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”DNA” omplantes i ny virkelighed

Celebration

Congregation

Cell

Gudstjeneste
● Ugentligt omdrejningspkt

Klynge
● Ikke ”full service”
● Fællesskab om opgave

Netværksgruppe
● Større mangfoldighed
● Flere typer



  

Mission

”Hvorfor er vi her?”



  

Mission

Missionsbefalingen for den globale kirke

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 

Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

(Matt 28:18-20) 
City Kirken er det lokale udtryk

● Forkynde / leve evangeliet ud
● Døbe og oplære disciple
● Stadig afhængighed af Kristus
● City Kirken er hvor vi (du og jeg) er repræsenteret



  

Vision

”Hvad brænder vi for?”



  

Vision

At se Guds rige spredes og komme til udtryk

● på mange forskellige måder
● i alle berøringsflader,

gennem

● nytestamentlige og kulturelt relevante fællesskaber
● alle bibelske tjenester virker og supplerer hinanden
● fokus på udrustning af den enkelte

Det naturlige frikirkevalg på Vestegnen



  

Værdier

”Hvem er vi? Hvad er betyder mest for os?”

Be
vi

ds
t

Kompetent



  

City Kirken er...

● For alle
● Åben og ærlig
● Missional
● Trofast overfor sandheden
● Tjenende
● I fornyelse og forandring
● Reproducerende



  

City Kirken er...
For alle

● Generationer, samfundsklasser og oprindelse
● Guds familie: brødre og søstre, disciple
● Store og små fællesskaber, på mange måder
● Elsker, respekterer, accepterer 

og nyder hinandens selskab
● Vokser, udvikles så alle kan tjene med egne gaver



  

City Kirken er...
Åben og ærlig

● Modtager alle mennesker med åben favn
● Lytter til Gud og til andre mennesker,

prøver at forstå og handler derefter
● Naturlige, ligefremme, og autentiske, ikke påtagede
● Mod at sige hvad vi tror på og står for, 

i ydmyghed og respekt
● Vi tænder lys 

men forbander ikke mørket: 
Vi vil ikke være fordømmende



  

City Kirken er...
Missional

● Vi elsker mennesker og tjener med det vi har
● Vi forkynder evangeliet og viser det i handling
● Vi lever Guds Rige som synlige, positive og aktive 

repræsentanter i lokalsamfundet
● Vi rækker ud til verden gennem vores netværk
● Vi giver af os selv og af vore midler til andre



  

City Kirken er...
Trofast overfor sandheden

● Trofaste overfor Guds ord og holder fast løfterne
● Sund og afprøvet undervisning og udrustning
● Vedkender os den bibelske og historiske tradition
● Bøn er det uundværlige åndedræt: 

Gudsnærværet er væsentligt i alt vi er og gør
● Lever og tjener under 

Helligåndens åbenbaring, kraft og vejledning



  

City Kirken er...
Tjenende

● Tjener Gud, hinanden og den verden vi er sat i,
uden at forvente noget til gengæld

● Leder andre ved selv at være et eksempel
● Tjenende og udrustende stil
● Anerkende og at udvikle den enkeltes udrustning



  

City Kirken er...
I fornyelse og forandring

● Forandringsparate i Guds uforanderlighed
● Værdsætter mangfoldighed og kreativitet
● Innovative, udvikler os og går nye veje
● Lærer hele tiden i stadig fornyelse



  

City Kirken er...
Reproducerende

● Alle er disciple som er med til at gøre nye disciple
● Lever i, planter og udvikler nye fællesskaber
● Bygger, så Guds Rige er i stadig udvikling og vækst



  

Strategi

”Fra hvor vi er nu, 
hvad skal vi så fokusere mest på?”



  

Strategi

Fællesskab

Discipelskab og udvikling

Rammer



  

Strategi
Fællesskab

Gudstjenestefællesskab
● Centrum for alle
● Gøre klar til flere
● Mødes ”om bordene”
● Genfinde kreativiteten
● Udvikle og forny
● Nye medvirkende
● Systematisk forkyndelse

Fællesskab i grupper
● Udvikle fællesskabet
● Mangfoldighed
● Flere netværksgrupper
● ”Klynger” af grupper

Familiearbejde
● Anerkende og synliggøre
● ”Manglende generation”
● Relevant i alle aldre
● Tidssvarende



  

Strategi
Discipelskab og udvikling

Forandring og udvikling
● Vi er ”på vandring”
● Tilpasser os til opgaven
● Udfordre og udvikle nye
● Discipelskab!

Bøn
● I kirken/hos den enkelte
● Søndag og særlige tider
● Bønneaktioner
● ”Healing Rooms”

Ordet
● Være under indflydelse
● Værktøjer
● Undervisning
● Grupper

Mission
● Konkrete anledninger
● Fokus på by og samfund
● Deltage i ”fest og sorg”



  

Strategi
Rammer

● Livet udfolder sig i den enkeltes hverdag!
Kirkens rolle er at skabe rammer og muligheder 
for at tjenesterne kan udfoldes

● Vedligeholde og udvikle Ahornvej
● Skabe flere missionale fællesskaber
● Skabe, styrke og investere hvor tjenester kan udvikles



  

Konkrete mål



  

Konkrete (delvis nye) mål (2013)

Forbedret koordination
Styrkelse af fællesskabet
Familiearbejde
Bønnen og Ordets tjeneste
Forandring og udvikling
Rammer

Husk: Mange ting fortsætter ”business as usual”



  

Mål (2013)
Koordination og fællesskab

● Frigøre personer til
● Koordination/programlægning af gudstjenester
● Koordination/pastoral omsorg for netværksgrupper

● Annonceret simultantolkning til mindst ét andet sprog
● Større åbenhed og mindre "indforståethed" søndag
● 2 netværksgrupper og/eller 12 flere deltagere
● Én månedlig spisning for at styrke fællesskabet;

alle samlet eller koordineret i mindre klynger
● Mindst årlig kontakt til alle på adresselisten

● Kortlægge muligheden for "klynger", som f.eks. kan 
være fælles om missions- eller diakonale opgaver



  

Mål (2013)
Familiearbejde / Bønnen og Ordet

Familiearbejde
● Inddrage hjemmene mere 
● "Kirke/hjem" samtaler
● Attraktivt at komme
● Styrke og synliggøre 

kirkens samlede tilbud

Bønnen og Ordet
● Ugentlige anledninger til 

fælles bøn
● Jævnlig undervisning om 

bøn og bønnepraksis
● Healing Rooms (o.a.)

● Systematisk undervisning 
om bibelen og om at læse 

● Tilbud om læsegrupper



  

Mål (2013)
Forandring og udvikling / Rammer

Forandring og udvikling
● Synliggøre og benytte 

”externe” tilbud til at 
udvikle egne ledere og 
tjenester

● Deltage aktivt i KPN for 
at arbejde konkret med 
discipelskab, lederskab 
og mission og lære selv

● Styrke den indbyrdes 
ansvarlighed og 
discipleskab ved at starte 
to leder-"huddles" 

Eksterne Rammer
● Facade
● Forbedringer generelt
● Café/Hangout
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