
Kom tæere p
å.

Velkommen i 
Horsens Valgmenighed

Tættere på!
Gud. Hinanden. Byen.

I Horsens Valgmenighed vil vi tættere på.
Tættere på Gud. På hinanden. Og på vores by Horsens.

Det er vores drøm og vision.

Tættere på Gud
Vi vil være et fællesskab, som er kendetegnet af en nær 
vandring med Gud. Vi ønsker at være et fællesskab, hvor 
alle har et personligt åndeligt liv, og hvor vi har et fælles 

åndeligt liv. Vores menighed er til for at kalde til personlig 
tro, efterfølgelse af Jesus og ansvarligt medlemskab af 

kirken. Det er det åndelige liv, vi drømmer om. Det er 
sådan, et liv tæt på Gud ser ud. 

Tættere på hinanden
Vor tids strømninger og teknologi leder os let til 

individualisme og isolation. Derfor er fællesskaber vigtige 
for os. Vi ønsker os fællesskaber, som blomstrer og 

forløser menneskers potentiale. Og vi forestiller os, at vi 
kan hjælpe vores fællesskaber med at opdage nye måder 
at lede på, få øje på de ressourcer, de har brug for, og ikke 

mindst hjælpe fællesskaberne ved at udruste lederne. 

Tættere på byen
Vi drømmer om, at mange flere må tage imod Jesus og 
opleve den fred og den kraft, som er i Ham. Det er vores 

håb, at mennesker, vi kender, må opleve at komme 
tættere på Gud. Vi ønsker for alle, at de må erfare Gud

helt tæt på. 

Fokus for 2023
Vores fokusområder for 2023 er:

Nyt kirkeligt tilbud for 
unge mellem 17 og 25 år

Styrke værdierne i familien

Støtte menighedens Børne- og 
Ungdomsarbejde

Styrke fællesskabsteametHold dig orienteret på www.horsensvalgmenighed.dk
og www.facebook.com/vierhvm.



Hvis Horsens Valgmenighed var et dyr, var den en sommerfugl...

Det store fællesskab
Når hele kirken mødes, kan man virkelig

mærke vingeslaget! Om det er prædikenen 
eller lovsangen om søndagen eller et af de 

andre gudstjenesteformater. Menighedslejren, 
hvor det er en oplevet virkelighed, at vi er én 
stor familie. Eller når vi rykker teltpløkkerne 
op og banker dem i igen og laver vores helt 

egen lille landsby på SommerOase.

De mindre fællesskaber
Hvis man ikke vil blive hængende i puppen

- men virkelig mærke sommerfuglefriheden, 
så er de mindre fællesskaber nærmest ikke 

til at komme uden om! Nærheden,
medvandringen og den gensidige forpligtelse 

i de små fællesskaber - mikrocellen,
vandrefællesskabet, cellegruppen osv.
- hjælper os med at gro og tage form.

Børn og unge
Alle børnekirkerne, som er en del af 
gudstjenesten: Stjerneskud, Sputnik og 
Navigator. Girls Night - klubben for de store 
piger. Konfirmanderne. Teenklubben. Og BUO 
Horsens, der danner ramme om det hele. 

Her minder kirken en hel del om legesyge 
sommerfugle den allerførste sommerdag.

Tjeneste og diakoni
Når sommerfugle lykkes, spreder de glæde 
og skønhed og minder om, at sommeren er 
her. 

Vi vil styrke familieværdierne gennem 
aktiviteter og kurser. Vi rækker ud og inviterer 
ind. Og vi stiller os til rådighed og giver en 
hånd med, hvor det behøves.

Centeret
En sommerfugl har brug for en krop. Ellers 

ville vingerne ikke hænge ordentlig fast. 
Sådan er det også i kirken. Vores præst,

Menighedsrådet, de frivillige og vores fysiske 
ramme i Håndværkerforeningen og Beboer-

huset er kirkens center.


