VISJON

FOR ELIM, TISTEDAL BAPTISTMENIGHET

- en levende menighet for alle generasjoner!
Vårt ønske er å være en menighet med:
Levende gudstjenester
Livsnære fellesskapsgrupper
Yrende barn- og ungdomsarbeid
Misjon i hjertet
Kreativitet og mangfold
Velsignelse som livsstil

Levende gudstjenester
Med en levende Gudstjeneste mener vi at vi ønsker å gjøre søndagssamlingen til et møtested mellom
dagens mennesker og den levende Gud. Vi ser at søndagssamlingen for mange er det første møte med
Elim, noe vi både ønsker og vil styrke. Vi vil derfor legge vekt på å være et godt og imøtekommende vertskap. Vi
ønsker livsnær og grunnleggende bibelforkynnelse som leder mennesker til tro og etterfølgelse. Vi ønsker å legge til rette for at mennesker med ulike ståsted i livet kan nærme seg troens hemmeligheter og på ulike måter gi
respons til Gud.
Vi ønsker en rik variasjon i gudstjenestelivet vårt, med ulike type samlinger med ulik form og farge, men
med samme mål: skape et møtested der alle generasjoner kan komme og forstå og erfare Guds grenseløse nåde og kjærlighet.
Når det gjelder form og uttrykk ønsker vi særlig å ha ett ungdommelig og ungt voksent uttrykk da vi ser viktigheten av å gi det vi har fått videre til generasjonene som kommer, og for å bygge en naturlig bro fra barn og
ungdomsarbeid til søndagens gudstjeneste og gjøre søndagen til nettopp en samling for alle generasjoner.

Livsnære
fellesskapsgrupper
Vi ønsker et møtested utover gudstjenesten hvor det er
større rom for fellesskap og samtale. Vi ønsker derfor å
ha et sterkt fokus på livsnære fellesskapsgrupper. Vi vil
at disse gruppene skal være forankret i menigheten, og
at de skal samle seg om mål og retning. Vi ønsker at
gruppene skal ha fokus på temaer som leder frem til
dypere kjennskap til Gud, åndelig vekst og modenhet.
Vi ønsker at de som er med i gruppene skal legge
vekt på å oppmuntre og bekrefte hverandre og
være med å frigjøre Guds hensikt i den enkeltes liv.
Vi ønsker åpenhet for Den Hellige Ånd, for å utvikle
tjenester og åndelige gaver. Vi ønsker å elske frem
den gode samtalen og verdsette meningsmangfoldet.
Gruppene bør også være det naturlige sted for omsorg
og samtaler om personlige utfordringer.
Vi drømmer om å være et fellesskap med stadig
flere fellesskapsgrupper der både nye og gamle på
veien kan hjelpe hverandre fremover i det daglige
livet med Jesus.

Yrende barn- og ungdomsarbeid
Vi tror at det beste vi kan gi generasjonene som vokser opp er troen på Jesus.
Vi vil derfor bruke mye tid og krefter på barn og unge. Vi ønsker å anerkjenne
barn og ungdommers tro og åndelige liv og vil legge vekt på å skape rom
for både alderstilpasset trosopplæring og tilrettelegge for de unges egen
åndelige erfaring og vekst i samlingene vi har.
Vi ønsker levende samlinger med et mangfold av aktiviteter med gode ledere
hvor det er trygt for alle barn og unge å være. Vi vil legge stort fokus på ledertrening, slik at de unge fra tidlig av blir kjent og trygg i sine gaver og egenskaper og samtidig lærer seg å ta ansvar og være delaktige i menigheten.
Vår drøm er at barn og unge skal kjenne Elim som deres menighet!

«Vi tror at det beste vi kan gi generasjonene
som vokser opp er troen på Jesus»

Misjon i
hjertet
Vi tror at en levende
menighet er en menighet som gir Guds
gaver videre.
Vi ønsker derfor å gi
evangeliet til dagens
mennesker. Dette gjelder
både mennesker i eget
land som ikke kjenner
Jesus, og at vi deltar aktivt i misjonsprosjekter i
andre land.
Vi vil ha fokus på giverglede og på tro virksom i
kjærlighet og gode gjerninger. Vi vil derfor gi av
vår omsorg, kunnskap og
materielle rikdom til de
som trenger det.
Vi ønsker at Jesu ord i
misjonsbefalingen skal
gjennomsyre det ulike
arbeidet i menigheten.

Kreativitet og mangfold
Vi tror på Gud som har skapt alt og som har skapt mennesket i sitt bilde,
med et mangfold av kreative og skapende egenskaper. Og vi tror at menigheten er Kristi kropp bestående av ulike lemmer som trenger hverandre. Derfor ønsker vi kreativitet og mangfold velkommen i menigheten.
Vi vil legge vekt på å bekrefte og oppmuntre hverandre, og vi ønsker å
skape rom hvor den enkelte kan finne sine gaver og utvikle disse, slik at
de nådegaver og egenskaper Gud har lagt ned i den enkelte kan bli frigjort til liv og tjeneste for Guds rikes sak.
Vi vil i særlig grad legge vekt på ledertrening da vi ser at all vår virksomhet er basert på gode ledere.

«Vi vil legge vekt på å
bekrefte og oppmuntre
hverandre»

Velsignelse som livsstil

Kontakt:

Vi ønsker å være en menighet hvor Jesu kjærlighet og gjerninger
kommer synlig til uttrykk, et åndelig hjem med omsorg for alle generasjoner og vi vil på en positiv og merkbar måte være til stede i lokalsamfunnet.

Elim,
Tistedal baptistkirke
Pb. 80
1792 Tistedal

Vi ønsker mer å tjene enn å kreve og vi tror på en velsignende livsstil. Vi vil være
en åpen og tilgjengelig menighet hvor det oppleves godt å være, og trygt å sende
barn og unge til.

Tlf: 69190225

Vi ønsker å være dagsaktuelle og ha et fokus på samfunnsengasjement og samfunnsansvar idet vi tror at bibelens ord og veiledninger er til det gode for folk og
land.

Adresse:
Løkkebergveien 46

Hjemmeside:
www.elimtistedal.com

Facebook:
www.facebook.com/
ElimTistedal

Du er velkommen til Elim,
Tistedal baptistmenighet
Pastor:

- en levende menighet for alle

generasjoner!

Agnar Sæli
Mobil: 41376413
E-mail: agnar@baptist.no

