Min plads i IMU

Vi har en vision i Viborg IMU som lyder således:

”Vi ønsker at alle IMU’ere ser at de har en plads i IMU. At alle har en opgave/tjeneste og føler sig
som en del af legemet/helheden. Vi ønsker, at der deraf følger en ansvarlighed overfor de opgaver,
der varetages og en omsorg overfor de øvrige IMU’ere.”

Hvorfor skal jeg ikke lave en papirsflyver ud af dette stykke papir?

Fordi denne vision vedrører dig. Du skal læse videre fordi:
Hvis visionen for fællesskabet i Viborg IMU skal lykkes, så må du være med.
Det kan du læse om i Bibelen:

1 Kor 12. 14-19+27:
”Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: ”Jeg er ikke hånd, altså
hører jeg ikke til legemet,” er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: ”Jeg er ikke øje,
altså hører jeg ikke til legemet,” er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad
blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu
engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én
legemsdel, hvad blev der så af legemet?….I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.”

Gud er fantastisk! Han har skabt menneskekroppen på en måde som ingen mennesker kan forklare
fuldt ud. Der findes ikke et lem på kroppen, som ikke har en funktion, og alle lemmerne virker
sammen til den fantastiske enhed, som kroppen er. Sådan er det også med Kristi legeme på jorden –
det kristne fællesskab. Når du er en del af det kristne fællesskab, så er der en grund til det. Gud har
tiltænkt dig en plads og en opgave i det fællesskab – i dette tilfælde Viborg IMU.
DU er altså en vigtig del af fællesskabet i Viborg IMU. Gud kan og vil bruge dig her.
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Okay så, ingen papirsflyver – men hvordan finder jeg min plads i fællesskabet?

Du skal ikke være bange for at gå forkert eller ikke slå til. Der er plads til at øve sig og blive bedre.
Vi tror på, at du udvikler dig hele livet som menneske og som kristen. Derfor er det naturligt at
rotere i opgaverne, hvis du ikke længere brænder for det, du står i.
Du behøver ikke at have bestemte evner og kende dine nådegaver på forhånd for at være med her.
Husk at Gud har udstyret dig med helt særlige evner og kvaliteter. Du kan sige ham tak ved at bruge
dine evner til at tjene ham. Du kan være en velsignelse for fællesskabet ved at udfylde den plads,
som Gud allerede har tiltænkt dig. På den måde tror vi også, du vil opleve personlig berigelse.

Disse papirer er et redskab til at finde en plads til lige præcis dig i fællesskabet.
På de næste sider er der en liste over de konkrete opgaver/tjenester, du kan tage del i. At bede Gud
om et åbent sind mht. hvor han vil bruge dig i fællesskabet, og derefter udfylde listen er første skridt
på vejen til at finde din plads i fællesskabet. Udfyld det frimodigt! Du er ikke forpligtet til at stå i en
konkret tjeneste i IMU. Men ikke desto mindre tror vi på, at det vil være til velsignelse for dig og
for fællesskabet, hvis du vælger at engagere dig i en opgave.
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Navn:__________________________

Når du sætter dine krydser, skal du ikke tage hensyn til, hvor meget du kan magte lige nu, eller om
du har prøvet det før. Du skal sætte krydserne ud fra, hvad Gud kalder dig til og ud fra, hvad du
finder interessant og kunne tænke dig at være med til nu eller måske senere, også selvom det er nyt
for dig. På den måde kan Ledergruppen bedre hjælpe dig ind i den opgave hvor du tjener Gud bedst.
Mangler du informationer om, hvad de enkelte opgaver/tjenester indebærer, er du meget
velkommen til at kontakte Ledergruppen eller en person som på nuværende tidspunkt tager del i
opgaven. Desuden findes der i IMU-biblioteket og på Viborg IMUs hjemmeside,
www.viborgimu.dk, udførlige arbejdsbeskrivelser for alle grupper/udvalg, som du kan deltage i.

Adresseansvarlig:
- Opdaterer IMU’s adresseliste på papir og elektronisk.
Bedelisteansvarlig:
- Indsamler forbønsemner og opdaterer bedelisten i IMU.
Bedeven:
- Bruger på en særlig måde tid på at bede for IMU.
Bibelstudieudvalg:
- Står for tilpasning af IMU’s bibelstudiegrupper
Bibliotekar:
- Ansvarlig for IMU’s bibliotek.
Børneklubleder:
- Leder i Børneklubben i Hans Tausens Hus.
Dramagruppen:
- Øver på og opfører dramastykker.
Evangelisationsudvalg:
- Udfører forskellige former for evangelisation.
Forbønsgruppen:
- Står til rådighed med forbøn for IMU’erne
Gudstjenesteudvalg:
- Står for planlægning af Ungdoms-/Musikgudstjeneste samt samarbejdet mellem IMU og Kirken
Indkøbschef:
- Står for indkøb af kaffe, saft og sodavand til IMU.
Indsamlingsansvarlig:
- Ansvarlig for indsamling af penge.
Juniorklubleder:
- Leder i Klub 3½ i Domcaféen.
Kreativ gruppe:
- Designer og producerer IMU’s programmer og andet kreativt materiale.
Kredsudvalget:
- Repræsentant for Viborg IMU i kredsudvalget i kredsforbund 6.
Ledergruppen:
- Har det overordnede ledelsesansvar i IMU.
Listetyven:
- Udarbejder en liste over hvilke grupper der medvirker til hvilke møder.
Lovsangsband:
- Leder lovsangen i IMU.
Møderledergruppen:
- Leder møderne i IMU.
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Omsorgsudvalg:
- Har i særlig grad øje for den enkelte IMU’er.
Praktisk gruppe:
- Udfører praktiske opgaver i IMU og Samfundet i Hans Tausens Hus
Programmørerne:
- Udarbejder programmet for IMU, herunder finde talere og emner til møderne.
Socialudvalg:
- Arrangerer forskellige sociale aktiviteter.
Teenklubleder:
- Leder i Teenklubben i Hans Tausens Hus.
Tekniker:
- Ansvarlig for lydanlægget og musikinstrumenterne i IMU.
Ungdomsuge-udvalg:
- Planlægger Ungdomsuge i IMU, herunder finde taler og emne.
Webmaster:
- Ansvarlig for design, opdatering og nytænkning af hjemmesiden.
ÅBS-gruppe:
- Planlægger og leder Åbne BibelStudiegrupper.

Ønsker du at tjene på andre områder end de ovenfor nævnte, kan du skrive dem her:

Har du kommentarer til de satte krydser, kan du skive det her:

Til slut vil vi gerne høre din umiddelbare vurdering af dette skema:
Hvad er godt?

Hvad kan forbedres?

Andre kommentarer til Ledergruppen:
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