


MOSAIK er et netværk af frikirker med 
rødder i pinsekirkerne Danmark. Vi 
har skiftet navn og profil, da vi ønsker 
at åbne netværket, for alle kirker, som 
kan se sig selv i netværkets teologi, 
vision og værdier. En mosaik symboli-
serer en helhed, som er sammensat af 
enkelte dele, som kan være forskelli-
ge i farver og former, men tilsammen 
danner et smukt helhedsbillede. Det 
indkapsler, hvad MOSAIK er, nem-
lig et netværk af selvstændige 
kirker som tilsammen udgør 
en bevægelse. MOSAIK 
ønsker med andre ord 
at rumme og favne 
bredden og give 
plads til forskel-
ligheder.

MOSAIK



MOSAIK brænder for at dele historien 
om Jesus med alle mennesker. 
Mosaik har til formål at:

 ◆ Hjælpe kirker i netværket til at etablere og 
udvikle lokale kirker

 ◆ Skabe vækstbetingelser for institutioner, der 
leder mennesker til kristen tro

 ◆ Yde omsorg for og skabe forpligtende relationer til 
gensidig inspiration mellem ledere

 ◆ Forebygge konflikter og genoprette samarbejde i kirker 
og blandt ledere

 ◆ Opbygge en troværdig frikirkelig identitet i det danske samfund 
gennem engagement i debatter, foreninger, pressen og lignende.

VISION & MÅL



NETVÆRK
MOSAIK består af mennesker, som 
ønsker at stå sammen om at etablere 
og udvikle kirker i Danmark. Vi er 
knyttet sammen af fælles teologi, vær-
dier, vision, historie, fællesskab, tro, 
traditioner og forpligtelser. MOSAIK 
kirker afholder gudstjenester lokalt i 
hele landet, og i fællesskab arrangerer 
vi nationale konferencer, driver tre 
efterskoler og en højskole, udfører 
missions- og hjælpearbejde og 
meget mere. Alle mennesker 
uanset etnicitet, religion og 
livsstil er velkomne til 
MOSAIKs offentlige ar- 
rangementer. Gå ind 
på www.mosaik.one 
og læs mere om 
alle MOSAIK’s 
kirker.



LEDER

MOSAIK Leder har til formål at opbygge 
tætte relationer, der sikrer, at ledere oplever 
sig inkluderet i helheden. Netværket har til 
formål at bidrage til udvikling og gensidig 
inspiration blandt ledere. For at opnå dette mål 
har vi følgende tiltag:

 ◆ Etiske retningslinjer som alle ledere forpligter sig på 
 ◆ Ekstern rådgiver: Den lokale kirkes lederskab har eks-

tern rådgivning, som kan kontaktes ved mulige konflikter 
 ◆ Lederkonference: Undervisning for både lederteams og 

medarbejdere i kirkernes BTU-arbejde
 ◆ Superdøgn: Undervisning og inspiration for netværkets ledere
 ◆ NEXT: Netværk af unge ledere og medarbejdere 
 ◆ Mentorordning: Ledere mødes hvert halve år til “en til en” samtaler



Sommercamp Mariager er MOSAIKs 
årlige nationale konference. Som-
mercamp er en folkelig camp, som 
henvender sig til alle generationer. 
Vi kalder det ferie med formål, hvor 
vi i afslappede rammer både har 
tid til at dyrke fællesskabet ved 
campingvognen og opleve det store 
brus, når vi samles til gudstjenester. 
Campen tiltrækker cirka 5000 gæster 
i løbet af ugen. Sommercamp har 
generationsspor for børn, teen-
agere, unge, familier, singler 
og seniorer. I de hyggelige 
bygader, hvor livet leves 
med andre fra ens 
by, er der tid til en 
snak over en kop 
kaffe eller få 
pulsen op til 
fodbold.

SOMMERCAMP



MOSAIK involverer sig i udviklingspro-
jekter, nødhjælp og humanitært arbejde 
i hele verden. Gennem vores missionærer 
udvikler vi blandt andet skoler, børnehjem og 
kirker. Vores fokus er at indgå i et tæt samarbej-
de med lokalbefolkningen og på den måde sikre 
langsigtede løsninger. Med vores missionsarbejde 
forkynder vi i ord og handling, at Jesus er verdens håb. 
Flere af vores missionærer og aktiviteter organiseres via 
IAS, som er en international paraplyorganisation for mission. 
MOSAIK arrangerer en årlig missionskonference, som er med 
til at inspirere til mission og humanitært arbejde.

MISSION



SKOLER
MOSAIK har tre efterskoler tilknyttet, 
hvor de to, Mariager Efterskole og 
Efterskolen Frydensberg, er placeret 
i Mariager i Jylland, og den tredje 
Efterskolen ALTERNA holder til i 
Hillerød på Sjælland. 
Mariager Højskole er ligeledes til-
knyttet MOSAIK. Højskolen tilbyder 
teologisk undervisning og uddanner 
en lang række af netværkets præster 
og ledere. Højskolens elever får 
kombineret undervisningen på 
skolen med praktikophold 
i landets kirker. Alle fire 
skoler bygger på de 
kristne værdier. 



NY GENERATION

MOSAIKSs børne- og ungdomsarbej-
de er organiseret i den selvstændige 
landsorganisation Pinsekirkernes Børne- og 
Ungdomsforening (PBU). PBUs mission er at 
servicere, hjælpe og inspirere lokalforeningerne, 
så de vokser og lykkes i deres formål. PBU samler 
og træner næste generations ledere, arrangerer fælles 
inspirationsrejser og yder tilskud til medarbejdertræning, 
konsulentansættelser, opstart af klubber og aktiviteter rettet 
mod lokalbefolkningen. PBU ønsker at bevare og honorere 
det lokale initiativ og ejerskab. Derudover er PBU medarrangør 
af den årlige lederkonference.



MISSIONALT 
FOKUS

Vi er optaget af 
at gøre en forskel 

i samfundet og 
verden og hjælpe 
mennesker til tro. 

OPFOSTRENDE 
KULTUR

Vi træner nye med-
arbejdere og ledere 

til alle opgaver i 
kirke og samfund, 
samt uddanner og 
udruster præster. 

SUNDT 
LEDERSKAB

Vi vurderer 
beslutninger, adfærd 
og holdninger på en 

teologisk og etisk 
vægtskål og knytter 

ledere sammen 
i forpligtende 

og inspirerende 
netværk. 

MOSAIKs værdier bruges som visionære markører og som redskab for 
evaluering. De beskriver den kultur, som vi gerne vil fremme i netværket:



ANSVARLIGE 
RELATIONER
Vi  har omsorg 
for hinanden i 

netværket – både 
på individniveau og 

hele kirker.

INNOVATIVT 
MILJØ

Vi vil fremme 
kreativitet og 

skabertrang og 
være åbne for nye 
visioner, tanker og 
ideer til at formidle 
historien om Jesus 

på nutidige og 
relevante måder.

KARISMATISK 
UDRUSTNING

Vi vil fremme Guds 
ånd og Bibelens 
budskab i vores 

fællesskab, lægge 
vægt på sang og 

musik, forkyndelse, 
nadver og bøn.



Find os på Facebook og
www.mosaik.one 


