Notater fra visionsdag 2019
Lørdag d. 30. marts 2019 holdt menighedsrådet ”en arbejdsdag”, hvor vi via foredrag og
drøftelser i fællesskab forsøgte at danne målsætninger og prioriteringer for rådets virke og
arbejde. En fælles visionsdrøftelse er vigtig i forhold til arbejdet i menighedsrådet og i forhold
til, hvordan det enkelte menighedsrådsmedlem tænker og agerer i forhold til den fælles
dagsorden.

1. Oplæg ved Sarah Auken, præst og mediekonsulent i Helsingør Stift.
Talte om de forandringer den digitale verden har medført for den enkelte og hele samfundet
og dermed også for kirken. Eksempelvis sker kommunikation, info og nyhedsviden og
underholdning via telefonen (verden i egen hånd) og ikke gennem avis, bibliotek, bøger,
magasiner, breve. Dette bevirker også at man har mindre øjenkontakt og nærvær med andre.
Hvordan finder man balancen mellem den analoge og den digitale verden?
Hvordan udbreder man sit budskab?
Mange oplysninger findes i dag via hjemmesider og søgning på
nettet. Sarah Auken opfordrede rådet til at ”rette op” på
hjemmesiden, så det er enklere ”at klikke rundt”. Husk ofte at
opdatere.
Når der arbejdes med indholdet af værdisætninger kan man
benytte banalitetstesten. Pas på, at det ikke bliver floskler. Ofte
starter man med ”Hvad skal vi gøre?”, ”Hvilke aktiviteter vil vi
tilbyd?” i stedet for at fokusere på ”Hvorfor” gør vi dette?
Derefter kan man finde løsningsmodeller for mulighederne.
Eksempel:
Vi vil gerne danne et løft for kirkens børnearbejde, fordi (angiv gode grunde). Nu findes
løsninger på, hvordan dette praktisk kan lade sig gøre (fx indkøbe bidebibel, billedbøger,
CD, tæpper/ info på hjemmesiden mm).
Der kan hentes inspiration på www.folkekirken.dk

2. Oplæg ved Lars Boe Knudsen.
LBK fortalte om arbejdet i Kirke- og Kirkegårdsudvalget (KKU), hvor flere store projekter
er gennemført. Der bruges mange kræfter på vedligehold af bygninger, mure og
kirkegårdene.
KKU ønsker, at rådet arbejder med en totalplan, en etapeplan samt en investeringsplan. Det
kunne være godt med en ”rådgivningsdag” og besøg af konsulenten. Lars Boe talte om
muligheder for ændring i affaldssorteringen og opfordrede til, at Slangerup kirke bliver
”grøn kirke” fx ved belysning, kirkens opvarmning, forsatsvinduer.
Lars Boe foreslog, at rådet arbejder på forandringer og forbedringer af Kingos Minde eller
finder en anden sognegård, så man bedre kan tilbyde mange aktiviteter.
KKU vil arbejde med parkeringsforhold og QR-koder.
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3. Oplæg ved Ida Raun-Petersen.
Ida talte om vigtigheden af børn-og ungearbejdet - at rekruttere ”nedefra” og at føle sig
velkommen i kirken. Alle grupper skal anerkendes og kunne deltage i samme lokale. Kan
der dannes medansvar og socialt netværk? Hvordan gør man det OK at komme i kirke?
Ida gav eksempler på, hvorledes der i børn- og unge gruppen kan arbejdes med kirkens
værdier og de fortællinger, der danner grundholdning.
Praktiske forhold har betydning fx
De små: tidspunkt, placering i kirkerummet, kunne komme rundt, pasning, byde på saft
De lidt større: kirkegårdsvandring (om natten), sommerferieaktivitet, børnekor
Oplysning om aktiviteter via hjemmesiden
De voksne: socialt før og efter gudstjenesten, tilbud om aktiviteter, ”skriv til din kirke”

4. Efter hvert oplæg drøftede vi dette i fællesskab eller i smågrupper.

Menighedsrådet arbejder videre med






visioner, der blev dannet i 2017. Dette arbejde skal have fokus på hvorfor og herfra
løsningsmuligheder på hvordan og hvad (jf. Sarah Aukens model)
på menighedsrådets offentlige møder eller på ”arbejdsdage” at have emner til uddybende
drøftelser fx rådgivningsdag, totalplaner, personalepolitik
arbejdsmiljø og personalepolitik
skal vi fokusere mere på bæredygtigt miljø og være ”grøn kirke”?
danne prioriteringer for langsigtede projekter
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Vision (dannet januar 2017)






Slangerup kirke er inkluderende
o Dynamisk i relation til de mennesker, der opsøger kirken og de mennesker som
kirken opsøger. I forhold til rum og bygningsværker indebærer det, at arkitektur og
indretning så vidt muligt skal spejle denne imødekommenhed.
Slangerup kirke er en kirke i tiden
o Et sted, hvor tidens krav til funktion og opfyldelse af konkrete gudstjenstlige og
musikalske behov søges opfyldt under hensyntagen til de historiske rammer
bygningsværket udgør. Der arbejdes med, hvilke krav dette stiller til rumlighed og
indretning.
Menighedsrådet tager vare på og respekterer kulturarven i forhold til kirkebygninger,
interiører, kirkens andre bygningsværker samt omliggende arealer - men pålægger samtidig
sig selv at arbejde for, at rummene funktionsmæssigt og indretningsmæssigt lever op til
nutidige behov.

Fysiske
rammer

aktiviteter

sognet

Menighedsplejen
Gudstjenesteudvalg
Børne – og unge
Børnekor
Minikonfirmander
Teenagere – ”efterkonfirmand”
Aktiviteter
Studiegrupper og prædikenværksted
Samvær efter gudstjenesten
Kirkekoret
Samarbejde med nærmeste sogne
Kulturelt
Koncerter
Udflugter
Arrangementer i byen
Kommunikation
Pjecer /nettet & oplysende materiale
Vedligehold af bygninger og mure og kirkegårde
Kingos Have
Kingos Minde (trappe)
Medarbejderne
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