
Legestue SKYkids - børnekirke GOAT - teenagere

Formålet med legestuen er, at skabe et relationelt 
rum for leg og musik. Kirken er vært 2 gange 
ugentligt; tirsdag og torsdag formiddag. Legestue 
er for børn i alderen 1-5 år og deres voksne; om 
det er forældre, bedsteforældre, barnepige eller 
privat dagplejer. 

Formålet er, at give troen videre til børn på en 
måde der giver mening for dem. Hver søndag til 
gudstjenesten er der børnekirke, kaldet SKYkids, 
i 4 forskellige aldersgrupper: Mini 0-3 år, Midi 4 
år – 0. klasse og Mega 1.-6. klasse og Omega fra 
7.-9. klasse.

Formålet er at give troen videre til teenagere 
på en måde som giver mening for dem. GOAT 
kommer af navnet God On A Thursday, men er 
nu en teenagegruppe der mødes hver mandag 
fra kl. 19-21. Målgruppen er teenagere i 7.-9. 
klasse. Programmet varierer fra sjov og spas til 
gudstjenester i øjenhøjde for en teenager. 

Lovsang Serviceteam  Køkken

Formålet er, at lede forsamlingen ind i tilbedelse af 
Jesus Kristus. Teamet fungerer så man er på med et 
fast band til gudstjenesten ca. hver 4. søndag, og 
derudover når der skal øves. Er du musiker og har 
en passion for at bruge dine gaver til at prise Gud, 
så tag endelig kontakt.

Teamet er til for at sørge for at vedligeholde 
og forny kirkebygningen og de tilknyttede 
udendørsarealer. Teamet mødes hver mandag kl. 
13-16. Derudover mødes teamet til større projekter 
efter behov. 2-3 gange årligt afvikler Serviceteamet 
desuden arbejdslørdag for alle i menigheden. 

Teamet har ansvaret for kirkens 2 køkkener på 
hhv. Niels Brocks gade 1 og Mariagervej 117. 
Opgaverne er mange og varieret, fra opvask til 
kaffebrygning og anretninger i forbindelse med 
kirkens mange arrangementer.

Pr-team Team Deco - Udsmykning Værtsteam

Formålet er at koordinere kirkens interne og 
eksterne markedsføring. Teamet mødes ca. 
4 gange i året for at drøfte og uddelegere 
arbejdsopgaver. Er du god til layout eller god til at 
tage fotos, så kunne PR-teamet måske være noget 
for dig. 

Formålet er, at skabe indbydende og hyggelige 
rammer i kirkens bygning(er). Ved særlige 
lejligheder, som jul, påske, pinse og skiftende 
årstider, at skifte og forny deco udtrykket i kirken.

Teamet er til for at praktisere vores værdi, 
gæstfrihed. Alle der kommer til kirken skal føle sig 
velkommen, set og hørt - både før, under og efter 
gudstjenesten. Praktisk er man på hver 4. søndag 
og hjælper til med forskellige opgaver.

Tolkning Forbøn Fortsættes på næste side

Kirkens tolketeam hjælper med oversættelse fra 
dansk til engelsk på kirkens gudstjenester og 
seminare. Har du et sprog øre og kunne tænke dig 
at hjælpe til med at formidle troen til vores mange 
internationale som kommer i kirken, kunne denne 
tjeneste være noget for dig.

Formålet med forbønsteamet er, at mennesker 
må opleve Guds indgriben, kærlighed og omsorg 
til dem gennem bønhørelse i livets mange 
problemer. Tjenesten består i at bede og lytte, som 
reglen i forlængelse af gudstjenesten. Er man en 
del af temaet er man på ca. hver 4. søndag.

Tjen med i kirkefamilien    
Dato for aflevering: 

                                                                   (udfyldes af kirkens medarbejder)

Herunder kan du se nogle af de tjenesteområder, hvor det er muligt for dig at involvere dig i. Hvis du er interesseret i 
at vide mere om hvad tjenesteområdet indeholder, kan du afkrydse et eller flere områder. Herefter vil tjenestelederen 
kontakte dig, så I sammen kan drøfte om tjenesteområdet matcher det du brænder for og har lyst til at tjene Gud med.

Navn:                                             (fornavn)                                                  (Mellemnavn)                                                              (Efternavn)

Email: Mobilnr.:



Lyd Multimedie Nadver - team

Teamet er til for at sørge for god lyd, primært 
til gudstjenesterne, så der ikke er distraktioner, 
men at musik og budskab når tydeligt ud til 
menigheden. Er man en del af temaet, er man 
på ca. hver 4. søndag + events. Har du øre og 
interesse for god lyd, så tag kontakt, så skal vi nok 
sørge for at du bliver lært op. 

Multimedieteamet er til for at deltageren til, 
primært, gudstjenesten får en god oplevelse og 
mulighed for at følge med i sange og prædiken. 

Tjenesten består i at skifte sange, billeder og 
videoer på storskærm og optage lyd af taleren til 
møder og events. Er man en del af temaet er man 
på ca. hver 4. søndag + events. Tjenesten er for alle 
der er villige til at lære og ikke er bange for teknik 

Formålet er, at give kirkegængere mulighed for at 
deltage i nadverfejringen og derigennem mindes 
Jesus, og hvad han gjorde på korset for os. 
Praktisk består tjenesten i at forberede nadveren, 
uddele den og efterfølgende rydde op.

Frokost - og brunch team Kaffe-team Kirkelige handlinger

Formålet er, at styrke fællesskabet i kirken og 
ved hjælp af et måltid mad, at bygge relationer 
indbyrdes. Har du lyst til at være en del af et team 
som laver mad til før eller efter gudstjenesten? 
Teamwork, fællesskab, god stemning og glæde 
ved at tjene, er hvad vi kan byde på. 

Et team af frivillige der på en hverdagsaften kan 
stå for et arrangement på NBG eller Mariagervej, 
hvor der kun skal laves og serveres kaffe/te og 
småkager/kage. Alt er købt ind og tilrettelagt før 
arrangementet. 

Et team af frivillige hjælper til i forbindelse med 
begravelser og bryllupper. Opgaverne er varieret 
og kan bestå af hjælp med at byde velkommen, 
til produktion af sangblade m.v.

Produktion og streaming LifeGroup Mentorordning

Formålet er, for dette team, at arbejde med 
online streaming af vores gudstjenester, 
søndag formiddag, så budskabet om Jesus 
kan komme længere ud. Er du teknisk minded, 
kunne tænke dig at blive oplært i at føre 
kamera, kunne denne tjeneste være noget 
for dig. Der vil blive en oplæringsperiode fra 
teamets professionelle teknikkere.

Brænder du for omsorg, at være noget for andre, 
at se potentiale udvikles, og hjælpe en mindre 
gruppe med at følge Jesus, og række ud, så kunne 
det være oplagt for dig at blive LifeGroup leder. 
Du kommer til at opleve forudgående træning og 
kontinuerlig støtte og sparring i opgaven. 

En mentor vil lede sin mentee i sin vandring med 
Jesus, dermed opstår der et discipelskab. Der 
aftales individuelt frekvens og fremgangsmåde. 
Tag kontakt, hvis du enten ønsker at blive mentor 
eller få en mentor.

Forbønskæde Besøgstjeneste Kirkernes familiehjælp

Forbønskæden er for dig som kunne tænke dig 
at bede for mennesker der har behov. Du vil blive 
ringet til, når der opstår personer fra menigheden 
som anmoder om forbøn i vanskelige 
livssituationer. 

Formålet med besøgstjenesten er, at give omsorg 
så mennesker må opleve Guds kærlighed i 
fællesskabet. Kunne du tænke dig at hjælpe med 
at besøge folk ifb med sygdom, rundedage mv. så 
kunne dette team være noget for dig. 

Kirkernes Familiehjælp er et tværkirkeligt projekt, 
der ønsker at hjælpe økonomisk trængte 
børnefamilier, som ikke kan få familielivet til at 
hænge sammen. Denne hjælp er særlig praktisk, 
og de har uddeling af mad og tøj den 2. og 4. 
onsdag i måneden. 

ACT-s teatergruppe Sprogcafé for kvinder International Gudstjeneste

TKirkens nye teatergruppe vil hvert år afholde 
Juleshow og påskeshow. Der er brug for hjælp 
til beværtning til skuespillere, kostumer og 
håndværkere som kan bygge scener og kulisser

Sprogcafé er hver tirsdag kl. 16-18. Formålet er 
todelt i og med teamet ønsker at hjælpe dem med 
det danske sprog. Hver gang er der et tema eller 
en aktivitet tilrettelagt.

Den anden søndag i måneden er der 
internationel gudstjeneste kl. 16.00 i kirken. Der 
er brug for hjælp til at være vært og hjælpe med 
alt det praktiske i forbindelse med afviklingen af 
gudstjenesten

 SkyMEET Dinner & Disney Sjov Familienetværket Randers

SkyMEET er kirkens børneklub for børn 
i 1-6 klasse. Det er hver torsdag kl. 16-
17.30. Ønsket er at vi kan styrke relationen 
mellem jævnaldrene, men også at vi styrker 
relationen mellem børn og voksne, sådan at 
vi på sigt kan være med til at forme, guide og 
udvikle børnene liv.

Èn fredag om måneden er der Dinner og 
Disney Sjov. Her mødes kirkens børnefamilier til 
sammenskudsgilde, fællesskab, tro, Disney Sjov 
og fredagsslik. Formålet er at børnefamilier på en 
nem og overskuelig måde kan have fællesskab og 
samtidig kan blive inspireret til hvordan troen kan 
se ud hjemme i deres familie. 

Familienetværket er et sted, hvor du kan møde 
nye mennesker, få nye venner og måske en ny 
vinkel at se tilværelsen fra. Hver gang er der varm 
mad. Netværket mødes hver anden onsdag i de 
ulige uger kl. 16.00-19.00


