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I maj lancerede 
Indre Missions mu-
sikarbejde den nye 

hjemmeside im-musik.dk og 
skiftede samtidig navn fra Indre 
Missions Musiksekretariat til det 
mere mundrette IM-musik. Men 
det er mere end blot en facade-
renovering, understreger lands-
leder Benjamin Hougaard. Med 
de synlige forandringer følger 
et nyt sæt visioner, som skal 
sætte retning for de kommende 
års musikarbejde i IM.
 »Vi vil gerne være et net-
værk, hvor det er godt at være 
og vokse, hvis man er sanger, 
musiker, billedkunstner eller en 
helt anden form for udøvende 
kunstner. Vi ved, at mange vir-
kelig ønsker at blive brugt. Men 
de er usikre på, hvordan de 
kan bruges, og måske mangler 
de nogen at sparre og arbejde 
sammen med. Det vil vi rigtig 
gerne hjælpe dem med,« siger 
Benjamin Hougaard.

Plads til fejl og udvikling
IM-musik skal være et vækst-
hus, hvor der er plads til at spire 
og gro. Der skal også være 
plads til at begå fejl, men det 
skal samtidig være et miljø, 
hvor man på en respektfuld 
måde kan hjælpe hinanden til 
at få luget ud i ukrudtet, så de 
små spirer kan udvikle sig.
 »Vi vil gerne skabe nogle fora, 
hvor for eksempel musikere kan 
mødes og inspirere hinanden. 
Det er ikke spor let at lave et 
band og få det organiseret, så 
man kan komme ud og spille. 
Men nogle har fundet en vej og 
kan dermed hjælpe nye talenter 
i gang,« siger han.
 Benjamin Hougaard håber på 
et godt samarbejde med for-

IM-musik vil være et væksthus
Nyt navn og ny hjemmeside følges op med 
nye visioner for IMmusik

standere og musiklærere på bl.a. 
efterskoler, så der kan udveksles 
erfaringer mellem musikglade 
elever på skolerne.
 »En efterskole er et oplagt sted 
at lave et band, fordi man bor 
sammen, har faciliteterne og en 
musiklærer, som kan hjælpe og 
inspirere. Men når efterskoleop-
holdet er slut, spredes eleverne 
for alle vinde. Og måske kender 
man ingen i miles omkreds, som 
man kan spille sammen med. Så 
er det vigtigt at have et godt net-
værk.«

Giv en chance
Skal visionerne føres ud i livet, er 
der også brug for velvilje ude i de 
lokale missionshuse og menig-
heder.
 »De unge talenter har brug 
for en chance. Derfor håber jeg, 
at IM-samfund, IMU-afdelinger 
og menigheder vil turde invitere 
nogle af de uprøvede navne, 
lytte positivt til dem og give dem 
respektfuld og konstruktiv kritik 
bagefter. Hvis vi alvorligt mener, 
at musik er en gave fra Gud til at 
lovprise ham og fortælle om ham, 
så må vi også handle på det og 
lade dem komme til, som har no-
get på hjerte. Hvis man synes, det 
er dyrt, kan man sagtens betragte 
det at give et ungt band eller kor 
chancen som en del af givertjene-
sten,« siger landslederen.
 Han håber, at musik og andre 
kunstformer vil få meget mere 
plads i missionshusene. Ikke kun 
for udøvernes skyld, men især for 
deltagerne. »Jeg oplever, at musik 
og andre kunstformer kan bringe 
evangeliet ind bag de parader, vi 
måske ubevidst sætter op for den 
traditionelle forkyndelse, fordi vi 
dybest set ikke bryder os om at få 
Gud for tæt på. Derfor har vi brug 
for musikken og kunsten i vores 
møder og gudstjenester.«
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Landsleder 
Benjamin 
Hougaard håber, 
at IM-Musik vil 
komme både 
udøvere og 
andre til gavn.
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de og visioner på im-musik.dk
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