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Samtaleemne 9: En sognedag?
At være kirke handler i høj grad om fællesskab – et fællesskab, der går på tværs af alder,
erhverv og alle andre interesser. Samtidigt må vi konstatere, at vi i praksis ofte har svært
ved at brede vores fællesskab ud, så vi når alle medlemmer af Folkekirken. Måske kunne vi
se vore små geografiske enheder som en ressource: Vi er måske forskellige, men vi bor i
relativt små landsbyer/byer og udgør på den måde et naturligt folkeligt fællesskab. Kunne vi
f.eks. gennem en sognedag gøre sammenhængen mellem det folkelige og det kirkelige
fællesskab tydeligere?
For at sætte dialogen i gang…


Hænger det folkelige og det kirkelige liv sammen hos os, eller var det kun sådan
tidligere (”i gamle dage”)? Er det ønskeligt med en sådan sammenhæng? Hvad
kunne evt. fremme denne sammenhæng?



Kunne en sognedag eller andre tiltag bidrage til at gøre kirken mere synlig som en
del af lokalsamfundet?



Foretrækker vi en ”sognedag”, en ”pastoratsdag” en ”provstidag”?



Hvor tydeligt skal dagens kirkelige islæt være? F.eks. en (frilufts-)gudstjeneste, en
koncert, udstilling af konfirmanders kunst, …?



Hvilke institutioner og foreninger kunne inddrages i en evt. sognedag? Og hvordan
kan de inddrages?

Konkrete ideer:
-

-

Afholdelse af et møde for alle lokalsamfundets foreninger og institutioner, hvor det afklares,
om man ønsker en sognedag, hvordan den skal være samt hvem, der ønsker at bidrage
med hvad.
Eksempler på aktiviteter og bidrag: Bagning, telte, mad eller grill, hoppepude, tryllekunstner,
loppemarked, kunstudstilling, skattejagt, koncert…
Den lokale børnehave eller skole kunne stå for udsmykning af kirken med blomster og/eller
malerier.
Den lokale spejdergruppe organiserer aktiviteter for børn og unge eller tværtimod en
skattejagt for voksne/pensionister.

Fra arbejdsgrupperapport ”Fælles kirke og aktiviteter”
En årlig sognedag hvor der er tilbud for forskellige aldre. Sognedagen kunne f.eks. foregå i
præstegårdshaven / konfirmandstuen, på en efterskole eller måske kunne sognedagen udformes som
udflugt til et naturområde (Skyum bjerge, Nors sø, ....).

