
Vision & strategi
FOR METODISTKIRKEN I DK



Metodistkirken er...
Kirke med hjerte, hoved og hænder…



Kirkens opgave er
At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple



Værdier – sådan vil vi gerne være…
Værdierne er pejlemærker som 
udfordrer os, giver os rammer, vejleder 
og former vores adfærd og 
beslutninger. De er ikke taget ud af 
luften med har tydelige rødder i 
væsentlige bibelske tankegange



Relationen til Gud
• Vi ønsker, at det bærende i kirken skal være 

relationen til Gud - som den kommer til udtryk i 
gudstjeneste, bøn, bibellæsning, samtale, tilbedelse 
og tjeneste.

• Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker kan få en 
personlig tro på Jesus Kristus, vokse i kristen 
modenhed og udrustes til at dele troen med andre.

• Vi værdsætter fornuften og moderne videnskab, og 
ser på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.



Relationen til hinanden
• Vi ønsker at være kirke for og med alle, hvor enhver 

kan føle sig værdsat – uanset alder, køn, økonomi, 
race, kultur og seksuelle orientering. Fordi Jesus har 
åbnet Guds rige for alle mennesker.

• Vi ønsker at fremme engagement og ansvarlighed. 
Fordi Jesus har kaldet os til at efterfølge Ham og 
anvende de ressourcer Han har givet os.

• Vi ønsker at være en kirke hvor den enkeltes evner og 
nådegaver udvikles og udfoldes for at opbygge kirken 
og bedre gøre os i stand til at udføre vores opgave. 



Relationen til verden
• Vi ønsker, i alt vi gør, at formidle troen på 

Jesus Kristus til mennesker omkring os.
• Vi ønsker at lægge vægt på en personlig tro, 

som kommer til udtryk i medmenneskelighed, 
socialt ansvar og omsorg for skaberværket.

• Vi ønsker at deltage i Guds arbejde i verden,  
også når det er udfordrende.



Starte nye Tros-fællesskaber –Revitalisere Eksisterende Menigheder

Udvikle Kristne Ledere

I Tjeneste med Fattige Global Sundhed

Åndelig Udvikling



Mål 2016-2020



Lederudvikling
• 30 personer har gennemført 

lægprædikantkursus
• Vi har etableret et ledertrænings-

program formet efter kirkens 
værdier.



Strategi, tiltag og ansvar
• Starte regionale 

lægprædikantkurser, hvor den 
primære målgruppe er 18-25 årige.

• Udvikling og tilrettelæggelse af 
lederuddannelse sættes på 
dagsordenen i landsledelserne.



Nye trosfællesskaber og menigheder
• Optage 150 bekendende medlemmer.
• Etablere coaching af 

menighedsråd/ledergrupper i 4 
menigheder med henblik på udvikling

• 3 Nye tros-/gudstjeneste-fællesskaber –
fokus på migranter og flygtninge



Strategi, tiltag og ansvar
• Medlemsoptagelse på to faste søn-

dage i året, billeder i kirkens medier
• Træne og etablere en gruppe 

menigheds-coaches
• Motivere til at etablere nye 

trosfællesskaber



Åndeligt liv
• Fremme bøn og bibellæsning personligt og i 

fællesskab
• I Fasten fokus på bøn, faste og efterfølgelse
• Årlig national weekend hvor temaet er det 

kristne liv i alle dets aspekter
• Øge antallet af deltagere i smågrupper til 

550 i 2020.



Strategi, tiltag og ansvar
• Mere bøn ved ledelsesmøder og 

landssamlinger
• Årligt smågruppe/gudstjeneste materiale til 

Fastetiden
• Årlig national weekend med fokus på det 

kristne liv i alle aspekter
• Træne smågruppe ledere



Tjeneste med fattige
• Understøtte og motivere alle 

menigheder til initiativ og 
engagement i tjeneste med socialt 
udsatte, flygtninge og fattige.



Strategi, tiltag og ansvar
• I samarbejde med MSA, 

Betaniaforeningen og Missionsrådet at 
rådgive og motivere menighederne i 
diakonale tiltag.

• Formidle de gode historier.
• Styrke vores forståelse af diakoni
• Alle konfirmander til MSA



Folkesundhed
• Understøtte og motivere en 

sundere og mere ansvarlig livsstil 
ved alle vores arrangementer.



Strategi, tiltag og ansvar
• Praktisere en sund og ansvarlig livsstil 

ved vores landsarrangementer. 
• Udvikle begrebet  ”folkesundhed” og 

arbejdet knyttet til det på områder 
som: Madvaner, bevægelse, alkohol, 
stimulanser, mental helse, sociale 
medier og arbejdsvaner.


