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Samtaleemne 8: Halvvejsevaluering.
At være medlem af et menighedsråd kan være tidskrævende. Som frivillig at påtage sig
opgaven som arbejdsgiver, som forvalter af et ældgammelt arvegods og som initiativtager
for kirkens ”liv og vækst” kræver sit. Nogle gange føles menighedsrådsarbejdet som yderst
meningsfuldt og interessant, mens man andre gange oplever skuffelser og frustrationer.
Især nye menighedsrådsmedlemmer kan være frustrerede over folkekirkens bureaukrati og
ubøjelighed. Det er på tide at holde en midtvejsevaluering. Hvad gik godt? Hvad gik mindre
godt? Er vi på rette spor?
For at sætte dialogen i gang…


Har vi opnået de målsætninger, vi havde sat os? Har vi overhovedet sat os nogle
målsætninger?



Hvad var vores største overraskelse, både positivt og negativt, i de sidste par år?



Er der opstået konflikter i menighedsrådet? Kan vi lære noget af dem?



Hvordan kunne vi drømme om, at kirkelivet ser ud om 1, 2 eller 10 år?



Hvad er det, kirken hos os skal kendes på?



Er vi glade for at være menighedsrådsmedlemmer? Overvejer vi at opstille ved
næste menighedsrådsvalg?

Konkrete ideer…
-

Måske kunne det være godt først at forberede evalueringen derhjemme, før vi
drøfter sagen i fællesskabet?

-

Måske kunne det være godt at skrive nogle ting ned for at kunne tage dem op igen
om et år?

-

Måske kunne det være godt at spørge ansatte og præst om, hvordan de har oplevet
kirkelivet / arbejdet i de sidste to år?

Fra arbejdsgrupperapport ”Visioner og strategier for kirkens fremtid”
Folkekirken har mange ressourcer til gavn for samfundet og for den enkelte, og den bør have
muligheder og rammer for at kunne udvikle sig i takt med udviklingen i samfundet.
Blandt medlemmerne og de ansatte er der mange personer, som gør deres bedste for at være
gode ambassadører for folkekirken. Den danske Folkekirke skal være præget af fællesskab
og solidaritet. I kirkelivet i de nordvestjyske sogne bør der fortsat arbejdes på at fremme en
solidaritetsfølelse, og der må også gerne udvikle sig en særlig ”nordvestjysk egenart”, som i
givet fald bedre kan modstå udefra kommende krav om forandringer...

