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Verdidokument for Sammen for byen
Visjon: Enhet og samhandling
Vår lengsel er å se Jesu ord omsatt i felles handling i byen vår:

”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være
i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg," Joh 17,21.
For oss betyr dette at Sammen for byen skal være en pådriver i å:
• arbeide for enhet i Jesus Kristus,
• utfordre til felleskap og enhet mellom mennesker, menigheter og grupper,
• satse på kristen samhandling i ord og gjerning.
Fundament
• Bibelen, Guds ord
• Den apostoliske trosbekjennelsen
•
Lausanne-bevegelsens tre grunnlagsdokumenter: Lausanne-pakten (1974), Manilamanifestet (1989) og Cape Town-erklæringen (2010)
• Aktivt og byggende fellesskap
• Gjensidig respekt
• Samfunnsengasjement
Verdier
• Tjenende lederskap
• Den lokale menighets og gruppes suverenitet
• Frihet for de enkelte menigheters og gruppers engasjement i fellesskapet
• Rom for engasjement og frivillig innsats
Mål
•
•
•
•
•
•

Invitere mennesker til fellesskap med Jesus Kristus
Dele Guds kjærlighet med byen (diakoni)
Fremme kristne verdier og oppfordre til bønn
Tilrettelegge for kreativitet og nyskapning
Samle og forløse ressurser
Være en plattform for dialog og samarbeid mellom menigheter og lokalsamfunn

Vedtatt i årsmøte 8. april 2016
Gyldig medlemskap i Sammen for byen forutsetter:
1) Underskrivelse av dette Verdidokumentet. (Print, signer, scan og send til post@sammenforbyen.no)
2) Innbetaling av årlig kontingent til konto nr: 3060.25.87491 Pr. 8. april 2016 er årlig kontingent satt til
kr. 250,-. NB! merk innbetalingen med navn!
Bekreftelse
Undertegnede bekrefter med nedenstående underskrift at jeg:
gir min tilslutning til verdidokumentet til Sammen for byen,
ønsker å realisere visjonen i Sammen for byen, spesielt den overordnede enhets- og
godhetsvisjonen,
vil prioritere ledernettverkets samlinger med vekt på fellesskap og bønn.
Sted og dato: ______________________

Underskrift: __________________________________

Navn med blokkbokstaver: __________________________________
Postadresse:
c/o Aanensen, Tjuvhelleren 58
4628 Kr.sand

e-post: post@sammenforbyen.no
web: www.sammenforbyen.no

Konto: 3060.25.87491
Org. nr: 893 469 362

