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Mål for Odder Frimenighed - 2022    

 

Fokus på: 
Vi 

Fælles 
Mission 

 
 

Sammen 
• Et kald til hele menigheden, hvor vi deler visionen om at være i mission. Lad os fortælle om 

Guds kærlighed hvor vi er.  

• Indenfor alle områder ønsker vi at den enkeltes nådegaver og passion er i spil til gavn for 

alle. Det skal være godt at være frivillig i OFM!  

• Alle tjenesteopgaver er nødvendige og alle kan bære med.  

 

Sendelsen 
Der er behov for at kalde på menigheden ind i den fælles mission.  

• Hvad skal der til for at jeg inviterer en nabo med til kirke eller ALPHA? 
• Hvad skal der til for at jeg beder for en ukendt på gaden? 

• Hvad skal der til for at jeg involverer mig i en lokal sportsklub eller andet? (med det for øje at 

være synlig som OFM der er tjenende og gode medspillere)  

 

Synlighed 
• Arbejde kreativt med at udnytte vore nye rammer i Holsteinsgade til omsorgsfulde 

fællesskaber, internt i menigheden og sammen med andre i Odder 

• At flere arbejder med på langt større synlighed i medier, aviser, platforme 
 

Mission, globalt set 
• Ved at være i kontakt med mennesker og menigheder andre steder i verden flytter vi os både 

menneskeligt og åndeligt 

• Skal vi engagere os mere i noget eksisterende (Hope, Itemba, andet)?  
• Eller skal OFM have en venskabsmenighed? - Hvad kan vi bruge den til? Hvad kan de bruge 

os til? 
• Skal vi noget helt tredje? 
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Område: Gudstjenester 
 

Formål 

Være i dialog med menighed og tjenestegrupper om hvordan struktur, rammer og liturgi bedst 

danner ramme om levende gudstjeneste og fællesskab 
 

Sammen 

• Gentænke fællesskabsdelen omkring gudstjenester fx ved velkomst og ved det sociale efter 
gudstjenesten 

• Gøre det mere attraktivt at være med i arbejdsfællesskabet ved gudstjeneste 

• Ny bygning skal både styrke og åbne fællesskabet 

• Understøtte en profetisk vækstgruppe åben for alle, der har lyst til at vokse i det at høre 
Guds stemme. Sammen skal vi finde ud af at gøre det til en naturlig del af menighedens liv og 

selve gudstjenesten. 

 

Sendelse 

• Hvordan underbygger liturgien at både børn og voksne får et møde med Gud. 

• Vi ønsker at skabe flere anderledes gudstjenesteformer (fx ungdomsgudstjeneste, 
familiefredagsgudstjeneste, fyraftensgudstjeneste) samt flere lowkey sommergudstjenester  

• Give plads til både lokale og globale input, så vi i gudstjenesten får øje for verden omkring os 
 

Synlighed 

• Gudstjenesten skal være indbydende og mere ”gennemsigtig” for besøgende og nye 

kirkegængere 

• Invitere folk fra Odder til at fortælle om deres ”sag” 

• Livestreaming fortsætter til gudstjenester  

• Små videoer fra vores gudstjenestetyper (udsættes til vi er i de nye lokaler) 
 
 

Område: Netværk 
 

Sammen 

• Medvandringssamtaler til Netværksledere => Tilbuddet stå stadig åbent 

• En god måde at få stoppet op på 
Hvordan har jeg det egentlig med Gud, Familien, Vennerne, Arbejdet 

Hvad er det der lige går og fylder hos mig 

Der er nogen der gerne vil lægge øre til. 
  

• Vi vil gerne skabe mere rum for at styrke fællesskabet i OFM, på tværs af generationer 
• Vil have fokus på de nye i menigheden. F.eks. ved måltidsfælleskab (som vi stille og roligt har 

sat i gang) 

Hvordan gør vi det mere konkret? – Måltidsfællesskab i den nye bygning 

• Vi ønsker at fremme/understøtte at gæstfriheden får større fokus i vores menighed. (Hebr. 

13.1-2) 

Buddy-ordning, skal den mere på banen? Ønsker du en ’Gammel’ OFM’er at følges med? 
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Synlighed 
Vi fortsætter med det vi har 

• Alpha tros-kursus 
• Alpha ægteskabskursus 

• Plads til nye græsrodsinitiativer 

 

 

Område: Børn og Unge 
Formål:  

Fortsat lave aktiviteter for hele byen med ”lav tærskel” ind i OFM 
Mål: 

• Fortsætte med at invitere hele menigheden til at være en del af fællesskabet til de åbne 
arrangementer med lav tærskel - Udvikle en forståelse af, at aktiviteterne vedrører hele 

menigheden, da det er her tro åbnes, tilknytning skabes og broer mellem mennesker bygges.  
• Opfordre alle børn og unge under 30 år til at blive medlemmer af ’Odder Frimenigheds 

Børne- og Ungdomsforening’ og ’YFC RockSolid Odder’ for på den måde at tilføre ressourcer 
til drift, ansættelse og afholdelse af aktiviteter.  

• Forsætte med at støtte og have fokus på legestuen 
 

Formål:  
Fortsætte fokus på at gøre det sjovt og spændende at være leder i menighedens børne- og 

ungdomsaktiviteter, have fokus på at udruste lederne samt øge fællesskabet mellem alle lederne 

Mål: 

• Lave en inspirationsweekend for ledere på et lækkert konferencecenter  

• Fortsætte de to årlige lederaftner hvor vi får ny inspiration og det næste halve år planlægges 
 

Formål:  
Vi ønsker at have fokus på udrustning af forældrene, i det at give troen videre til deres børn 

Mål: 

• Inspirere forældre ved at udarbejde/sætte fokus på familiecelle materiale  

• Invitere til en årlig forældre samling efter gudstjenesten  
• Skabe sammenhæng mellem børne/unge arbejdet i menigheden og trospraksis i familierne  

• Bidrage til et forældre-seminar på familielejren, og inspirere lejr-udvalget til oplægsholdere 

 

Formål:  
Give børn og unge indblik i Global mission, samt give mulighed for at engagere sig ved blandt andet 
at give penge til projekter. Vi vil støtte unge i at rejse ud 

Mål: 

• Introducere børn og unge til de globale missions-foreninger, hvor folk i OFM er engagerede, 

det vil sige: ’Hope’, ’Ithemba’ og ’Fremtid og Håb’. Det vil vi gøre ved, at hver af foreningerne 
tilbydes at komme på besøg i menighedens klubber og aktiviteter.  

• Lave indsamlinger i børnehøjde  
• Inddrage global mission i søndagsklubbernes tre-års-temaplaner  
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Område: Diakoni 
 

Sammen 

• Hvad er diakoni for mig? 

• Engagere flere frivillige i menighedens diakonale arbejde, individuelt og på tværs af 
generationer.  

• Løfte det diakonale, faglige niveau for menighedens frivillige i diakoni, både gennem 
undervisning, rådgivning og samarbejde med diakonale fagpersoner 

 

Sendelse 
• Etablere tiltag (trædesten), som er målrettet mennesker med sociale behov (omsorg, nyt og 

anderledes livsindhold, fællesskab, osv.) 
• Fortsat invitere til personlige relationer og at deltage i menighedens forskellige aktiviteter, 

der støtter folk i at afklare deres livsudfordringer, lære Gud bedre at kende, og som også kan 
lede frem til ”broen” ind i menighedslivet 

 
Synlighed 

• Åbne Holsteinsgade nogle dage om ugen, særligt eftermiddage. Evt. særlige "profiler" for de 
forskellige ugedage, for at tiltrække mange forskellige grupper, fx senior-formiddag, 

lektiecafé, unge-hænge-ud-efter-skole-dag. 
• Skabe synlighed omkring vore diakonale aktiviteter i Odder 

• Samarbejde med foreninger i Odder om evt. nye diakonale aktiviteter 

 


