Dialog om kirkens liv og vækst i Sydthy Provsti

Idébank

JANUAR – MARTS 2014

Samtaleemne 5: Menighedsmøder og målsætninger.
I det gældende regelgrundlag for Folkekirken er det pålagt menighedsrådet at afholde et
årligt møde for menigheden, hvor der gives en kort orientering om, hvad der er sket i
sognekirken, og hvad der er planer om i det kommende år. Desværre er der ikke altid lige
god opbakning til disse møder, og dermed kan udbyttet af møderne ofte blive ret
begrænset…
I sognenes årsbudgetter er der på første side kommet krav om at formulere (klare)
målsætninger for hele valgperioden og særlige indsatsområder for det kommende
regnskabsår.

De

fleste

menighedsråd

nævner

kun

evt.

anlægsprojekter

som

indsatsområder, men kirkelivet er mere end mursten…
For at sætte dialogen i gang…
 Har vi som menighedsråd konkrete målsætninger ang. kirkelivet på kort eller
længere sigt? Er der bestemte fokusområder eller målgrupper, vi skal arbejde med?


Hvor konkrete er vore målsætninger ang. kirkelivet? Er de evaluerbare?



Hvad forventer vi af menighedsmøderne?



Har vi nogle ganske tydelige og konkrete spørgsmål/forslag/emner, som kunne eller
burde behandles på dette møde?



Skal der skrives en dagsorden? Skal der være en ordstyrer?



I hvor vidt ønsker vi på menighedsmødet at nå ud til sognebørn, som ikke tilhører
den faste søndagsmenighed af trofaste kirkegængere?

Konkrete ideer…
-

Nogle sogne organiserer menighedsmødet i forbindelse med f.eks. høstgudstjeneste eller
kirkefrokost.
Nogle sogne (se f.eks. folderen på www.tauvlovkirke.dk) laver en skriftlig årsberetning med
statistiske oplysninger, målsætningerne, regnskabets hovedtal, osv., som sendes ud med
kirkebladet.

Fra arbejdsgrupperapport ”Visioner og strategier for kirkens fremtid”
I det gældende regelgrundlag for Folkekirken er det pålagt menighedsrådet at afholde et
årligt møde for menigheden, hvor der gives en kort orientering om, hvad der er sket i
sognekirken, og hvad der er planer for i det kommende år. Menighedsrådet kan også ad
denne vej forvente at få impulser, som kan inspirere det i arbejdet. …

