VISION 2 02 0

Vi by gg er kir ke
for f remtiden

Jerusalems fald og genoprejsning.
I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både
templet og byen lægges øde, og folket føres i eksil.
Omkring 50 år efter får folket lov til at vende tilbage
og begynde arbejdet med at genopbygge byen, og tre
afgørende begivenheder finder sted:

Templet genopbygges. Stedet for tilbedelse, bøn, ofring
og oplæsning af Guds ord er det første, der bygges. Det
er centret, som Guds folk mødes omkring. Der skabes
daglige, ugentlige og årlige rytmer i det at komme
sammen og søge Gud.
Muren omkring folket genrejses. Uden muren er
folket ubeskyttet og sårbart overfor angreb. Derfor må
muren omkring folket rejses – de svage og udsatte må
beskyttes.
Loven oplæses, og folket omvender sig. Guds ord havde
ikke lydt for indbyggerne i Jerusalem i årtier, men
nu oplæses Guds lov. Folket sørger over deres egen lovløshed og synd. Der tages store og svære opgør med en
livsstil, som er kommet på afstand af Guds vilje.
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Vi bygger kirke for fremtiden
Der er tider, hvor Guds folk kaldes til at bygge.
Enten bygge nyt eller genopbygge noget, som er
blevet nedbrudt og lagt i ruiner.
Når krige eller naturkatastrofer har efterladt byer og egne ubeboelige, har
mennesker i fællesskab rejst sig og taget udfordringen op med at lægge sten på
sten og se hjem, skoler, kirker, hospitaler - ja, hele byer - rejse sig af dyngerne.
Vi vil gerne bygge. Bygge familier, bygge hjem, bygge fællesskaber, bygge
kirke, bygge strukturer, som gør, at mennesker kan leve i fred og glæde, bygge
mure, som beskytter de svage og udsatte.
Vi vil bygge for at se danskerne vende sig til Gud, vi vil bygge for at se kirker
rejse sig som fyrtårn, der viser vej og giver håb.

Vi bygger for fremtiden
Vi tror, at Silkeborg Oasekirke har fået en rolle betroet i at være med til at bygge kirke i Danmark, og særligt i vores region. Vi har allerede i årtier bygget på
et fællesskab i Silkeborg, og konturerne af muren omkring folket viser sig i det
diakonale arbejde. Men arbejdet er endnu ikke færdigt. Der er stadig meget at
bygge – både for Silkeborg og for byerne i vores region.
For vi bygger ikke blot for os selv. Vi bygger med den tro, at det, der rejses ved
Guds nåde, kan stå, så kommende generationer kan nyde frugten: levende kirker, som rækker ud til deres by med gode nyheder, som forvandler menneskeliv
og samfund.
Det kommer dog ikke af sig selv. Det kræver vision, visdom, mod og
investering – og udholdenhed.
Vil du bygge med?

Ruben Dalsgaard
Præst i Silkeborg Oasekirke
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1: Vi er én kirke i mange byer
Vi ønsker at se fællesskaber, der rækker ud til de mange
små og store byer i vores region.
Gudstjenestefejrende fællesskaber rejses lokalt i byerne omkring
Silkeborg, som vil…
· Være nærværende, hvor livet leves
· Bede for og have omsorg for byens og borgernes ve og vel
· Forkynde om Jesus, invitere til fællesskab og vise hvad
		 efterfølgelse af ham betyder
Vi har dog stadig brug for at høre sammen for at udnytte og dele ressourcer
– være familie!

Dét drømmer vi om ...
Vi drømmer om at se lokale fællesskaber, der fejrer gudstjenste i
byerne omkring os, hvor de mange fællesskaber dog stadig udgør en
kirke med fælles navn, vision, organisation og delte ressourcer.
Disse fællesskaber vil være drevet og formet af en vision om at nå
deres by med de gode nyheder om Jesus og bringe fred og forvandling
til byen.
Nogle fællesskaber får måske egne lokaler, andre mødes i hjem. Nogle
vil fejre lokal gudstjeneste de fleste søndage, andre vil blot mødes
månedligt. Nogle får lokale, lønnede præster, andre drives frivilligt.
På trods af at kirken spredes på denne måde, vil der fortsat være enhed, både i kraft af at alle jævnligt vil samles, og at alle fællesskaber
tydeligt bærer DNA’et fra Silkeborg Oasekirke.

“Jeg drømmer om at skabe
en kirke i Kjellerup og med
den nå endnu flere med
evangeliet. Jeg drømmer om
at kunne gøre en forskel, der
hvor mennesker virkelig har
brug for at høre, at der er
frelse at få. Jeg drømmer om
en kirke af levende stene, og
at Kjellerup vil være en del
af noget større.”

”For os i Viborg har det
stor værdi at have et lokalt
menighedsfælleskab og nære
relationer til folk i byen. Vi
har et ønske om at række
Guds kærlighed ud til
Viborgenserne.”
Jacob Gaarde Bjerregaard,
Klyngeleder i Viborg

Hanne Vingborg, Kjellerup

BYGGESTEN
Lederforum
for fællesskaberne

begyndende
gudstjenestemiljø
i voel.

Lokale
klyngefællesskaber med vision
for byerne

LIVESTREAMING
FRA CENTRET

Ressourcer
til forkyndelse,
lovsang, børnearbejde mv.

Forkynderteam
til lokalområder

Lokale
gudstjenester
i flere byer

Lokale
Gudstjenester
i Viborg
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2: Vi giver troen videre
Vi vil gerne at mennesker, der slutter sig til vores fællesskaber, og de generationer, der vokser op, bliver
efterfølgere af Jesus.
Det gamle testamente kalder igen og igen Israels folk til at besinde sig på at
det, man selv har hørt, videregives til dem, der kommer efter en. Da Jesus giver
det store kald til mission, befaler han disciplene: ”... idet I lærer dem at holde alt
det, som jeg har befalet jer.” (Matt. 28 v.20)
Hvis det skal lykkes, må der åndelige fædre og mødre på banen. Nøglen til at
rejse næste generation er primært, at der er ”forældre”, der tager ansvar. Alle
er kaldet til at være ”mor” eller ”far” - for nye i troen, for børn og unge.

Dét drømmer vi om ...
Vi drømmer om, at alle i kirken oplever sig udrustet og kaldet til at
oplære og hjælpe andre på vej i troens liv. Vi vil gerne fremme en
kultur, hvor vi hører Guds ord og handler på det og lærer andre at gøre
det samme.
Vi drømmer også om at se familier på mission. Vi vil gerne udruste og
kalde forældre til at sætte rammen for, at børnene kan opleve troens
rige liv og blive involveret i tjeneste og mission. Vi vil gerne se flere
hjem blive steder, hvor mennesker kan møde Jesus og se et autentisk,
sundt billede af livet i hans fodspor.

“At være i en huddle betød,
at jeg blev holdt ansvarlig på
at gøre noget ved de udfordringer, jeg mødte i hverdagen. Jeg blev hjulpet igennem
en proces, hvor jeg kunne
vokse i tro og karakter”
Madeleine Toft, tidl. medlem
af ungdomsgruppen.

”At tjene sammen som
familie har givet os stor
glæde. En glæde ved at bede
for hinanden, hvor vi deler
bekymringer og forventninger. En glæde ved at leve i
generøsitet og lade andre få
del i vores tid og overskud.
En glæde ved at høre Gud til
- sammen og hver for sig.
Jeg drømmer om, at flere
familier må opleve naturligheden og glæden ved sammen at tjene i Guds rige.”
Vinnie Nielsen, Voel

Spaghetti- og
SPLITgudstjenester

BYGGESTEN

12-trinskurser

Kirkens
børne-, teen- og
ungdomsarbejde

Samarbejde
mellem kirke og
hjem ift. oplæring
af børn

Celler og Huddles

Nye oplærende
tiltag på diakoniområdet

Tjeneste for børn
og nye i troen

Fodspor-kurser
og udrustning til
discipelskab
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3: Vi er et ressourcecenter
for regionen
Når kirken spredes i mange små og større fællesskaber og
byer, må der også være en stærkt center, der holder den
sammen og giver inspiration, støtte og ressourcer.
Centret har dog ikke kun en rolle i forhold til vore egne fællesskaber. Der er
mange kirker i vores region, der kontakter os for inspiration og ressourcer. Den
rolle skal vi også tage på os, så andre kirker og fællesskaber kan få gavn og
velsignelse af det, Gud har betroet os.

Dét drømmer vi om ...
Vi drømmer om, et rødglødende center, hvor tilbedelse, bøn og forkyndelse og ikke mindst gensidig kærlighed bringer det store Oasekirke-fællesskab sammen med en fornemmelse af at være en stor
familie under vores himmelske far.
Et udrustende center, hvor mange kan blive undervist i Guds ord,
oplært og udrustet til tjeneste, så enhver oplever sig klædt på til at
give troen videre og lede andre hen til Jesus.
Et center med ressourcer til omsorg og diakoni. Præster og
sjælesørgere, som kan træde til hvor den ”almindelige omsorg” når sin
grænse, og teams, der tjener blandt de udsatte.
Et stærkt stabsteam, som kan lede, organisere, understøtte og
udruste.
Samarbejde med andre kirker om diakoni, mission og ledelse
– inspiration og hjælp til ledelse, vækst og mission.

“Fra Silkeborg Oasekirke
har vi i Midtjyllands Valgmenighed fået hjælp til
mere præcist at se, hvem vi
er, hvor vi kommer fra, og
hvor vi er på vej hen. Under
Rubens vejledning har vi
identificeret Guds virke i
vores flok og fået blik for vejen fremad. Vi får tilført ressourcer, så vi vinder styrke i
at være dem, vi er og i at gøre
det, vi skal på vores sted.”
Arne Lund Sørensen, præst i
Midtjyllands Valgmenighed

Udrustning
og kurser

Redskaber
og ressourcer til
at videregive DNA
og erfaring

Partnerskaber
med kirker
i regionen

Den store
gudstjeneste,
som tiltrækker
mange

“Jeg har en drøm om at se
diakonalt arbejde vokse frem
i mange kirker i vores region
og Danmark. Jeg tror, at vi
kan være en ressource i den
proces. Vi har erfaring og
ressourcer, som kan hjælpe
andre på vej. Derfor er vi allerede i gang med at etablere
et fællesskab med andre
kirker, som vil udvikle den
diakonale tjeneste lokalt.”
Ulla Kristensen, leder af
diakoni i Silkeborg Oasekirke

BYGGESTEN

Kirkeplantning
i Viborg

Vejledning
af kirker
i regionen

Stabsteam

Netværk
omkring diakoni
i Silkeborg

Vi er godt i gang ...

Gør mere plads i dit telt,
spænd teltdugen ud,
spar ikke på den!
Gør bardunerne lange,
og slå pløkkene fast.
ES. 54

Han bliver som et træ,
der er plantet ved bækken;
det sender sine rødder mod vandløbet,
det frygter ikke, når sommerheden kommer,
dets blade er grønne.
Jer. 17

For når dette vand kommer
derhen, bliver vandet sundt,
og overalt, hvor strømmen
kommer, bliver der liv.
Ez. 47

Har du spørgsmål til visionen, eller hvordan du KAN blive en del
af den, så kontakt endelig kirkens præst, Ruben Dalsgaard.
tlf: 22 85 22 59 · mail: ruben@oasepost.dk
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