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2.

Forord
Designmanualen skal gøre det let
for Moasik ledere, præster, medarbejdere og frivillige, at udarbejde
materiale med Moasik som afsender
og samtidig sikre et ensartet, visuelt
udtryk. Designmanualen indeholder
en opdateret, detaljeret vejledning
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til brug af logo, grafik, farver, fonte
og grafiske elementer. Brandmanualen beskriver Moasiks profil, værdier
og policy for brugen af navnet,
hvilket skal være med til at sikre en
fælles forståelse af netværket.

3.

Logo
Det primære logo er bygget op
efter en trekant som vist her. Når
det primære logo anvendes, skal
det ALTID stå centreret på side eller
digitaltmedie.

Sikkerhedszone
Ca 1 diameter af grafik
som afstand

Generelt for alle logoerne

Logoet må ALDRIG skilles ad, så
Moasik kommer til at stå alene uden
grafikken.
Der må IKKE laves om i proportionerne, så forholdet mellem grafik og
Moasik bliver større eller mindre.
Logoet skal ALTID stå på en rolig
og ensartet baggrund.
Sikkerhedszonen er den afstand
som minimum skal være fra logoet
til andet indhold.

Primær logo
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Det sekundære logo

Det sekundær logo er bygget op på
langs. Derfor skal dette bruges, når
logoet skal stå i et hjørne på side
eller digitaltmedie. Eller hvis det
skal indgå på en linje sammen med
andre logoer.

Sikkerhedszone

Sekundær logo
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Logo - farver eller sort/hvid

Som udgangspunkt bruges logoet
altid i farver, men det har sine
begrænsninger. Hvis logoet skal
bruges i farver SKAL det være på
en rolig lys/hvid baggrund. Ellers
må man tage de sorte og hvide
logoer i brug.
Sort - på lys baggrund
Hvid - på mørk baggrund

Sort Primær logo
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Hvid Primær logo

6.

Logo med payoff

Moasik logo med payoff ”Netværk
af evangelikale - pentekostale kirker” bruges kun hvis det er vigtigt
ift. den pågældende situation, da
det er meget tekst, som kan være
svært at læse, hvis det bliver for
småt. Derfor ser vi helst, at man
bruger logo uden payoff og istedet
skriver sig ud af det.
Hvis det er nødvendigt at bruge
logo med payoff, er det vigtigt, at
det bliver stort nok, så payoff kan
læses klart og tydeligt.

Logo til Moasik Kirker og orga-
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Dette er en mulighed til brug på
hjemmesider og sociale medier for
alle Moasik Kirker organisationer og
fællesforetagender.
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Logo regler
Følgende er forbudt for alle logovarianter og alt grafik:
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Forvrængning

Beskæring

Splitte ikon fra Moasik

Skråstilling

Skygge og effekter

Farveændring

Proportionsændringer

Logo på billede
eller rodet baggrund

Lavt opløst

Transperant

8.

Grafik ikon
Det grafiske ikon fra logoet er en
Moasik med et kors i midten. Det
symboliserer, at vi alle er en del af
det store billede, både som kirker,
men også som enkelt mennesker.
Men det hele har sit centrum i Jesus
(Korset)
Denne grafik bruges i forskellige
afskygninger i et grafisk layout.

EN KIRKE
EN TRO

- Den bruges altid som profilbillede
på Facebook, Instagram og på
andre sociale medieplatforme.
- Den kan bruges til billede i en
grafisk opsætning
- Den kan bruges som ren grafik
eller til et gennemgående design
- Den bruges i forbindelse med en
menubar, titelgarfik eller lignende.

Menubar
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Farver

PRIMÆR FARVE

PRIMÆR FARVE

CMYK - 0 0 0 0
RGB - 255 255 255

CMYK - 0 0 0 85
RGB - 74 74 73
Pantone - Neutral Black U

Hvid - er et symbol på noget rent
og uskyldigt. Du kan bruge hvid
til at skabe luft og plads på dit
website, så det ikke virker proppet
og uoverskueligt.

Grå - kan virke neutral, men symboliserer også simplicitet og elegance.
Brug grå, hvor opmærksomheden
ikke er så vigtig, eller som en
baggrund til ting, der kræver
opmærksomhed.

SEKUNDÆR FARVE

SEKUNDÆR FARVE

SEKUNDÆR FARVE

CMYK - 93 81 34 27
RGB - 45 54 94
Pantone - 534 C

CMYK - 79 20 32 3
RGB - 9 150 166
Pantone - 7711 U

CMYK - 0 76 87 0
RGB - 255 86 32
Pantone - 7579 C

Mørkeblå - udstråler stabilitet,
kvalitet og tradition. Brug derfor
blå, hvor du ønsker at fremme
troværdigheden og vil berolige dine
besøgende.

Blå - symboliserer dybde, ro og
stabilitet. Den påvirker os ved at
afslappe musklerne og fremmer
koncentrationen. Den står i god
kontrast til den orange og giver
fordybelse og koncentration.

Orange - er en aktiverende farve.
Den kan virke opmuntrende, og
symboliserer kreativitet, varme og
spontanitet. Brug orange, hvor du
vil skabe liv og glæde.

Disse farver bruges i Moasiks
design, og skal overholdes. Der må
IKKE laves om på farverne.
Den hvide og mørkegrå bruges som
udgangspunkt til brødtekst, store
flader, baggrunde osv. De er de
primære farver i Moasiks design.
Den mørkeblå, blå og orange
bruges til små detalger som f.eks.
overskrifter, detaljer og giver et
frisk pust til designet. De er gode at
bruge til at få noget til at stå frem
og give ekstra fokus.
VIGTIGT! Disse tre farver må ikke
bruges som baggrund for logoet.
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Fonte
Som udgangspunk bruges
”Gotham” til alt, hvad Moasik står
som afsender på. Da Gotham ikke
er en font, som er et alle mands
eje, kan der i visse tilfælde bruges
en ”Ariel Regular og Bold” På web
bruges der også en ”Ariel” da den
er godkendt til det.
”Gotham Book” bruges til brødtekst
og alle lange tekstbidder.
”Gotham Bold” bruges til overskrifter, mellemrubrikker og fremhævet
tekst”
”Gotham Thin” bruges som krydderi
til at give lidt spil til de andre.

Gotham Thin

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@!”#€%&/()=?+´`,.-;:_*’^¨<>
Gotham Book

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@!”#€%&/()=?+´`,.-;:_*’^¨<>
Gotham Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@!”#€%&/()=?+´`,.-;:_*’^¨<>
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Billeder
Fotofilter til Moasik billeder.
Dette filter lægges oven på det
pågældende billede og det laves
transperent og et overlay ”lysere”
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Facebook og sociale medier
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Formulering
I alle materialer som omhandler
Moasik, anbefales det at skrive
Moasik med stort forbogstav
således:
Moasik
Når et payoff eller undertitel tilføjes
skrives det således.
- Mellem Moasik og payoff laves der
en pipe. (alt + i)
Moasik
Moasik
Moasik
Moasik
Moasik
Moasik

|
|
|
|
|
|

Netværk af evangelikale - pentekostale kirker
Kirker
Leder
Sommercamp Mariager
NEXT
BTU
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Brandguide & Policy
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15.

Brandguide
Denne brandguide har til formål at
klargøre tankerne bag netværket
Moasik og den sproglige og
udtryksmæssige anvendelse af
netværkets navn. Målet er, at skabe
et stærkt brand, hvor kommunikationen er konsekvent og tydelig.
Guiden afdækker, hvad Moasik
betyder og indeholder, hvilke
værdier netværket bygger på, og
hvordan disse er med til at være
kulturskabende blandt ledere og
øvrige i netværket.

Baggrund

Oprindeligt gik netværket under
navnet Frikirkeleder. Over en årrække har Frikirkeleder dog oplevet
et behov for et navneskift. Navnet
frikirkeleder er begrænsende, da
det refererer til et netværk for ledere, hvilket det til at starte med også
fungerede som. Oprindeligt bestod
netværket af ledere med baggrund
i pinsekirker. Over tid har netværket
inviteret ledere indenfor, som
ikke har en direkte forbindelse til
pinsevækkelsen. Dette har medført,
at betegnelsen pinsekirker opleves
ekskluderende over for kirker, som
kommer fra en anden baggrund.
Det er således tid til at markere en
ny tid med navnet Moasik. I dag
er netværket langt mere end et
ledernetværk, da det også binder
en række lokale frikirker sammen,
har en række fællesforetagender og
står som arrangører for konferencer.
© Mosaik

Navn

Navnet Moasik skaber nogle symbolske billeder, som er med til at
forklare netværket. Vi kender Moasikbilleder fra kirkebygninger, hvor
der er tradition for på en kunstnerisk måde at kommunikere bibelens
budskaber. Navnet konnoterer
således kirke, hvilket passer godt til
at dække over betegnelsen for et
netværk af kirker. En Moasik symboliserer en helhed, som er sammensat
af enkelte dele. De enkelte dele kan
være meget forskellige i farver og
form, men tilsammen dannes et
smukt helhedsbillede. Det samlede
Moasikbillede fortæller et budskab
med afsæt i de enkelte enheder. Det
indkapsler meget godt, hvad netværket er, nemlig et fællesskab af
selvstændige kirke som tilsammen
udgør en bevægelse.
Netværket har savnet et navn, som
kan være med til at tydeliggøre,
hvem der er afsender af diverse
events og aktiviteter. Moasik kan
være med til at knytte den røde
tråd gennem de aktiviteter og
organisationer, som er en del af
netværket. Med Moasik får vi et
navn, som kan anvendes bredt på
flere af netværkets aktiviteter og
enheder. Når vi skal arbejde med
kommunikation, er det en fordel at
have et såkaldt brandnavn, som er
med til at skabe genkendelighed
hos det brede publikum. Indtil nu

har vi brugt meget energi på at
kommunikere f.eks. Sommercamp
og lederkonferencen med selvstændige kommunikationsprofiler. Det er
både uøkonomisk og ufordelagtigt
rent kommunikativt. Vi er bevidste
om, at der vil være en overgangsfase, men det er vores mål, at navnet
Moasik med tiden vil være koblet
på vores aktiviteter. Det vil skabe en
rød tråd og tydeligt kommunikere,
hvem der er arrangør. For nærværende opfordres lokale kirker til at
beholde deres eksisterende navne
og altså ikke skifte til Moasik | Kirke,
da der kan være flere kirker i samme by. Vi håber dog, at alle kirker vil
synliggøre, at de er en MoasikE kirke på web og i øvrig markedsføring.
Her henviser vi til retningslinjerne i
vores designmanual.

Tagline

Moasik ønsker med taglinen: et netværk af pentekostale – evangelikale
kirker at tydeliggøre, hvad organisationen har sine rødder i, og hvor
den placerer sig på det kirkelige
verdenskort. Taglinen er samtidig
med til at gøre det klart, at der er er
tale om et netværk af kirker – altså
en form for paraplyorganisation. På
sigt er det målet, at selve navnet
Moasik står som et stærkt brand,
der for et bredt publikum betegner
netværket af pentekostale – evangelikale frikirker.

Logo

Moasiks logo forestiller en farveMoasik med et kors i midten,
som peger på, at der er tale om
et kirkeligt netværk. Moasikken er
sammensat af trekanter i forskellige
farver, hvilket viser de enkelte
kirkers særegne. Logoet består
også af netværkets navn skrevet
enten under eller til højre for den
grafiske Moasik. Vi henviser til
Moasiks designmanual, der redegør
for anvendelsen af logoet.

Værdier

Moasiks værdier skal være
retningsgivende og bærende for
samarbejdet og de aktiviteter
netværket søsætter. Værdierne skal
kendetegne og præge fællesskabet
og den kultur, som vokser frem i
netværket. Et kendskab til Moasiks
værdier er således afgørende for,
hvor stærkt netværket er.
De seks værdier danner akronymet
Moasik – som dermed, forhåbentlig,
er med til at gøre det nemmere at
huske værdierne:
M
O
S
A
I
K

-

Missionalt fokus
Opfostrende kultur
Sundt lederskab
Ansvarlige relationer
Innovativt miljø
Karismatisk udrustning

16.

Missionalt fokus

At have et missionalt fokus betyder
at være optaget af menneskers
frelse og af at nå de unåede. For at
realisere værdien ønsker vi at:
• plante kirker, der planter nye
kirker
• investere i international mission
og fostre, støtte og udsende
missionærer
• forkynde evangeliet til alle
målgrupper via medier og
relevante platforme
• vægte socialt arbejde og
nødhjælp
• være en folkelig bevægelse, der
bryder isolationen og åbner sig
overfor samfundet
• kendes af danskerne for det, vi
er, og ikke sættes i bås af
fordomme
• bygge tillid til myndigheder og
håndtere pressen med visdom
og sammen med øvrige
trossamfund og ud fra
Frikirkenet arbejde på en god
frikirkeidentitet i folkeopinionen

Opfostrende kultur

Værdien betyder, at træne disciple,
samt fostre ledere til alle opgaver
i kirke og samfund og uddanne
præster. Vi ønsker at:
• rumme alle generationer, men
investere i den næste
• lægge vægt på udviklingen af
børnekirke, teenagekirke og have
© Mosaik
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•

fokus på de unge og
børnefamilier
give plads til næste generations
ledere
lægge vægt på livslang læring
og al form for uddannelse
inspirere kirker og ledere og
investere i udrustning og træning
udruste lokale kirkers lederteams
og menighedsråd
frigøre alle fem tjenestegaver
lokalt og nationalt
anerkende lokale, nationale og
internationale tjenester
aflive jantelov og smålighed
og sammen skabe en generøs og
opmuntrende kultur
ære tjenester og løfte lokale
kirker og fællesforetagender op

Sundt lederskab

At have en værdi om sundt
lederskab betyder at veje beslutninger, adfærd og holdninger på en
teologisk vægtskål og knytte ledere
sammen i forpligtende netværk,
hvor den enkelte lader sig inspirere
og vejlede af andre ledere.
Sundt lederskab:
• er drevet af kærlighed til Jesus
og lægger vægt på helhjertet
efterfølgelse af Ham
• udvikler Kristi sindelag og
fremmer en Kristuslig karakter
• ønsker at være et tjenende
lederskab, der forvalter mandatet
til at lede gennem forbillede og

•
•

•
•
•
•

ved at gå foran
håndhæver vores etiske
retningslinjer og arbejder på at
skabe sundhed i lederes liv.
tror på betydningen af at finde
balance i vores livsstil, hvor
vi prioriterer familielivet først og
investerer i ægteskabet
fremmer et sundt selvbillede og
være bevidste om psykiske sår
og bagage fra barndommen
erkender svagheder og bekender
synd
lægger vægt på sund fysik og
livsstil, forebygger stress og
passer på vores ferie og fritid
lever i livslang læring og
engagerer sig i relationer
udenfor kirken og involverer sig i
samfundet

Ansvarlige relationer

Med værdien forpligter vi os til at
tage os af hinanden i netværket
– både på individ niveau og hele
kirker. Ansvarlige relationer betyder
at:
• sikre at tjenester ikke står alene,
og at kirker ikke isoleres
• sigte mod kvalitet i vores
mentorordning og omhu i brugen
af eksterne rådgivere
• stå til regnskab for hinanden
• anbefale alle at være en aktiv del
af en cellegruppe eller anden
form for discipelskabsgruppe
• forpligte os til fællesskabet og

•
•
•
•

•

stå til ansvar for hinanden, så vi
lader os bedømme og tager
imod formaning
forebygge splittelse, fremme
forsoning og øve os i
konflikthåndtering
vise trofasthed i relationer og
loyalitet overfor hinanden.
arbejde imod sladder og i stedet
opmuntre til direkte dialog og
konflikthåndtering
forpligte os til fast og præcist
fremmøde og stræbe efter at
deltage fra start til slut i vores
samlinger
investere helhjertet i økumeniske
netværk og fælleskirkelige råd
og have gode relationer til folk i
andre kirkesamfund både lokalt,
national og internationalt

Innovativt miljø

Vi ønsker at være i relevante og indtænke det gode evangeliske budskab i nutidige former og løsninger.
Moasik skal med et innovativt miljø:
• fremme kreativitet og skaber
trang og være åbne for nye
visioner, tanker og ideer
• være risikovillig og bygge en
trosfyldt atmosfære, der fremmer
pionerånd og som frigør det
apostolske, profetiske og
evangelistiske
• turde tænke nyt, give plads til
iværksætteri og ikke være bange
for at hente inspiration fra andre
17.

Policy
•

•
•

nationer, kirker og
sammenhænge
vedblive at lære og fremme en
kultur, hvor det er i orden at
eksperimentere og tilladt at begå
fejl
fastholde en forandringsparathed
og øve os i at lede forandring
uden at miste den
forblive en dynamisk organisk
bevægelse, der ikke fastfryses
i fortiden eller stivner i bestemte
former

Karismatisk udrustning

At have en værdi om karismatisk
udrustning betyder at leve og tjene
i afhængighed af Helligånden, som
Guds udrustende nærvær, i forventning om at Han vil give os Jesu
kærlighed og kraft. Konkret betyder
det at:
• fremme Ånden og Ordet i vores
midte, lægge vægt på forbøn,
fælles bøn, lovsang og
håndspålæggelse samt fremme
Åndens liv og gaver
• høre, hvad Ånden siger til
menighederne og kombinere
profetisk inspiration med sund
dømmekraft
• ligge vægt på en evangelisk
Jesuscentreret og bibelbaseret
forkyndelse og undervisning
• stå for Bibelens autoritet som
Guds Ord og ligge vægt på sund
bibeltolkning og på at fremme
© Mosaik

•

•

sund teologisk tænkning
søge åndelig vækkelse og
fornyelse, samt åbne os for
forskellige former for karismatik
og ikke begrænse Åndens udtryk
anerkende, at der er forskellige
sæsoner i kirkers og personers
åndelige liv

Med ovenstående konkretisering af
Moasiks værdier får netværket et
fælles sprog for, hvad det er vi gerne vil fremme og give liv og fokus i
fællesskabet. Hensigten er at bruge
værdierne som visionære markører
og som redskab for evaluering og
se dem som udfordrende trosmål,
der kan inspirere og give ord til
bønner for netværket.

I bestræbelserne på at opbygge et
tydeligt brand og en sund kultur i
Moasik, er det afgørende at have en
fælles forståelse af, hvad
Moasik navnet står for og profilerer
sig som. Moasik består af en lang
række selvstændige enheder, som
på flere måder er forskellige fra
hinanden. Moasik navnet er det
som knytter disse sammen. For at
netværkets bånd skal være stærke
er det vigtigt, at alle efterlever
og sigter mod fælles værdier og
retningslinjer. Vi henviser til værdierne og de etiske retningslinjer på
hjemmesiden www.Moasik.one

Rettighed

Moasik tilegner sig rettighed over
navnet Moasik gældende for et
kirkeligt netværk og organisation.
Der eksisterer allerede firmaer og
organisationer, som gør brug af
navnet i anden mere kommerciel
sammenhæng. Der er således ikke
tale om et monopol eller eneret i
brugen af navnet. Eneretten gælder
kun i forbindelse med kirkeligt
arbejde.

Retningslinjer for medlemmer

Enheder, såsom kirker, lokale
B&U-foreninger, skoler og
hjælpeorganisationer, som bliver
medlemmer af Moasik, forpligter
sig til at efterleve de retningslinjer,

som er opsat i denne Brandguide.
Det indbefatter, at ingen kirke
kan kalde sig Moasik kirken, men
opfordres til at synliggøre i sin
kommunikation, at man er en del
af Moasik netværket. Det grafiske
Moasik logostempel med teksten
”Vi er en del af…” kan med fordel stå
tydeligt på medlemmers hjemmeside og andre materiale. På den måde
er det synligt for besøgende og
offentligheden at se, hvilken organisatorisk tilknytning enheden har.
De lokale B&U foreninger opfordres
til at gøre brug af det grafiske logo,
som kommunikerer, at foreningen
og arrangementer støttes af PBU
- Moasiks B&U landsforening. I fald
man ønsker at promovere et event
som ”Arrangeret af Moasik”, kan
dette kun gøres efter forudgående
aftale med Moasiks bestyrelse. I den
sammenhæng forpligter man sig
også til at efterleve de retningslinjer
som er opsat i designmanualen,
som omfatter brugen af logo, farver,
fonte, etc.
Et medlemskab giver mulighed for
at trække på netværkets ressourcer
i form af træning af medarbejdere
og ledere. Ledere og kirker i
Moasik forpligter sig til en efterstræbelse af at udleve de opsatte
værdier og etiske retningslinjer.

18.

www.moasik.one | facebook.com/moasikdanmark

KONTAKT
For spørgsmål til design- og brandmanualen kontakt venligst: info@moasik.one

