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        Kirke er noget 
        vi giver til hinanden 
 
 
Metodistkirken i Vejle er kirke midt i 
livet og midt i byen. Vi ligger centralt 
placeret i Vejle midtby og arbejder 
på at blive en integreret del af det 
liv, der udfolder sig der. Samtidig vil 
vi være et kirkefællesskab, hvor mennesker kan komme uanset hvor de er i livet; om livet 
folder sig ud på skønneste vis, eller alting slår knuder. Vi ønsker at rumme både glæde og 
sorg, for det er det livet spænder sig ud imellem. Af samme grund er vi heller ikke kun 
kirke for voksne, men ønsker også at børn, unge og ældre skal føle sig som en del af 
kirkens fællesskab.  
 
Fakta om Metodistkirken i Vejle:  

• Metodistkirken i Vejle blev stiftet i 1861 og er dermed en af Vejles ældste frikirker. 
• Bygningen på Vissingsgade blev indviet d. 10. december 1876 og er dermed Vejles 

anden ældste kirkebygning. 
• Menigheden har 137 medlemmer inkl. børn og unge (opgøres årligt)  
• Menighedens arbejde og kirkebygning opretholdes og driftes alene af frivillige 

bidrag 
• Menigheden har i 2020 to præster ansat fordelt på 75% ansættelse 
• Metodistkirken i Vejle er en del af Metodistkirken i Danmark, som tilhører United 

Methodist Church på verdensplan.  
• Metodistkirken er en demokratisk organisation, hvor tillidsposter vælges årligt på 

menighedens årsmødet og et årligt møde på landsplan. 
 
Værdier og formål 
Metodistkirkens formål er at skabe 
efterfølgere af Jesus, der vil og er i 
stand til at gøre en forskel til det 
bedre for mennesker i verden. 
Derfor har menigheden i Vejle og 
så gennem historien været en del 
af afholdsbevægelse, haft 
småbørnshjem og holdt 
bespisninger er fattige børn i 
mellemkrigsårene.  
 
Værdien af at gøre en reel forskel 
for mennesker omkring 
menigheden ses fortsat i 
engagementet omkring uddeling af 



julehjælp; kontakt til kirken i Letland og indsamling af tøj til denne; klimapolitik vedtaget på 
landsplan bl.a. om renovering af bygninger og forbrug i forbindelse med mødeafholdelse 
og transport. 
 
Metodistkirken er solidt funderet i den del af den kristne tradition, der fastholder at troen 
må komme til udtryk også i den måde vi agerer i forhold til vores medmennesker og vores 
omsorg for omverdenen. 
 
 
Eksempler på aktiviteter og arrangementer i det forgangne år:  
 
Herre-gruppen: En gruppe seniorer mødes hver anden uge til kaffe, rundstykker, samtale 
og et kort bibelstudie. Gruppen består af mænd.  
 
Dessert: En gang månedligt inviteres til eftermiddagskaffe og aftensmad i uforpligtende 
fællesskab. Arrangementet er særligt henvendt til børnefamilier, men alle er velkomne og 
her findes et varmt fællesskab på tværs af alder. De voksne snakker, børnene leger eller 
laver lektier. Alle hjælper med at dække bord. Aftenen afsluttes med en historie og 
fadervor. 
 
Julehjælp: I samarbejde med MSA (Metodistkirkens Sociale Arbejde) uddeles hvert år i 
december julehjælp til trængende familier – særligt enlige forældre prioriteres. Sidste år fik 
19 familier hjælp.    
 
Kulturnat: Åben kirke med 
mulighed for at komme op i 
kirketårnet og se ud over 
tagene, stede en skumfidus 
foran kirken; fællessang og 
afslutning med aftenbøn. En 
mulighed for at komme 
indenfor i en bygning, som 
mange ser og går forbi, men 
ikke nødvendigvis går 
indenfor og kigger i. 
 
Julemarked: Årligt 
julemarked første weekend i 
advent med hjemmelavede småkager, dekorationer, strikkede og hæklede ting og ikke 
mindst cafeteria. Julemarkedet rejser dels penge til menighedens arbejde og fungerer dels 
som åbent hus for byen og mødepunkt for menighedens mange kontakter.  

CityVejle og erhvervsdrivende: Præst Anne Thompson deltager i fællesskabet for 
erhvervsdrivende i Vissingsgade og deltager i BIDmøder i byen. Dette betyder 
opmærksomhed på kirkens aktiviteter og mulighed for at sætte handling bag menighedens 
ønske om at være kirke midt i byen. 



           Vi vil være tydelig i gadebilledet og findes på nettet 

Udadvendt fællesskab 
Metodistkirken i Vejle kendetegnes ved at være et åbent og imødekommende fællesskab. 
Det vil vi gerne komme bredere ud med. Derfor vil vi i det kommende år arbejde videre 
med PR i form af hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev og pressemeddelelser.  

Relationer 
Relationer er alt afgørende for os som kristent fællesskab. Vores relation til Kristus og til 
hinanden. Relationerne i menigheden skabes, når vi mødes. Derfor er det vigtigt med 
steder og tidspunkter, hvor vi kan mødes hver for sig og sammen i det store fællesskab.  

Smågrupperne er også steder, hvor vi mødes i mindre fællesskaber. De tre aktive 
smågrupper vi har i øjeblikket i menigheden trives. Det er særligt en glæde med det  

Dig og mig – sammen er 
vi kirke 
Bortset fra Sct. Nicolajs 
Kirek har Metodistkirken i 
Vejle har til huse i Vejles 
ældste kirkebygning. Vi er 
her i dag fordi mennesker 
i snart 160 år har været 
kirke for og med 
hinanden. De har bedt 
sammen, de har slidt 
sammen, de har tjent 
samfundet omkring dem. 
De har været visionære 
og handlekraftige, så der 
er startet spædbørnshjem, bespisninger og afholdsforening fra Metodistkirken. Dette er 
ikke blot historie. Det er menighedens DNA. Det er vores arv. Det er vores fremtid, tror vi. 
 
Sammen kan vi være en kirke i Vejle midtby, som gør en forskel for verden. Som venner af 
den opstandne kan vi sprede liv og glæde – også her. Men kun, hvis vi gør det sammen. 
For uden dig kan jeg ikke være kirke. Uden mig sidder du bare alene. Vi har brug for 
hinanden.  
 
 


