FRIHED I JESUS
- MOD TIL MISSION
I ELM ønsker vi, at se at mennesker blive
gjort fri i troen på Jesus, og at være kendt
for vores aktive mission på trods af den
modstand, vi kan møde imod det fra forskellige sider.
Visionen er udfoldet i tre del-visioner, som
ses i det følgende. Disse mål viser, hvordan
ELM i dag vil arbejde med at sprede de
gode nyheder om frelse ved tro på Jesus
Kristus.

BRUG VISIONEN
Visionen er tænkt som et arbejdsredskab,
og vi opfordrer derfor til, at bestyrelserne
og de forskellige arbejdsgrene tager visionen op til drøftelse, og udpeger de områder, som man særligt vil satse på.
Yderligere inspiration til dette kan findes
på www.elm.dk/vision. Landsstyrelsen vil
løbende tage visionens indhold med ind i
arbejdet og efter fem år overordnet evaluere visionen. Vi håber at medlemmer såvel arbejdsgrupper og bestyrelser vil tage
visionen med i det daglige ELM arbejde og
kristenliv.
Landsstyrelsen

OM ELM
Evangelisk Luthersk Mission er en uafhængig missionsforening, der blev stiftet i 1889,
og som bygger sit arbejde på folkekirkens
lutherske bekendelse. Arbejdet foregår
i lokale kredse i Danmark og gennem udsendte i andre lande.
På www.elm.dk finder du mere information
om, hvem vi er, og hvor du kan komme i
kontakt med ELM.

KONTAKT
Evangelisk Luthersk Mission
Tværstræde 6
3700 Rønne
tlf. 5695 9680
elm@elm.dk
www.elm.dk

EVANGELISK LUTHERSK

ISSION

Vision

Frihed i Jesus
- mod til mission

1. FRIHED I JESUS
- LEVENDE TRO I ELM
Det kommer til udtryk i at:
•

Vi deler tro og trosliv med hinanden

•

Vi forkynder og underviser for børn,
unge og voksne, så det fører til tro på
Jesus og vækst i troen

•

Den enkelte tjener med sin nådegave til
fælles gavn

•

Der er plads til at være på vej og
mulighed for at få hjælp

•

Vi viser respekt for hinandens forskelle,
behov og ønsker

•

Vi fremhæver eksempler på det gode
kristenliv, når vi er sammen

•

Vi bruger bønnen og bibelen i
hjemmene og fællesskaberne

2. MOD TIL MISSION
- JESUS TIL MENNESKER
OMKRING OS

3. MOD TIL MISSION
- JESUS TIL MENNESKER
I HELE VERDEN

Det kommer til udtryk i at:

Det kommer til udtryk i at:

•

Vi hver især står ved og fortæller om
vores kristne tro
- til venner og naboer
- på jobbet og i fritidsaktiviteter

•

Vi formidler kaldet til global mission
gennem forkyndelse og undervisning,
rollemodeller og missionsinformation

•
•

Vi har aktiviteter for børn og unge

Vi opfordrer til at kombinere
arbejds- eller studieophold i udlandet
med mission

•

Vi hjælper og viser omsorg for fx
socialt udsatte, ældre, flygtninge og
vores naboer, både som
enkeltpersoner og som fællesskab

•

Vi kalder og udsender mennesker til
global mission

•

Vi støtter uddannelse af missionærer

•

Vi styrker lokale kirker og samarbejder
med dem med fokus på: undervisning,
mission og diakoni

•

Vi samarbejder med andre missionsaktører for at nå vores mål

•

Vi beder for missionærer og kristne i
andre lande.

•

•

•

Vi inviterer til og synliggør vores
aktiviteter i kredsen/missionshuset,
hvor mennesker kan opleve det kristne
fællesskab og høre evangeliet
Vi deltager i og støtter tiltag, som
synliggør kristen tro og praksis i
offentligheden
Vi beder for mission og diakoni,
personligt og i fællesskabet

