
Sommeren 2019 
Gud er i gang med at genplante os! 
 
Kære Regen/Kristuskirken familie!  
 
For omkring et år siden fik vi et profetisk ord fra én af de mennesker, som vi igennem vores historie har 
givet en særlig taleret ind i menighedens liv. Det ord, han gav os, var ordet “replant”. Vi fik at vide, at vi 
skulle tage det til os og tygge på det. Vi har i stab og ledelse haft en klar oplevelse af, at det var et vigtigt 
ord, og vi har derfor gået med det og snakket og bedt sammen omkring det lige siden. 
 
Vi oplever således, at der er noget, vi skal gøre på en ny måde, ting vi skal stoppe med og noget vi skal 
træde stærkere ind i. Og vi skal tydeliggøre det særlige kald og dna, som Gud har lagt ned i vores 
fællesskab. 
 
Nogen af jer har stået med en følelse af ikke helt at vide, hvad der sker, og hvor vi er på vej hen. Det er I 
ikke alene om. Når Gud er i gang med at kalde, så tror vi, at det ofte vil være sådan vores fornemmelse og 
følelse kan være, indtil Guds kald bliver mere konkret for os.  
 
Vi oplever klart, at Gud kalder os videre, og at Gud tror på os! 
 
Vi skal tage noget af det samme kald, som hele tiden har været over vores menighed og så genplante det 
i den tid, vi er i som menighed og hver især, og i den kultur vi er en del af. 
 
Vi oplever allerede nogle tegn på den tid, som Gud kalder os ind i: 

- nye folk der aktivt vælger regen-familien til 
- folk, der ser et behov og tager ejerskab og initiativ til at gå foran med projekter, events og invitation 

til fællesskab 
- begyndende søndagsfællesskaber i Vanløse, Nordvest og på Amager, der mødes de søndage, 

hvor der ikke er gudstjeneste  
- stærkere enhed som stab og menighedsråd 
- et tættere partnerskab med Byens Valgmenighed 

 
I menighedsråd og stab har vi i foråret således særligt brugt tid på at bede og arbejde med fokus og 
retning for menigheden i de næste år. Det er en proces, vi stadig er i gang med, og som vi er ved at 
konkretisere, og som vi efter sommerferien begynder at invitere jer med ind i.  
 
Allerede nu vil vi dog gerne invitere og udfordre dig til at bruge noget af sommeren på at bede og 
reflektere over: 
 

 Hvordan kalder Gud dig til at give din tid, dine evner, penge og bøn ind i fællesskabet?  
 
Vi har som menighed brug for at stå sammen omkring visionen for menigheden, og vi har brug for, at vi 
alle løfter i fællesskab.  
 
Vi er begejstrede og i stor forventning til, hvad Gud vil gøre i vores fællesskab, og hvordan vi er og bliver 
til velsignelse for vores by og den verden, vi lever i.  
 
Vi tror på, at alle er inviterede, alle er velkomne og alle er kaldede. Så kom med!  
 
Vi ønsker dig den allerbedste sommer og beder om, at Gud må velsigne dig rigt! 
 

På vegne af menighedsråd og stab 
Heine Frost Bøgsted og Henrik Nissen 


