigt over hvem der er mødeleder, pianist og kaffehold til de enkelte
møder. I forbindelse med oversigten ønskes også en telefonnumre på mødeledere,
pianister og kaffehold samt beskrivelse af opgaven som mødeleder.
Planlægning af hvem der står for madlavning til fællesspisning og større arrangementer.
I samarbejde med samfundsbestyrelsen være opmærksom på behov for særlige initiativer i
Esbjerg IM. Det kan f.eks. være områder som: forkyndelsen - emner til møder - mission vores kristne fællesskab – mødetyper og mødeplan - vores klubber og aktiviteter bøn/forbøn - diakonale initiativer – kurser - behov i forhold til bestemte aldersgrupper eller
livssituationer - særlige arrangementer som f.eks. fællesmøder med Luthersk Mission eller
andre større arrangementer.
I samarbejde med samfundsbestyrelsen: Planlægning af eventuelle ”Åbent-husarrangementer”. (Indre Mission har udgivet et spændende idékatalog.)
Stormøder: Ca. 7-8 gange årligt arrangere møder, der i særlig grad henvender sig til alle
generationer (– bortset fra sommermånederne og december, hvor der er adventsfest og
julefest).
o Stormødeudvalget finder talere og aftaler emner:
Vælge emner om det at tro og leve med Jesus, hvor der er en vinkel, som også kan
have relevans for folk, der ikke er vant til at komme i kirkelige sammenhænge.
Opmærksomhed på at vælge talere, som har evner for at formidle overfor en
gruppe, der spænder fra teenagere, unge, unge familier til den ældre generation,
samt folk, der ikke er så fortrolige med at komme til møder med kristent indhold.
Møderne har hidtil været fordelt under hensyn til de forskellige aldersgrupper, så
der har været et par fredage i løbet af et år med et familieorienteret emne eller en
decideret familieaften, mens de øvrige stormøder har ligget på onsdage og
mandage.
o Stormødeudvalget varetager planlægning og koordinering af de forskellige opgaver:
PowerPoint, et utraditionelt indslag og evt. mulighed for samtalerum eller at få
forbøn.
Forsøge at få en musikalsk kvalitet og variation svarende til, at mødet er for alle
generationer. Meget gerne band til disse møder, - evt. i samarbejde med
tjenestegruppen for musik.
Et godt program for børn under talen, - evt. i samarbejde med tjenestegruppen for
børneprogram.
Invitere til møderne f.eks. i aviser, gennem Arkens Radio samt ved løbesedler i
butikker, på bibliotek o. lign.
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Omsorg
Idéer:
 Syn for nye. Hvordan tager vi godt imod nye, der kommer til vores fællesskab?
 Hvordan kan vi understøtte en god indbyrdes omsorg?
o I et stort fællesskab?
o I forbindelse med sygdom?
o Ved mærkedage?
o Mulighed for samtaler, sjælesorg og forbøn?
 Bibelkredse - en god ramme for den nære omsorg!
o F.eks. lave en oversigt over bibelkredse
o Hvordan får vi inviteret nye med i bibelkredse? Syn for åbne bibelkredse.
o Evt. opmærksomhed på bibelkredses trivsel og funktion – herunder mulighed for
inspiration til bibelarbejde, praksis og samvær i bibelkredsene.
 Kørselsordning for dem, der dårligt magter at komme af sted til vores møder og
arrangementer.
 Diakonale initiativer som f.eks. besøgstjeneste eller ”En hjælpende hånd”.
 Der kan både være mulighed for, at enkelte personer går ind i særlige opgaver, samt tager
initiativer til, at vi som fællesskab bliver bevidstgjort om nærvær og omsorg for hinanden.










Konkrete initiativer:
Agnes Tjellesen vil gerne kontaktes (på tlf. 28 93 18 00), hvis der skulle være nogen, der får
behov for besøg eller løsning af praktiske opgaver i forbindelse med sygdom. Man kan også
kontakte Agnes, hvis man ønsker at tilbyde sig som besøgsven eller til at give en hjælpende
hånd.
Ligeledes vil Agnes gerne kontaktes i forbindelse med dødsfald og særlige mærkedage og
sørge for, at der bliver sendt en hilsen fra samfundet. Det er besluttet, at samfundet
sender en hilsen i forbindelse med 75 års fødselsdage, samt efterfølgende hvert 5. år samt
ved sølvbryllup, guldbryllup og efterfølgende runde bryllupsdage.
”Hjælpedag”: Finn Løvlund Pedersen kan kontaktes (på tlf. 75 15 38 06 eller 20 73 38 06),
hvis man gerne vil give en hånd til praktiske opgaver, eller hvis man har behov for at få en
hjælpende hånd i forbindelse med ”hjælpedag”.
Ole Lauritsen kan kontaktes (på tlf. 75 15 33 51 eller 61 77 33 51) ved behov for transport
til møder.
Rigmor Smidt kan kontaktes (på tlf. 28 90 11 31) ved ønske om at komme med i en
bibelkreds.

4

Musik - og evt. også drama (Pt. er der ikke initiativer omkring drama)
 Understøtte sangglæden ved at spille til vores møder og arrangementer. Opmærksomhed
på, at vi får en vis musikalsk bredde ved vore møder.
 Gerne etablering af band ved stormøder og fællesmøder.
 Initiativer til at vi lærer nye sange.
 Inddrage drama som virkemiddel ved vores arrangementer.

Børneprogram ved Stormøder og Fællesspisning
Vi vil gerne være med til at fremme:
 at børnene bliver set og føler sig velkomne
 at børnene oplever det som noget positivt at være med til møder
 at møderne bliver tilrettelagt sådan at børnene får lyst til at komme med
 at flere tager deres børn med
 at børnene vil få endnu mere glæde af samværet med hinanden
Børn ved møder og arrangementer i Esbjerg Indre Mission:
 ”Familieaftener” eller ”Stormøde for hele familien” – børn og voksne deltager i et fælles
møde, hvor form og indhold er tilpasset dette.
 ”Stormøder” og ”Fællesspisning”: – særligt børnearrangement uden for mødesalen (i andet
lokale eller udendørs) med film, andagt, aktiviteter eller andet. Det kan varetages af en
voksen, IMU’ere eller nogle af de store piger eller drenge.
 Øvrige møder: - der skal være kasser med ”stille” legesager, tegnesager og kristne
børnebøger til både små og større børn, som de kan sidde stille med ved et bord eller på
gulvet under mødet.
 Vi vil gerne tilskynde mødelederne til at opfordre taleren til at have en lille historie eller
andet i ærmet, som er henvendt til børnene (Vi tænker, at selv om der ikke skulle komme
nogle børn til det respektive møde, er det ikke spildt arbejde for taleren, da det vil kunne
bruges en anden gang).
 Hvis taleren slet ikke mener, det er noget, han/hun kan, kan mødelederen måske selv
tænke ind, at børnene på en eller anden måde bliver tilgodeset f.eks. med en indledning
som er let forståelig eller særlig henvendt til børn. Det er også en mulighed, at
mødelederen spørger en tredje person om at komme med noget til børnene.
Opgave for tjenestegruppen:
 Plan over hvem, der sørger for børneaktivitet eller børnepasning ved ”Stormøde” og
”Fællesspisning”.
 Anskaffelse af relevante materialer til børneaktiviteter.
 Opmærksomhed på, om der i øvrigt kan gøres særlige indsatser for børnene kan deltage på
en god og naturlig måde ved vores arrangementer.
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Fælleslejr
 Planlægning og PR for en lejr, hvor der er en god mulighed for at være sammen i et kristent
fællesskab med forkyndelse, bøn, lovsang samt samvær med samtaler, hygge, leg og sport.

Økonomi-/indsamling
 Arrangere indsamlinger til særlige formål.
 Ved behov - f.eks. i situationer med større investeringer - være med til at sikre et godt
økonomisk overblik samt opstilling af budget i samarbejde med kassereren.
 Indsamling af årsgave til Indre Mission i Danmark.

PR






God praksis for interne informationer f.eks. gennem e-mail.
Ajourføring af mail og adresseliste
Opdatering og fortsat udvikling af egen hjemmeside.
Evt. udsendelse af vores IM program til kirker og andre relevante steder.
PR i medier:
o Program og mailinfo til Arken, så arrangementer bekendtgøres i Arkens Radio.
o Information til ”Tid og sted” i JydskeVestkysten
o Information om Esbjerg IMs forskellige klubaktiviteter på hjemmesiden sædding.nu

Teknik og PC
 God funktion af lydanlæg.
 God funktion af PC og PowerPoint udstyr.
 Vejledning og brugsanvisning til brugere af teknik, PC og PowerPoint.

Byggeudvalg
 Arbejde for bedre bygningsmæssige rammer ved nybyggeri.
 I arbejdet tages højde for:
o Rummelig mødesal – evt. også mulighed for udvidelse af mødesal ved større
arrangementer.
o Gode køkkenfaciliteter med central placering
o Egnede lokaler til klubaktiviteter
o Toiletforhold: handicaptoilet samt toiletter i forbindelse med mødesal og
klublokaler
o Adgangsforhold for handicappede
o Depot- og rengøringsrum
o Parkeringsforhold
o Nødudgange
6

o
o
o
o
o

Gerne gode udendørs arealer til leg, bål og grill
Busforbindelser
Evt. senere udvidelsesmuligheder
Overskuelig økonomi
Overskuelige praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med ombygning/nybyggeri
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