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Fokus på:
Hverdag

Fællesskab
Næsten
Mission

Hverdag
- Den personlige tilgang
● Min egen hverdag med Gud.
● Altid lytte e�er og gå i Guds kald
● Hvordan lever jeg det ud i alle facetter af mit liv?

Fællesskab
● Vi ønsker at være Guds hus, hvor Guds børn mødes som én stor familie.
● Vi ønsker at være Guds hus, hvor der er plads til alle og brug for alle
● Hvordan bliver den enkeltes passion og nådegave til fælles gavn?

Næsten

● Gud har lagt en uendelig kærlighed i vores sjæle som han kalder os til at dele ud til andre.



● Hvordan ser vi skønheden i hvert enkelt menneske vi møder i hverdagen?
● Hvad kan vi elske frem og være med til at hele ved at gå i Helligåndens kra�?

Mission

● Vi ønsker at udforske forskellige måder at være i mission på afhængig af hvor man er i livet.
● Hvordan kan vi dele vores erfaring og inspirere hinanden?
● Hvad kalder Odder på i vores kontekst som individ, familie og kirke midt i byen?

Område: Netværksgrupper og fællesskab

Sammenhængskra�

● Vi ønsker at skabe en stærkere samhørighed mellem det store fællesskab og de
mindre netværksgrupper.

● Fokus på den røde tråd så man kan styrke og opbygge hele vejen gennem det store
fællesskab ned i netværksgrupper og videre til den enkelte som så igen bidrager til
det store fællesskab.

● Oplevelse af sammenhængskraft mellem det der arbejdes med i det store og de
mindre fællesskaber. Der findes materiale til netværksgrupper på vores hjemmeside

Ledelsen af netværksgrupper

● Vi ønsker at have fokus på at der i netværksgrupperne vælges en leder
● Tage ansvar for at fastholde den røde tråd
● Værne om åbenhed i fællesskaberne
● Deltage i årlig samling for netværksgruppeledere
● Her kunne med fordel arbejdes på en tjenestebeskrivelse samt en vejledende

tjekliste/opskrift på mødeform og indhold til inspiration

Fællesskab

● Fokus på mødet mellem generationer
● Menighedslejr
● Medlemsmøde for nye medlemmer – Info/intro møde
● Sankt Hans
● Invitere spontant – invitere til kendskab

Fællesskab - min næste - mission

● Alpha parkursus i foråret - gennemføres vha. frivillige, ellers ikke
● Alpha bibelkursus i efteråret - gennemføres ved stab/præst
● Familienetværk - gennemføres ved stab og frivillige

Synlighed

● ”Go-cards” – små postkort med eksempler på typer af netværksgrupper
● Overskuelighed i forhold til at finde ind i et mindre fællesskab

Område: Diakoni



Diakoni - Hverdagen

● I relationen være tilgængelig og til stede og være åben for at dele liv og tro

- Fx i mindre grupper til Familienetværk, Nye netværk og i Familieven og i mange
andre sammenhænge

Diakoni - Fællesskabet

● Tjene sammen som familie i menigheden, fx i Familienetværk

- Følges ad som familie

- Udforske og prøve at være familieven, familie-til-familie

- Inspiration fra andre menigheder, fx Peter Worm

● Men i øvrigt fortsætte med det gode, vi allerede gør, og som vi kan se medvirker til at give et
godt fællesskab: Nye netværk, Familienetværk, Familieven, Tidlig indsats

● Fortsat give næring til relationer: mødested – fællesskab – mesterlære

Diakoni - Næsten

● Alle: Arbejde med vores kultur vedr. værdien om inkluderende fællesskab - helt ned til det
personlige møde, fx ved kirkefrokost.

● Se skønheden i ethvert menneske, vi træffer og følges med
- Fx spisefællesskab med nogen, vi ikke før har spist eller talt med

Diakoni - Mission

● Opstart af lektiecafé og Familienetværk Odder - i partnerskab med Blå Kors

● Arbejde med hvordan vi får øje på de ensomme familier og enkeltpersoner

Område: Gudstjenester

Gudstjeneste - (Også i) Hverdagen

● Arbejde med vores profetiske kultur
● Bønnestation ved det tidligere alterbillede/ikon (kan bruges under gudstjenesten)
● Forbøn… vi arbejder med rammerne så alle kan være trygge
● Bøn for syge
● Gør “bed sms”en kendt

Gudstjeneste - Fællesskabet

● Kirkefrokost 3 ud af 4 søndage
● Arbejdsfællesskabet - Vi skal videreudvikle G-teammodellen (Fx. med fokus på familier i

tjeneste)
● Tænke i valgfri “søndagstjenester” Ud fra nådegaver…
● Arbejde med at give mere plads til nådegaver i funktion til gudstjenesten
● Fokus på at forme menighedens karismatiske kultur
● Rullende slides før og efter gudstjenesten med info/PR

Gudstjeneste - Næsten

● Velkomst ved begge indgange



● Værter/velkommer som fast tjeneste, kan sætte sig sammen med nye
● hils på dem der sidder omkring dig
● Betal for din næstes kirkefrokost
● Udvikle en “Velkommer-kultur”

Gudstjeneste - Mission

● Skabe synlighed SoMe videos
● Streaming af gudstjenester
● “Hvor går man ind?? Skilte / banner /reklameflag - Hvor er de??
● Mødeledelse der italesætter liturgien og den karismatiske kultur
● Særligt velkomstbord for nye under frokosten
● Gøre liturgien mere gennemsigtig og forståelig fx. Kirkebøn med hverdagsord til familie - og

ungdomsgudstjeneste.

Område: Børn og unge


