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TJENESTER I VESTERHAVSKIRKEN 

TJENE DE ANDRE 

”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver 
af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået” 

1. Peter 4:10 

Vi brænder for en mangfoldighed i nådegaver og funktioner, så hvert enkelt 

medlem tjener med den nådegave, Gud har givet én. Nådegaver og evner er 

givet til gavn for og i menigheden.  

TEAMS ER SMÅ ARBEJDSGRUPPER 

I det følgende er der en kort beskrivelse af opgaverne i hvert team, og hvordan 

det er med til at få helheden til at fungere, ligesom hvert enkelt lem på legemet 

får hele kroppen til at fungere. 

”I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.” 
1. Kor. 12:27 

HOVEDET FOR ALT ARBEJDE ER JESUS 

Det er ham, vi ønsker at pege hen på, og ære med den tjeneste hvert enkelt 

medlem står i. Det vil vi gerne bevidstgøre om, opmuntre og give frimodighed 

til. Uanset hvilken opgave der gøres, så er det Jesus, vi tjener. 

OPGAVER OG TJENESTER I KIRKEN 

Når du sammen med menighedens ledelse skal vælge en opgave, er der mange 

faktorer, der spiller ind. Nådegaver, tid, evner, ressourcer, uddannelse mv. er 

ting der skal overvejes, når der skal siges ja til en opgave. Det er et samspil 

mellem dig og ledelsen i kirken og de behov, der er.  

Om du kan bidrage lidt eller meget er ikke vigtigt, men om du har lyst og er villig 

til at tjene med de evner og gaver, Gud har givet dig. 

  



 

 

BESKRIVELSE AF TEAMETS OPGAVE 

A-TEAM 

Teamets opgave er at arrangere sociale aktiviteter, der kan være med til at 

styrke det sociale fællesskab, så der dannes gode og måske nye relationer, 

som medvirker til, at alle føler sig velkommen i menigheden. 

BØRNETEAM 

Teamets opgave er at holde ”Børnenes 5 minutter” eller børnekirke, så børnene 

får fortalt bibelhistorier og bliver oplært i den kristne tro. Her kan du være med 

til at give det største til de mindste og være med til, at børnene bliver glade for 

at komme til gudstjeneste. 

DIAKONITEAM 

Teamets opgave er at have fokus på at vise opmærksomhed, omsorg eller 

hjælp i forskellige situationer. Dette kan både være ved en glædelig begivenhed, 

eller når livet går skævt. Teamet kan også arbejde med at lave organiseret 

hjælp, fx julehjælp eller praktisk hjælp.  

I teamet har man særligt øje for nye, der kommer til menigheden, at de føler sig 

velkommen og bliver en del af fællesskabet. Det kan også være et 

længerevarende forløb som fx medvandring eller besøgstjeneste.   

FORKYNDERTEAM 

Forkyndelse er en helt central del af gudstjenesten. Derfor vil vi gerne med et 

forkynderteam, være med til at udruste og give frimodighed til at prædike Guds 

Ord. Forkynderteamet er for forkyndere i menigheden, som gerne vil være med i 

en fælles tjeneste, dialog og sparring om formidlingen af Guds Ord. 

GUDSTJENESTELEDERTEAM 

Gudstjenestelederenes opgave er at sætte rammen for gudstjenesten. 

De arbejder på, at gudstjenesten har en rød tråd og binder alle dele i 

gudstjenesten sammen. Lederen arbejder tæt sammen med lovsangslederen, 

teknikken, prædikanten, den som står for børnekirke/børneindslag og de øvrige 

medvirkende til gudstjenesten. Gudstjenestelederen har en vigtig opgave i at 

føre menigheden sikkert gennem gudstjenesten. 



 

 

INDKØB-, UDSMYKNING- OG INDRETNINGSTEAM 

Dette team sørger for det mere praktiske og kreative ved gudstjenesterne. Til 

hver gudstjeneste sørges der for, at lokalet fremstår indbydende, hvorfor der 

altid er en blomst på nadverbordet. Teamet har ansvaret for indkøb til nadver.  

Ved særlige arrangementer kan der være behov for særlig udsmykning og 

indretning. Der indkøbes gaver og kort til dåb og konfirmation.  

INTERNATIONAL MISSIONSTEAM 

Vi vil, at evangeliet må nå ud til verdens ende, og derfor ønsker vi at have fokus 

på International Mission (IM). Menighedens IM-team arbejder på at holde 

missionsgløden i live, fx ved at lave missionsgudstjenester eller holde kontakt 

til de missionærer, der er knyttet til vores menighed. Vi ønsker også at inddrage 

og have fokus på missionsarbejdet i Danmark. 

KLUBBER 

Målet og opgaven for klubberne er, at børn og teenagere bliver oplært i den 

kristne tro, lærer Bibelen og Jesus bedre at kende, og at de kan være en del af 

et trygt fællesskab.  

Luthersk Mission i Esbjerg, som Vesterhavskirken er en del af, driver 

Guldfisken, Juniorklubben og Teenklubben. Her mødes børn og teenagere til 

sang, leg, bibelhistorier, hygge, sport og meget andet.  

Her kan du som leder hjælpe børn og teenagere godt på vej i et af livets 

vigtigste perioder. 

KØRSELSTEAM 

Der kan af og til være brug for en ekstra bil til at hente og bringe dem, der ikke 

selv har mulighed for at komme til gudstjeneste eller andre aktiviteter. Hvis 

man er med i dette team, kan kørselskoordinatoren kontakte dig, og høre om du 

har mulighed for at stille bilen til tjeneste for andre ved at hente og bringe. 

 

 



 

 

LYD OG TEKNIKTEAM 

Ved gudstjenesten skal man helst kunne høre, hvad der bliver sagt. Derfor har vi 

brug for lydfolk, som vil sidde ved bordet med teknik og styre de mange 

knapper, så både musik og prædiken går klart igennem og billedet står skarpt. 

MUSIK- OG LOVSANGSTEAM 

Sang og musik er en vigtig del af gudstjenesten. Dette team står for at lede 

lovsangen ved vores gudstjenester. Det er for alle, som kan lide at synge, kan 

spille et instrument eller måske har lyst til at lære det. Teamet mødes også af 

og til for at øve nye sange, som menigheden så kan lære.  

NADVERTEAM 

Ved langt de fleste gudstjenester er der nadverfejring. Der er et team, som har 

ansvaret at forvalte nadveren, og så er der i tillæg nogle som hjælper til med 

uddeling af brød. 

ØKONOMITEAM 

Det er enormt vigtigt, at der er penge til at drive arbejdet, og at der er nogle, der 

kan holde styr på pengesagerne. Derfor er der en kasserer, et par revisorer og 

en masse givere.  

Team arbejder også med at skabe tydelighed omkring menighedens økonomi, 

skaffe flere givere og kan til tider også arbejde med at lave 

indsamlingsprojekter til særlige formål.   
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