Dialog om kirkens liv og vækst i Sydthy Provsti
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Samtaleemne 7: Et kirkeligt tilbud for (unge) voksne
Mere end 90 % af Sydthys indbyggere er medlemmer af folkekirken. Mange, især børn og ældre,
kommer til kirkens arrangementer og gudstenester. Det er dog påfaldende, at arbejdsaktive er
underrepræsenteret. Man møder dem i forbindelse med børnegudstjenester og kirkelige handlinger
(vielse,

dåb,

konfirmation),

men

kun

sjældent

til

foredrag,

kirkehøjskole,

koncert,

søndagsgudstjeneste, … Det skyldes uden tvivl delvist, at denne aldersgruppe har travlt. Men
samtidig kunne man spørge, om vi faktisk har et kirkelig tilbud, som fanger deres interesse. Alt for
ofte tiltrækker sognearrangementer kun folk fra efterlønsalderen og opefter.

For at satte dialogen i gang…


I hvor vidt er vort menighedsråd aldersmæssigt et repræsentativ udsnit af vort sogns voksne
befolkning? Hvorfor / Hvorfor ikke?



Hvilke af vore kirkelige arrangementer når (er evt. specifikt rettet mod) de 25 – 55 årige?



Kirken har en stor tradition for kristendomsundervisning på børneniveau (”den kristne
børnelærdom”, (mini)konfirmandundervisning). Findes der hos os et lignende tilbud på
voksenniveau?



Interesserer de foredrag og koncerter, vi vælger, også ”ikke-pensionister”, eller rammer
emnerne og musikstilen snarere et ældre publikum?



Er der behov for at tilbyde børnepasning, når der holdes sogneaftner e.l.?



Har vi mulighed for at nå denne målgruppe? Skulle der evt. oprettes en arbejdsgruppe på
provstiniveau, evt. med en stor repræsentation af ”målgruppen”? Skal vi kontakte andre
menighedsråd mht. et eventuelt samarbejde heromkring?

Nogle konkrete tiltag, som allerede findes rundtomkring…


Aktiviteter specifikt rettet mod de 25-50-årige, mens der samtidigt tilbydes børnepasning.



Alternative gudstjenesteformer såsom gospelgudstjeneste, lovsangsgudstjeneste, natkirke
mm. tiltrækker ofte en lidt ”yngre” menighed.



Filmaftner (med efterfølgende samtale).



Foredrag eller gudstjenester med en ”kendis”.



Foredrag, koncerter osv., organiseret i samarbejde med den lokale beboerforening

Fra arbejdsgrupperapport ”Fælles kirke og aktiviteter”
De fleste kirkelige tilbud for børnefamilier er rettet mod børn. Det ville være dejligt, hvis der
organiseres flere arrangementer specifikt rettet mod deres forældre…

