
Liv i overflod 
Joh 10,10b: ”Jeg er kommet for, at de skal have liv og have liv i overflod.” 
 
I begyndelsen af Joh 10 taler Jesus om, at han er den eneste  frelser. Verset ovenfor 
binder denne tale sammen med hans tale om, at han er den gode hyrde, der kender 
sine får og sætter sit liv til for dem: et stærkt kald til at holde fast i ham og til at 
være vidner om den kærlighed han har til mennesker. 
 
Levende tro 

- Vi vil lytte til Gud og bevæges af ham gennem Hans Ord til os. Det vil vi gøre 
ved at være nysgerrige og søgende, når vi lytter til Guds Ord gennem Bibelen 
og bønnen. Vi vil hele tiden arbejde på at blive bedre til at lytte til Ham og 
handle på Hans Ord.  

- Vi har ambitioner om, at vores børn og unge må lære Gud at kende gennem 
det, vi er sammen om i kirkens fællesskaber. Ligeledes er det en ambition at 
inspirere familier til have en levende tro også i hjemmene. 

 
Levende fællesskab 

- Vi ønsker, at vores fællesskab med hinanden må afspejle det fællesskab, Jesus 
havde med mennesker; at alle må blive set og favnet.  

- Vi er kaldet til at tjene hinanden. Derfor vil vi bestræbe os på at opdage og 
bruge de nådegaver Gud giver os til at opbygge og styrke fællesskabet. 

 
Levende hænder og fødder 

- Vi brænder for, at vores by må få et møde med Guds kærlighed. Vi vil også 
være et fællesskab, der rækker ud til Viborg – både som samlet flok og som 
individer. Ønsket er, at vi udrustes til den opgave, vi har fået i at dele de gode 
nyheder og være vidner for vores næste i vores dagligliv. 

- Vi ønsker, at gavmildhed må være en synlig værdi for os; at vi er gavmilde 
med vores fællesskab, vores tid og ressourcer i det hele taget.  


