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Hvordan hjælper vi vores LMU’er? 
 
Generelt. 

 Der er ikke 2 LMU kredse, som er ens.  
o Derfor skal al hjælp tage udgangspunkt i der, hvor de er. 

 Unge vil gerne have voksenkontakt. 
 Men de vil ikke behandles som børn eller oplevet sig talt ned til eller rettet på. 
 Vil man formane og vejlede dem, så skal man gøre sig fortjent til den ret. 

 
Hvordan gør vi os fortjent til det? 

 Brug tid med de unge/ den unge – sæt god tid af, så de oplever sig set. I starten gør de 
nok ikke brug af jer. 

 Vær nysgerrige på de unge. 
 Læs deres program og spørg ind til dem, når de f.eks. har haft en prædikant. 

o Hvordan gik det? Hvad fik I ud af det? Hvad sagde dig mest? Osv. 
 Vær optaget af, hvem de er?  

o Spørg til skolen, arbejdet, fritidsinteressen osv.  
 Den unge skal føle sig set af dig. 

o Anerkend dem for deres gode arbejde. Ros dem. 
 Turde at bruge dem i jeres arbejde. 

o Brug dem i jeres børne- og juniorarbejde, hvor de også får lov til at stå med 
forkyndelsen og andre ting (alt efter hvad de har mod på); brug dem til mødet, 
hvor de måske også kan holde en andagt (igen, hvis de har mod på det). 

 Tilbyd jer som medvandrere (se mere i databanken under medvandring) (findes først i 
databasen fra nov. 15 – hvis I vil vide noget før så ring til mig) 

 Tilbyd jer som læsemakker (2 som læser samme) 
 Inviter deres bestyrelse med til et af jeres møder og sig I også gerne vil deltage i et af deres. 

(Det er okay hvis de siger nej tak til dette) 
 Tilbyd jer som åndelige vedledere, hvis de har åndelige spørgsmål. 
 Tilbyd jer som nogle de må ringe til, hvis det hele brænder på. 
 Tillad de unge at lave fejl, og vær I deres sikkerhedsnet. 

o De gør nogle gange ting, som vi ikke ville have gjort på den måde, men nogle gange må 
vi også erkende, at deres måde faktisk også virkede. Giv dem lov til at prøve. 

 Unge tænker vilde ideer (og nogle gange også urealistisk ). Giv dem lov og skyd ikke alle 
ideer ned med det samme, men giv jer selv lov til at tænke/ drømme med. 

 Venlig kommunikation er vigtigt. 
o Nogle af de ting, de gør, beror på, at de ikke var opmærksomme. 

 f.eks. At de kan tage engelske lovsange med til et seniormøde. Sangen er 
god for dem og betyder noget for dem, men de har ikke lige tænkt på at 
de ældre måske ikke kan engelsk. Sig: ”Har I overvejet dette?” Hjælp 
dem med løsningen. Måske skal sangen ikke med eller man skal lige 
have den oversat. 

 Tilbyd jer som hjælp, hvis de har brug for inspiration med at lave en andagt – giver ofte mange 
gode snakke om forskellige emner. Udfordr dem altid på, at de kan/ skal gøre sig tanker om et 
emne – og hjælp dem, så med at finde det rette bibelvers m.m. 

 Bed for dem, og sig gerne til dem, at I 
beder for dem. Opmuntr dem til at 
komme med bedeemner til jer. 

 
 

VIGTIGT: Hvor meget de vil bruge jer er deres valg og 
det skal de respekteres for. I skal bare være tydelig 
med jeres tilbud (Tilbyd det, I kan overkomme). 
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Den ressourcestærke LMU 
 Spørg dem, hvad I kan hjælpe dem med? 
 Ofte er de forholdsvis selvkørende. 

o Skal mere have et sted, hvor de kan sparre med andre, ideudveksle m.m. 
 Ofte vil de gerne have en medvandrer. 
 Opmuntring, anerkendelse m.m. har de brug for. 

o Brug for at blive set og elsket, som dem de er. 
o Nogle, som gerne vil lytte til dem. 

 
En ressourcefattig LMU (oftest er de også små i størrelse) 

 Spørg dem, hvad I kan hjælpe dem med? 
o De kan have brug for hjælp til at lave et program. 
o At der er nogle, som tager sig af at ringe efter prædikanter. 
o Måske nogle vil hjælpe dem med at styre økonomien. 

 Vil have god brug for medvandring – men de ved det måske ikke, og har ikke selv set lyset i det 
– Det er okay. Pres dem ikke, men tilbyd det engang imellem. 

 Åben jeres hjem, så de kan holde møde eller bibelstudie hos jer. 
 Tilbyd jer, som en der sidder med til deres bestyrelsesmøde – som vejleder. Det er helt okay 

hvis de siger nej tak til dette. 
 Måske skal de have hjælp (både praktisk og økonomisk) til at komme afsted til de større 

stævner i LMU – hvor de vil få meget inspiration med hjem. 
 
Hvor kan vi hente hjælp: 

 I LM i Sønderjylland og Fyn har vi en ungdomskonsulent ansat, hvis eneste opgave er at have 
fokus på de unge. Han er en god fyr at trække på. 

 Han hedder:  
Nicolai Kaarsholm 
Jernbanegade 24 st.th 
7100 Vejle 
6169 8558 
nikolai@lmbu.dk 

 
 
 
 


