VITAL er en rejse, der begynder med, at menigheden kender sin
egen virkelighed. Derudfra bevæger vi os på vejen mod nye mål.
Menighedsudvikling sker ikke på én gang, men tager tid og kræver
passion for Guds Rige og villighed til forandringer.
VITAL ’måler’ menighedens vitalitet ud fra 10 bibelske kendetegn på en sund
menighed. Disse kendetegn er emner, vi arbejder med på vitalitetsvejen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bibelen er central
Livsforandrende vandring med Jesus
Troen deles med andre
Diakoni i lokalsamfundet
Internationalt engagement

6.
7.
8.
9.
10.

Imødekommende fællesskab
Inderlig tilbedelse
Generøs og opofrende livsstil
Åndeligt lederskab
Frugtbar organisation

Kontakt Jan Kornholt og hør mere. Aftal en samtale eller et
møde med afklaring af om VITAL er noget for jer, og hvordan
det kan tilrettelægges hos jer. Menigheden betaler i alt 4.500
kr. pr. workshop samt 50 kr. pr. manual til hver workshop.

Baptistkirken i Danmark
Lærdalsgade 7, st. tv.
2300 København S
Telefon 3259 0708
Jan Kornholt
Telefon 4283 1280
E-mail: jan@kornholt.dk

Redskab til menighedens udvikling
Gennem en proces over to år bliver menighedens mission og kultur styrket og
udviklet. VITAL er bygget op om tre hel-dages workshops med emnerne
FAKTA, FORANDRING og FREMDRIFT samt en undersøgelse af menigheden
(PULS).
Gennem hele forløbet er menigheden tilknyttet den samme
VITAL-konsulent. Hver workshop ledes af to medarbejdere.
I menigheden etableres et ’vitalitetsteam’, der står for
processen og undervejs sikrer sammenhæng til gudstjenester,
undervisning og menighedens sociale liv. Gennem forløbet tilbydes opfølgning
og rådgivning til vitalitetsteam og menighedens præst og ledere. VITAL er
udarbejdet af Missionsforbundet og har siden 2016 været redskab til fornyelse
i flere menigheder.
VITAL er et redskab for den menighed, der ønsker en
forandring. Det kan være selve menighedens eksistens og
fremtid, der er fokus på. Eller det kan være dele af
menighedens virke, som behøver fornyelse: Kulturen eller strukturen, mission
eller diakoni. VITAL er et forløb, som menighedens ledelse skal være parat til
at prioritere. Både store og små og nye og gamle menigheder kan have gavn af
VITAL. Forløbet kan tilpasses den enkelte menigheds situation.

