
 

 

 

 

 

 

Redskab til menighedens udvikling  
 
BAPTISTKIRKEN TILBYDER VITAL 
Nu kan BaptistKirken tilbyde menighederne et nyt og brugbart redskab til fornyelse og udvikling af 
menigheden. VITAL er udarbejdet af Missionsforbundet og stilles nu til rådighed for baptistmenighederne. 
De seneste fire år har VITAL hjulpet flere menigheder i Missionsforbundet til at opleve fornyelse og 
forandring. BaptistKirkens ledelse har afsat midler til finansieringen, sådan at menigheden betaler en 
mindre del af de faktiske omkostninger. 

HVAD ER VITAL? 
VITAL er bygget op om tre hel-dages workshops med emnerne: FAKTA, FORANDRING og FREMDRIFT samt 
en undersøgelse af menigheden, PULS. Gennem en forandringsproces over 2 år bliver menighedens mission 
og kultur styrket og udviklet. Menigheden får tilknyttet den samme VITAL-konsulent gennem hele forløbet 
og hver workshop ledes af to medarbejdere, i første omgang én fra Missionsforbundet og én fra 
BaptistKirken. 
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. Der vil være flere, der stiller sig til rådighed som VITAL-
ledere og som ledere af workshops i menighederne. 

HVEM GAVNER DET? 
VITAL er for den menighed, der ønsker en forandring. VITAL er et forløb, som menighedens ledelse skal 
være parat til at prioritere. Både store og små menigheder kan have gavn af VITAL. 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, missionen eller diakonien. 
Menighedsudvikling sker ikke på én gang, men tager tid og kræver, at menigheden har passion for Guds 
Rige og er villig til forandringer. Og så er det til stor gavn for en menighed at få en ekstra hjælp ’udefra’ til 
at lede en proces i menigheden. Der er så meget, man ikke kan sige sig selv, men som det er lettere for 
andre at pege på. 

PRAKTISK 
Kontakt Jan Kornholt (telefon 4283 1280, e-mail jan@kornholt.dk) og få mere at vide og aftal en samtale 
eller et møde med afklaring af, om VITAL er noget for jer.  
Menigheden betaler i alt 4.500 kr. pr. workshop samt 50 kr. pr. manual til hver workshop. Herudover har 
BaptistKirkens ledelse afsat 70.000 kr. de kommende to år til at dække diverse omkostninger. 
Forløbet kan tilpasses den enkelte menigheds situation og aktuelle behov.  
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