
Hele Vejen - Odder Frimenigheds vision 2017-2022 
Som menighed vil vi i de næste år lade os forme af, at Gud, fyldt af kærlighed til verden, sendte Kristus til os, for at kalde os 
til fællesskab og følgeskab med Ham, som er Vejen.  
 
Jesus siger, at Han er vejen, Johannes 14, 6.  

- ”Hele Vejen” betyder hele Kristus. Vi ønsker at leve i det fulde evangelium om Jesus Kristus, der er kommet til os – 
både som enkeltpersoner, som fællesskab og til dem, omkring os.  

- De første kristne blev kaldt dem, der fulgte vejen. ”Hele Vejen” betyder, at vi vil gå den vej, som Jesus leder os på i 
vores personlige vandring med ham og i vores tjeneste for ham. 

- Guds vej er altid en vej, hvor vi vandrer i fællesskab med andre. ”Hele Vejen” betyder, at vi vandrer sammen. 
- Vi ønsker at kalde folk ind til at vandre på Guds vej, fordi vi tror, at sandhed og liv findes der. ”Hele Vejen” betyder, 

at vi går hele vejen for at dele hele evangeliet.  
 
”Hele Vejen” har en inviterende og en sendende side. Gud møder os, og i det møde heles vi. Samtidig skaber mødet et øn-
ske om at dele det vi har fået, med mennesker omkring os, så vi elsker og tjener andre, som han har elsker og tjent os.   
 
”Hele Vejen” har en individuel og en kollektiv side. Vi er kaldet til hver især at følge Guds vej i vores hverdag. Samtidig er vi 
som fællesskab kaldet til at vandre sammen med Gud, som en del af Guds folks sendelse til verden.   
 
Sammen med invitationen fra Gud står hans klare løfte om, at han vil fylde os med Helligånden, Johannes 20, 21. Helligån-
den vil komme med sin udrustning og styrke til os. Vi er som menighed dybt afhængige af, at Gud virker i og igennem os. Vi 
søge og lade os fylde af Helligånden og lade os berøre og udruste af hans nærvær. 
 
Dette udmønter sig i fire områder, som vi særligt ønsker, at have fokus på: 
 

Hele vejen i hverdagen. Midt i vores hverdag ser Gud os og 
han går Hele Vejen sammen med os. Han rummer alle 
aspekter af vores liv og ønsker at fylde os med sin kraft, så vi 
bliver hele. Det er godt at være i følgeskab med Gud. Han in-
viterer os til at stole på Ham i vores hverdagsvalg – penge, 
tid og prioriteringer, fordi Hans løfter holder Hele Vejen.  
 
Søg først Guds Rige, Matthæus 6, 33. 
 
Vi vil: 
- have fokus på hvordan Guds løfter holder i hverdagen, og 

hvordan Gud vejleder og leder os i hverdagen 
- udforske hvad det betyder, at indrette sit liv efter Guds løf-

ter i praksis 
- undersøge hvordan vi får redskaber til hverdagstro i Bibe-

len, gennem bønnen, fællesskabet og andre åndelige disci-
pliner, og sætte det ind i en nutidig hverdagsnær kontekst 
for almindelige mennesker. 

Hele vejen i fællesskabet. Fællesskab er en kerneværdi i 
Odder Frimenighed. Fællesskab er en gave fra Gud til os, 
og er også noget vi giver til hinanden. I fællesskabet kom-
mer hele Guds fylde til udtryk, og vi kan følges ad Hele Ve-
jen. I fællesskabet knyttes de bånd og opbygges det net-
værk, som er en af de måder, hvorpå Gud bærer os Hele 
Vejen.   
 
Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, Johannes 13, 
35. 
 
Vi vil: 
- have fokus på den store betydning fællesskab har for os 

individuelt, for os som menighed og for vores nærmiljø. 
Det gælder børn, unge og voksne.  

- være et åbent og inviterende fællesskab 
- være et forpligtende - og dermed udfordrende og om-

sorgsfuldt - fællesskab 
- at en ny bygning skal give gode rammer for sundt og le-

vende fællesskab 
Hele vejen for min næste. Vi er hver især Guds sendebud, 
der hvor vi kommer frem, i de relationer vi møder i vores 
hverdag, i de sammenhænge vi er en del af på arbejdet og i 
fritiden. Mission er noget vi alle er en del af, der hvor vi er. 
Gud møder mennesker gennem os. 
 
Jordens salt og verdens lys, Matthæus 5, 13-16. 
 
Vi vil: 
- hjælpe hinanden til udforske, hvordan hverdagsmission ser 

ud i 2017-virkeligheden for den enkelte 
- være sendt af Gud i hverdagen gennem ord og handling, 

og ved at se mennesker, der hvor de er  
- at menigheden skal være et sted, der opmuntrer til og ud-

ruster hinanden i at være sendt i vores hverdag.  

Hele vejen i fælles mission. Vi er en menighed i mission 
lokalt, nationalt og globalt. Vi ønsker at være tjenende og 
gode medspillere i lokalsamfundet, og at tilbyde et åbent, 
varmt og inviterende fællesskab til alle. Det vil vi gerne 
være kendt for.  
 
I skal være mine vidner, Apostlenes Gerninger 1, 8. 
 
Vi vil: 
- have inviterende og synligt fællesskab og aktiviteter, der 

kan benyttes af hele byen og af alle generationer  
- fortsætte vores diakonale arbejde i byen, og særligt ar-

bejde på at oprette flere samarbejder med foreninger og 
organisationer i byen  

- lave kirke ud fra en bedre bygning. Bygningen skal være 
et aktiv for både menighedens og byens liv 

- menighedens mission skal have et lokalt, nationalt og 
globalt perspektiv 

 


