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Christianskirken
er
en nærværende kirke
for alle

Vores mission
At udbrede evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn,
som hele verdens frelser!
Værdigrundlag
Udgangspunktet for Christianskirken (menighed, ansatte,
menighedsråd og frivillige) er
flg.:
At Gud som Far, Søn og Helligånd elsker alle mennesker.
Herudfra henter vi de kristne
værdier, der kan sammenfattes i flg.:
”Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte, hele din sjæl
og hele dit sind, og din næste
som dig selv.”
Dvs., at du skal behandle din
næste, som du selv ønsker at
blive behandlet - det bud, som
Jesus skærper ved at tilføje:
”Du skal elske din fjende.”
Denne sætning fra Bjergprædikenen er omdrejningspunktet
for kirkens kunstværk af
kunstner Bjørn Nørgaard.
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Frivillighed
De frivilliges indsats er uundværlig for kirkens liv.
Det frivillige arbejde vægtes højt og udføres i gensidig tillid.
Arbejdet er hele tiden under udvikling. Der er vide
rammer og højt til loftet.
Vi søger at modtage alle med åbenhed og respekt
ud fra troen på, at alle mennesker er skabt i Guds
billede og med stor værdi. Forskelligheden både kristeligt og menneskeligt ses med andre ord som en
styrke.
Vi har en kirke med
• stor åbenhed over for nye tiltag
• mange frivillige
• velbesøgte gudstjenester og møder
• gode fysiske rammer
• rigt musikliv
Vision 2016-2020
Vi ser for os en kirke, som sprudler af liv og aktivitet
samtidig med, at der skabes rum for stilhed og fordybelse.
Vi arbejder på, at Christianskirken er et sted, hvor
forskellighed er en styrke, både i alder, i social status og med kirkeligt ståsted.
Vi ønsker, at arbejdet ved Christianskirken er tidssvarende både i forkyndelse og praksis.

Vision for Ejendomsudvalget
Christianskirkens kirkegård, bygninger og deres installationer skal vedligeholdes og udbygges, så de
udgør det bedst mulige fundament for menighedslivet ved Christianskirken.

De meget forskelligartede behov, som menighedsgrupperne har, skal imødekommes så godt, som bestående rammer, menneskelige og økonomiske ressourcer tillader.

Kirkens præster og øvrige ansatte skal have gode og
tidssvarende rammer for evangeliets forkyndelse.

Målsætninger for Informationsudvalget
Fortsat udgive et kirkeblad i
papirformat, men vi vil gøre det så let
som muligt for os selv.

Foretage en brugerundersøgelse med
henblik på, hvor meget bladet bliver
læst.

Ændre hjemmesiden til en
responsiv hjemmeside
(nemmere at læse på
mobiltelefon/tablet)

Gøre Christianskirken mere
synlig på medierne og deles
om pressemeddelelser.

Vision for Musikudvalget
• at menigheden er fortrolig med kirkens musikalske grundlag og oplever glæden ved musik og
sang ved kirkelige handlinger.
• at organister og kor arbejder med et repertoire,
som både bygger på tradition og fornyelse.
• at Christianskirkens kor stabiliseres, udbygges
og som kirkens kor også fungerer som et udadvendt kor.
• at koncertlivet i kirken er varieret og bygger
både på tradition og fornyelse.
• at koncerter og arrangementer i kirken er synlige og åbne for alle.

Vision for Kunstudvalget
Formålet med kunstudvalgets arbejde er at arrangere, gennemføre og formidle kunst i form af maleri
eller installation.

Visionen er, at kunsten skal berige samtalen omkring troen og de store livsspørgsmål.

Vi tilstræber at gennemføre 2-6 udstillinger om året.

Vision for Ydre Missions-udvalget
Gennem Christianskirkens Ydre Missions projekt
støtter menigheden de kommende år Danmissions
tre børnecentre i Syrien for børn, som ikke selv er i
stand til at håndtere og hele de sår på psyke og
sjæl, krigens rædsler har påført dem.
Vi vil samle penge ind ved udvalgte gudstjenester og
forskellige events gennem hele perioden.
Allerede planlagt er velgørenhedsmiddag september
2017 og sogneaften januar 2018.

