
— Om Revel

Vores brænd i Revel er at se mennesker gå skridt med 
Jesus. Dette fokus fylder på to planer: Vi arbejder 
på at være et fællesskab for kirkefremmede, hvor 
der bliver talt i et sprog som alle kan forstå og hvor 
evangeliet står centralt hver gang. Desuden arbejder 
vi på, at dem som allerede kender Gud, får et endnu 
stærkere forhold til ham.

Antallet af kirkegængere til Revel har været faldende 
det sidste år, hvor vi har været inde i en beskærings-
proces, men vi tror, vi er ved at være på den anden 
side og har lært nogle vigtige lektier. Vi har efter jul 
igen haft et stigende antal kirkegængere.

Det, vi arbejder med for tiden, er at flytte Revel fra at 
være et event hver anden uge til at være en reel me-
nighed. Vi ser gerne, at Revel bliver betragtet af dem, 
der kommer som ”min kirke”. For at komme dertil ar-
bejder vi med vores sprog for gudstjenesten. Desuden 
har vi i samarbejde med Børkop Højskole lavet en 
cafe efter gudstjenesten for at fremme fællesskabet, 
og vi fornemmer, at det flytter os i en god retning.

Vi har også i løbet af det sidste år arbejdet på at 
trække ledelsen i Revel tættere på Broen. Vi håber på, 
at båndet vil blive endnu stærkere fremadrettet.

Derudover ligger det i vores pipeline, at vi skal se på 
vores visioner og blive endnu skarpere på, hvad det er 
vi vil med Revel i fremtiden, og at vi skal i gang med 
et generationsskifte i ledelsen i Revel. Dette er et 
punkt I meget gerne må have med i jeres forbøn.

– Ledelsen i Revel
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