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Forord

I foråret 2017 igangsatte kirkens menighedsråd en visions- og strategiproces i håb 
om at styrke kirkens identitet og fokus. På baggrund af workshops med både kirkens 
stab og hele menigheden arbejdede menighedsrådet med at finde en vision, som 
hele menigheden kan identificere sig med. Dette arbejde har resulteret i en vision 
og fire indsatsområder, som du kan læse mere om i dette hæfte. Udover dette hæfte 
kan du arbejde videre med visionen i det refleksionshæfte, som er skrevet med 
udgangspunkt i visionen og kan downloades på hjemmesiden (www.aarhusbykirke.
dk) eller rekvireres på kirkens sekretariat (skriv til filip@aarhusbykirke.dk).

Vores håb er, at du føler dig set og hjemme i Aarhus Bykirke og vil arbejde med på 
denne vision. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at 
kontakte menighedsrådsformand Kent Grinderslev Rasmussen på
formand@aarhusbykirke.dk eller ledende valgmenighedspræst Hans-Ole Bækgaard 
(Olsen) på olsen@aarhusbykirke.dk.



Kort om Aarhus Bykirke

Aarhus Bykirke er en valgmenighed inden for Den Danske Folkekirke. Den blev  
stiftet i 2009 og har i dag ca. 550 medlemmer. Aarhus Bykirke ser sig som en 
netværkskirke, dvs., at menigheden udover gudstjenester om søndagen består af 
mange mindre selvkørende fællesskaber og aktiviteter og dermed skaber en stor 
del af menighedens liv. Menigheden har siden 2013 haft hjemme i Brammersgade 
4 i hjertet af Aarhus, hvor gudstjenester, sekretariatet, præsterne og en række af 
menighedens aktiviteter hører til.
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Kirkens værdier

I kirken vil vi fortsat udleve vores tre værdier: 
Slappe af… i relationen med Gud og i menigheden
Holde fast…  i Guds løfter og i hinanden
Elske… Gud og mennesker
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Kirkens formåL

Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus 
Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken (fra vedtægterne § 3 “Formål”).



SAMMEN PÅ VEJ I LIVET
MED UDSIGT TIL HIMLEN

Aarhus Bykirkes vision er



I Aarhus Bykirke er vi sammen om at finde vores vej i livet med Jesus, som vi 
møder ham i Bibelen. Vi ønsker at være et levende og inkluderende fællesskab 
af autentiske og kærlige mennesker. Midt i vores utilstrækkelighed er vi kaldede 
til frimodigt at leve og virke til fornyelse af Aarhus og derigennem Danmark. Vi 
ønsker, at dette må ske ved Helligåndens hjælp bl.a. gennem forkyndelse af det 
frisættende evangelium, ved at fortælle andre i vores hverdag om Jesus og hjælpe 
samfundets udsatte og derved give mennesker nyt liv og udsigt til Himlen.
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De fire indsatsområder

På de følgende sider kan du læse kirkens fire indsatsområder, som kirkens 
menighedsråd har besluttet skal have særligt fokus i de kommende to år. Hvert 
område er uddybet med en forklarende tekst og tre til fire punkter, som stab og 
menighedsråd vil arbejde på at realisere. Vi inviterer samtidig hele menigheden til 
at tage del i dette arbejde.

Menighedens liv er naturligvis ikke begrænset til disse indsatsområder, og kirkens 
liv består som altid af de mange og fantastiske tiltag, aktiviteter og fællesskaber, 
som kirkens medlemmer tager initiativ til. Stab og menighedsråd er som altid parat 
til at understøtte og bakke op om nye tiltag, så vidt det er muligt.



Menighedsfællesskab

Vi vil skabe et inkluderende og omfavnende menighedsfællesskab med en sund 
frivillighedskultur, ansvar for hinanden og trofasthed.

Derfor vil vi arbejde på at

- Alle er engageret i en fast frivillig tjeneste i kirken, for at ingen behøver at have 
mere end to.
- Alle bliver set og føler sig velkomne i menigheden.
- Alle kommer i en klynge eller et andet mindre fællesskab.
- Fremme konkrete tiltag, så gudstjenester og hverdag bærer præg af, at vi deler liv 
og vidnesbyrd med hinanden.
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Giv det videre

Vi vil frimodigt dele troen på Jesus med andre gennem ord og handling og være et 
inviterende fællesskab.

Derfor vil vi arbejde på at

- Afsætte stabstimer til at fremme og tage del i evangelisation og diakoni.
- Alle gudstjenester og aktiviteter skal være forståelige og inkluderende.
- Mindst 5 fællesskaber med ”ekstra lav tærskel” til menigheden.
- Udruste menigheden til med hverdagssprog og i praksis at fortælle andre om 
Jesus.



Medvandring

Vi vil styrke medvandring i menigheden, så alle har nogen at følges med.

Derfor vil vi arbejde på at

- Tydeligt og let for alle i menigheden, hvordan man kommer ind i et medvandrende 
fællesskab.
- Afsætte stabstimer til at fremme og udøve medvandring.
- Alle ledere har en form for medvandrer.
- Fremme muligheden for medvandring på tværs af aldre.
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Børn i alle aldre og deres familier

Vi vil være en kirke med relevante fællesskaber og initiativer for forældre og børn i 
alle aldre for sammen at vokse i menneskelig og åndelig modenhed.

Derfor vil vi arbejde på at 

- Have forskellige månedlige aktiviteter for børn i alle aldre.
- Mindst 3 klynger som er målrettet familier og børn.
- Aktiviteter som er med til at styrke og have omsorg for familier med særlige 
udfordringer.



Kontakt

Du kan altid holde dig opdateret på kirkens hjemmeside aarhusbykirke.dk, 
insite (for medlemmer) og facebookside Aarhus Bykirke.

Du er også altid velkommen til at kontakte
Menighedsrådsformand

Kent Grinderslev Rasmussen på formand@aarhusbykirke.dk
Ledende valgmenighedspræst

Hans-Ole Bækgaard (Olsen) på olsen@aarhusbykirke.dk
Menighedskoordinator

Filip Bodilsen på filip@aarhusbykirke.dk
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