HVEM ER VI OG HVAD ER VORES
VISION?

Kirken ved Søerne (KVS) er en frimenighed, der
hører under Luthersk Mission. Vi tror på Gud
som skaber, Jesus som frelser og Helligånden
som den, der binder os sammen og skaber
troen. Vores ønske er, at flere må komme til
tro på Jesus, og det er derfor, vi samles til
gudstjenester og driver kirkeligt arbejde på
forskellig vis.

HVORDAN KOMMER MAN
I KONTAKT MED OS?
KVS-FRITID
Den daglige, flydende kommunikation foregår
på Facebook i den private gruppe ”KVS-FRITID”,
hvor man skal oprettes som medlem. På
vores officielle Facebookside (søg på Kirken
ved Søerne) kan du under fanen ”Om” finde en
oversigt over en del andre Facebook-grupper,
der er associerede til Kirken ved Søerne.

www.kirkenvedsoerne.dk
KVS har en officiel hjemmeside. Her kan du
oprette et login og finde oversigten over,
hvem der står for de forskellige teams i
kirken samt finde en oversigt over kirkens
gudstjenester og arrangementer, adresseliste
og opgavefordelingsliste.
Her ved siden af findes der er
mail-liste, man kan komme med på ved
at kontakte kirkens frivilligkoordinator. Så er
man sikret, at man ikke går glip af nyheder eller
andre vigtige informationer.

LEDELSE

Kirkens ledelse er opdelt i et menighedsråd,
der står for alt det praktiske i forbindelse
med kirken og et tilsynsråd, der står med
det overordnede åndelige ansvar for kirken.
Derudover har kirken 2 ansatte, en præst og
en frivilligkoordinator. De vil alle gerne hjælpe,
svare på spørgsmål og tale med dig, hvis du vil
høre mere om kirken eller blive medlem.
TR - Tilsynsråd
Formand: Keld Myhre - Tlf: 40 43 45 72
Email: kvsformand@gmail.com
Næstformand: Ole Malmgaard
Karl Erik Storbjerg
Lars Reuss Haahr Andersen
Thomas Rasmussen
Finn-Arne Munk
MR - Menighedsråd
Daglig leder: Anders Bitsch
Email: kvsmenighedsraad@gmail.com
Næstformand: Margit Andersen
Kasserer: Morten Bech-Lønborg
Sine Steengaard Jensen
Inge Andreasen
Filip Lundberg
Helena Thorlund
Præst
Præst: Peter Rask - Tlf: 23 96 88 02
Email: kvspraest@gmail.com
Frivilligkoordinator
Maria Pahus - Tlf: 53 63 75 29
Email: kvskoordinator@gmail.com

VELKOMSTFOLDER
Velkommen i vores kirke!
Vi håber, du vil føle dig godt taget imod og har lyst
til at være en del af vores fællesskab. Du er meget
velkommen, uanset om du tror på Jesus eller ej.
Vi ønsker at være en kirke for alle, der gerne vil
lære mere om Jesus.
I denne folder kan du læse lidt om, hvem vi er,
hvad vi vil, og hvordan vi gør det.

GUDSTJENESTER

KIRKEFROKOST

DNA- MINDRE FÆLLESSKABER
TIL TRO OG LIV

OPGAVER

Gudstjenesterne er det største fællesskab, vi samles i,
og hver søndag er der mulighed for at deltage og
være en del af dette fællesskab. Vi har ikke en
fast liturgi for hele gudstjenesten, som man
kender det fra folkekirken, men der er nogle faste
elementer, der næsten altid er med, fx prædiken,
nadver, sang og menighedsbøn. Derudover kan der
være forskellige andre elementer med afhængigt af
gudstjenestens fokus.

Kirkens DNA-grupper er den
mindste enhed, vi samles i og er
en god måde at lære flere i kirken at kende.
DNA-grupperne består typisk af 6-15 personer og kan
have forskellige profiler. Fælles for dem er, at vi i
DNA-grupperne deler tro og liv med hinanden.
Ca. hvert tredje år laves der nye grupper, men
der altid åbent for tilgang til grupperne. Kontakt
kirkens frivillig-koordinator, hvis du gerne vil
være med i en DNA-gruppe.

BØRN OG UNGE

I KVS er der rigtig mange børn.
De fleste søndage er der
børnekirke for de 3-10-årige,
mens de voksne og de store
børn hører prædikenen. Vi har et par gange
årligt særlige familiegudstjenester, og derudover
samarbejder vi med Luthersk Mission-kredsen
i Silkeborg om at drive børneklubber,
juniorklub, teenklub og ungdomsforening.

Hver anden søndag er der kirkefrokost efter
gudstjenesten. Det er altid i de ulige uger. Her spiser
vi sammen, og der er mulighed for at lære andre i
kirken bedre at kende. Alle er velkomne! Første gang,
man deltager, er gratis, og ellers er prisen 15 kroner
pr. person, max 60 kroner pr. familie, og man kan med
fordel oprette et abonnement hos kirkens kasserer,
hvis man ofte deltager i kirkefrokosterne. Alle er
velkomne til at deltage, og man skal ikke tilmelde sig på
forhånd.

Størstedelen af Kirken ved Søernes arbejde er
baseret på frivillige kræfter. Det er frivillige, der laver
kaffe, stiller stole og borde op til gudstjenester og
møder, støvsuger, står for børnekirke, arrangerer
gudstjenesterne m.m.
Vi er altid interesserede i at få flere med i vores
forskellige teams, så fortæl gerne kirkens frivilligkoordinator, hvad du har evner for eller lyst til! Enkelte
teams er forbeholdt medlemmer af kirken, fx
menighedsråd og tilsynsråd. De fleste teams kan man
vælge til selv, men enkelte opgaver forventes man at
hjælpe til med, hvis man kommer til gudstjenester i
Kirken ved Søerne. Det drejer sig om praktisk hjælp til
børnekirke samt oprydning og rengøring af kirken og
hjælp til kirkefrokost. De opgaver, man bliver tildelt,
kan man finde på opgavefordelingslisten på kirkens
hjemmeside.
Alle opgaver fordeles med hensyntagen til den
enkeltes formåen, og det er også muligt at blive ”fredet”
i perioder, hvor der ikke er tid og kræfter til at
bidrage på denne måde til fællesskabet.

JESUS

“KOM TIL MIG” MAT 11:28

SOCIALE ARRANGEMENTER

I KVS har vi tradition for forskellige sociale
arrangementer i løbet af året. Vi har årlig weekendlejr i uge 6, tager på udflugt til Himmelbjerget Kristi
Himmelfartsdag, fejrer Skt. Hans, mødes til åben
have-arrangement i sommerferien, holder julefest
m.m. Kirkens social-udvalg står for en del af disse
arrangementer, som meldes ud i god tid. Derudover er
der fra tid til anden spontane arrangementer, man kan
deltage i.

MEDLEMSKAB

Hvis du kommer fast i kirken, vil vi gerne opfordre
dig til at blive medlem. Det er vores overbevisning, at
du ved at blive medlem af kirken vil opleve et større
tilhørsforhold over for fællesskabet og kirkens vision.
Som medlem forpligter du dig over for fællesskabet
til – alt efter evne og livssituation – at bidrage til kirken
med tid, evner og økonomisk, og du kan forvente,
at menigheden også forpligter sig over for dig med
omsorg og opmærksomhed.
Du kan kontakte kirkens ledelse (se under punktet
”Ledelse”) for at blive medlem og kirkens kasserer for at
høre om skattefradrag, fast giverordning mv. De penge,
medlemmerne betaler, går primært til løn af vores
ansatte, men derudover også bl.a. til drift af legestue,
international mission, lokaleudgifter og arrangementer.
Et par gange om året arrangeres der et
medlemskursus for nye medlemmer. Kurset er et
sted, hvor du hører noget om baggrunden for at
danne en frimenighed, kirkens vision, hverdagen
i menigheden, økonomi, frivillige arbejdsopgaver,
forholdet til folkekirken m.m. Der er god tid til samtale
og spørgsmål på medlemskurserne.

