Vi vil:

Nutidig forkyndelse
•

•

•

•

•

Evighedsorienteret

Helbibelsk - med Kristus i centrum

Livsnær og autentisk

Målrettet tilhøreren

Udadrettet

•

Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud

•

Forkynde muligheden for frelse og fortabelse

•

Målet er ikke bare en bestemt kristelig livsstil, men Kristus-tro og discipelskab

•

Forkyndelse af alle bibelske temaer - med Kristus som omdrejningspunkt

•

Gentagende undervisning i centrale bibelske tekster og temaer

•

Fokus på anvendelse af budskabet i hverdagslivet

•

Forståeligt sprog - og ærlig formidling

•

Helhedsorienterede og nytænkende møder

•

Konkrete forventninger til forkynderen og det enkelte arrangement

•
•

Flerstrengede forkyndelsesformer for at nå forskellige typer, aldre og læringsstile
Ordforkyndelsen suppleres med sang/musik, kreativitet, menneskeligt nærvær, bøn mv.,
fx som valgfrie tilbud

•

Fleksible lokaler og fornødent AV-udstyr benyttes

•
•

Generelt forsøg på at undgå indforstået kommunikation
Særlige tiltag for dem, der ikke er så fortrolige med den kristne tro - både børn og voksne,
fx kristendomskursus

Vi vil:

Fællesskab for alle
•

•

•

Rummeligt fællesskab

Åbent og kærligt hjem

Kristus-fællesskab og Kristus-glæde

•

Alle skal kunne føle sig hjemme - uanset tro, alder og personlighed

•

Særlig opmærksomhed på modtagelse af nye

•

Alsidige typer sang og musik

•

Huset kan lægge rammer til uofficielle og eksterne arrangementer, fx hyggeaften, dagplejetræf og …..

•

Samlingspunkt om socialt samvær for alle aldre, fx legestue og seniorcafé

•

Bevidsthed om, at Kristus samler os - uanset interesser og indbyrdes kemi

•

Prioritering af gensidig opmuntring og erfaringsudveksling, fx i netværksgrupper

•

Kristus-centreret lovsang

•

Fællesskab i varierende størrelser

•
•

Organisering af små bibelkredse og mellemstore netværksgrupper giver mulighed for trygt netværk
Man er ikke nødvendigvis med i alle dele af fællesskabet hver gang
- af hensyn til overskuelighed og målrettethed

•

Tilbud til alle aldersgrupper

•
•

Ramme og tidspunkt for arrangementer tilpasses i højere grad børn og børnefamiliers behov
Både fællesskab på tværs af alder og særlige tilbud til seniorer, børn, unge og voksne

Vi vil:

Omsorg for den enkelte
•

•

•

I fællesskabet

I lokalområdet

I global mission

•

Et fællesskab, der afspejler Kristi væsen i konkret omsorg og kærlighed

•

Sjælesorgsgruppe med udpegede sjælesørgere

•

Organiseret forbøn

•

Høj prioritering af socialt samvær ved møderne

•

Organiseret praktisk hjælp - både internt og eksternt, fx til ældre, enlige eller småbørnsfamilier

•

Opmuntring til privat engagement i lokalområdet

•

Livsnære, åbne kurser - fx om alderdomsudfordringer, stress, parforhold, sorg og krise mv.

•
•

Engagement i konkrete missionsprojekter i udlandet
Forbøn, information og forkyndelse

Vi vil:

Nådegaver i funktion
•

•

•

•

Mangfoldighed af nådegaver - i tjeneste

Afhængighed af Åndens kraft og udrustning

Ansvaret så tæt som muligt på opgaven

Hensigtsmæssig struktur

•

Alle medvirker med de kræfter, ressourcer og nådegaver, Gud udruster med

•

Mulighed for kreativ udfoldelse af forskellige nådegaver

•

Udvikling af en "tjeneste-kultur", hvor alle engageres uden at opslides

•

Oversigt over kompetencer og nådegaver - med henblik på fordeling af opgaver

•

Bøn om udrustning til tjeneste

•

Fremelske forskellige nådegaver - til gavn for menigheden

•

Opgaver og ansvar følges ad.

•

Klar kommunikation om forventninger og ansvar i forbindelse med uddelegering af opgaver

•

Vejledning / medvandring i opgaverne

•

Tjenende og udrustende lederskab

•

Skitse til organisationsstruktur….

Vi vil:

Bibel-brug og bibel-tillid
•

•

Kraftkilde til troens liv og vækst

Troværdig og forpligtende norm

•

Guds Ord er grundlæggende nådemiddel - og anvendes så vidt muligt ved alle arrangementer

•

Bibeltekster formidles til alle aldersgrupper

•

Opfordring til personlig og fælles brug af Bibelen i hjemmene

•

Satsning på, at alle voksne er med i en bibelkreds

•

Fastholdelse og formidling af bibelsk lære - uanset tidsånd og popularitet

•

Ledelsen er forpligtet til at være ledt af og til at vejlede andre efter Guds ord

•

Bibelsk vejledning må ske i kærlighed

