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Tiden er moden til at samle op på
initiativerne i fase 2, kombinere dem, se dem
som et hele – og søsætte nye initiativer i
vores stræben mod:
 at opfylde formålet jf. vedtægterne
 at udleve visionen
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Formål & Vision

Formål
§ 3. Menighedens formål er at opbygge et menighedsliv, hvor
Bibelens budskab formidles gennem forkyndelse, undervisning
og sakramentforvaltning, og hvor mennesker kaldes til og
fastholdes i troen på Jesus Kristus således, at de får en sund
åndelig vækst, der udmønter sig i mission og tjeneste for det
kristne fællesskab og medmennesker i øvrigt.

“At kende Jesus og gøre ham kendt”

Vi vil styrke fokus på “Evangeliets formål”
uden at reducere fokus på “Evangeliets kraft”
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Forkyndelse & undervisning
Sikre at fokusområderne indarbejdes og fastholdes som en naturlig del af
søndagsgudstjenester, undervisningsaftener, børnekirke, juniorkirke, 4Teen,
Fisken, LMU, m.m.
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Prædiken
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Cellegruppeledelse
Identificere og løbende udruste medlemmer m/k, som i en hverdagskontekst
kan lede andre mod:
• at vokse i troen
• at vokse i at se evangeliets betydning i alle livets forhold
• at vokse i en livsstil i tråd med den nye identitet

Vi ønsker, at alle medlemmer hele tiden er
inde i en sund åndelig vækst. Samtidig er vi
forskellige og har forskellig grad af åndelig
modenhed.
Vi ønsker, at de der er et ½, 1 eller 2 skridt
foran i åndelig vækst hjælper andre fremad på
samme vej/spor.
Og at det sker i en hverdagskontekst, hvor man kender hinanden og kan lede
individuelt/personligt mod sund åndelig vækst.

Cellegrupper
Tilskynde, udfordre, udruste og vejlede cellegrupper til:
• at se sig selv som en familie - samlet og sendt af Gud
• at identificere hvem de er sendt til som tjenere og missionærer
• at bryde op og omgruppere sig for bedre at leve som familie og for bedre at nå dem,
de er sendt til

Kvindehuset på
Østerbro

xxxx

Charlottenlund
Rotary

Nabolaget

Arbejdsplads

Sportsforening

Fisken

LUMI KBH

xxxx

DNA
Tilskynde til, og stille materiale til rådighed for, at man i helt små og fortrolige grupper
af troende og af samme køn nærer hjertet med evangeliet

DNA står for den mindste fællesskabsenhed i kirken (Jesus legeme på jorden),
som samtidig har afgørende betydning for hvordan vores liv former sig i
tanke, ord og handling (ligesom DNA molekylet i vores fysiske krop).
Cellegrupper er typisk for store til fuld fortrolighed, og de har typisk vægten
på ”hænder” – tjeneste og mission. Derfor er DNA vigtig for at nære hjertet
og ikke køre træt.

Samt arbejde for at forenkle opgaver og strukturer i
kirkens såvel som i eget og familiers liv

