SPØRGSMÅL FRA ”KIRKE HOS OS”

SAMTALE OM KIRKE
Et menighedsråd har mange og spændende opgaver. Det er vigtigt at fastholde centrum: ”at skabe
gode vilkår for menighedens liv og vækst”. Det er overskriften over det hele!
Hvordan er den verden, hvor vi skal være kirke i dag?
Verden er i stadig forandring. Både den store verden og vores lokale verden. Også vi selv og vore
livsmønstre forandrer sig. Vi har masser af muligheder og skal hele tiden vælge. Vi har hele verden
tæt på, og vi prøver hver især at finde vores plads i den.
Det er vilkårene for kristendommen og kirkens møde med mennesker i dag.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvad er de vigtigste forandringer, der er sket i jeres lokalområde de sidste 30 år?
Hvordan vil I beskrive jeres lokalområde i dag?
Hvordan har forandringerne påvirket kristendommens og kirkens stilling i lokalområdet?
Hvad er i dag de største udfordringer for kirken hos jer?

Hvad vil det sige at være kirke - og hvad har kirken at sige og gøre i dag?
At være kirke er at være et fællesskab med Jesus Kristus som centrum. Kirkens former kan skifte
med tider og steder. Men fælles er, at vi i kirken fejrer gudstjeneste, oplærer i troens indhold, gør
noget sammen for og med hinanden, og samtaler med mennesker om tro. At være folkekirke er at
være et åbent tilbud om dette til alle, vi møder.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvad er det vigtigste ved kirken for jer?
Hvordan adskiller kirken sig fra andre institutioner og foreninger?
Hvilke muligheder har folk i jeres område for at møde kirken som er fællesskab om
gudstjeneste, undervisning, handling og samtale?
Hvad synes I, at I er hhv. gode til og mindre gode til i jeres lokale kirkeliv?

Hvordan skal kirkens arbejde udvikles hos jer?
Menighedsrådet har sammen med præst/er, andre ansatte og frivillige ansvar for at forme det
lokale kirkeliv, sådan at kirkens formål - at forkynde Kristus som hele verdens frelser - bliver
varetaget bedst muligt i netop jeres sogn. Det er en vigtig og betroet opgave, som udfordrer til
eftertanke om, hvor vi vil hen i de kommende år.
Spørgsmål
•
•
•

Hvilke drømme og visioner har I for jeres kirke for de kommende år?
Hvad kunne være det vigtigste mål at stræbe efter i det næste år?
Skal der prioriteres om i forhold til tidligere – i budgetter, arbejdsdeling o.l.?

God samtale!

SPØRGSMÅL FRA ”KIRKE HOS OS”

SAMTALE OM GUDSTJENESTE
Gudstjenesten er centrum i menighedens liv. Hvordan er den det hos jer?
Det afgørende ved en gudstjeneste er, at den giver et møde med den levende Gud.
Et møde med Gud er ikke noget vi kan skabe. Det vi kan gøre, er at tilrettelægge en gudstjeneste,
så der bliver de bedste betingelser for mødet med Gud. Gudstjenestens tilrettelæggelse er
præstens ansvar, men menighedsrådet kan understøtte nye ideer og kan, hvor præsten ønsker
det, inddrages i arbejdet og i gudstjenestens udførelse.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvordan har gudstjenesterne ændret sig hos jer de sidste 10, 20, 30 år?
Hvad sætter I pris på hos gudstjenesterne?
Hvad drømmer I om, når I tænker på gudstjenester fremover hos jer?
På hvilke områder kan menigheden inddrages i gudstjenesten eller i forberedelsen af den?

Hvordan skal gudstjenesten tilrettelægges, så der bliver de bedste betingelser for at den
bliver et møde med Gud, med de andre og med sig selv?
Gudstjenesten er et møde med Gud, men også med de andre og med sig selv. Gudstjenesten er
et fællesskab. De enkelte kristne er lemmer på Kristi legeme, skriver Paulus. Ved gudstjenesten
møder vi hver især os selv, men altid i det forhold vi har til Gud og til hinanden. En gudstjeneste
skal igennem sine former understøtte dette møde.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvad kan I gøre for, at både faste kirkegængere og kirkegængere, der f.eks. er til dåb, føler sig
som en del af samme fællesskab?
Skal der arbejdes med nye salmer, musikken i kirken, sproget for at den enkelte nås bedre?
Skal der være mulighed for at tale sammen efter gudstjenesten, evt. kirkekaffe?
Er der evt. brug for stilhed eller mulighed for at tænde et lys eller andre ændringer?

Hvordan hænger gudstjenesternes tidspunkter og former sammen med moderne
menneskers livsrytme og behov?
Når vi taler om gudstjenesten, mener vi ofte søndagens almindelige gudstjeneste. Men tidspunktet
passer ikke uden videre med livsrytme i dag. Der kan også være en hel selvstændig værdi i at lave
anderledes gudstjenester på andre tidspunkter, måske med særlige målgrupper, eller ved særlige
begivenheder.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvilke gudstjenester uden for højmessen synes I er relevante i jeres lokalområde?
Er der begivenheder i lokalsamfundet, hvor en gudstjeneste kunne være relevant?
Hvilke ressourcer har I til rådighed (menneskelige og økonomiske) til andre former for
gudstjenester?
Vil et samarbejde med andre menighedsråd om gudstjenester være relevant?

God samtale!

SPØRGSMÅL FRA ”KIRKE HOS OS”

SAMTALE OM DIAKONI
Hvorfor diakoni hos os?
”Diakoni” betyder tjeneste og handler om næstekærlighed mellem mennesker. Den bygger på at
Jesus selv gik rundt og gjorde godt. Diakonien blev en del af kirken allerede i de ældste kristne
menigheder og har været det siden. I disse år får flere kirker og menigheder interesse for at
arbejde med diakoni.
Spørgsmål
•
•
•

Hvordan får I skabt sammenhæng mellem gudstjeneste og diakoni?
Hvordan står det til med det offentliges varetagelse af sundhed og social omsorg i
jeres lokalsamfund?
Skal kirken på nogen områder have sin egen social- og sundhedstjeneste?

Hvad er diakoni hos os?
Diakonien har det samme indhold som humanitært arbejde. Den yder en indsats for udsatte
grupper og mennesker i en særlig livssituation. Det særligt kristne er, at diakoni-en bygger på troen
på Kristus og det kristne håb. Derfor er troen, kærligheden og håbet omdrejningspunktet for
diakonien, og dens særlige kendetegn er vedholdenheden.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvilke udfordringer stiller denne tid til kirkens diakoni?
Er der grænser for kirkens diakoni?
Hvilke udsatte grupper i nærområdet trænger til en diakonal indsats fra jer?
Hvilke opgaver har I som kirke ressourcer til at gå ind i?

Hvordan arbejde med diakonien hos os?
Den diakonale indsats skal organiseres med basis i menighedens fællesskab, men for den enkelte
skal den også være personligt motiveret. Der findes forskellige måder at organisere diakonien på.
Spørgsmål
•
•
•
•

Hvornår er den næstekærlige handling privat, og hvornår er det menighedens ansvar?
Hvordan finder I ud af, hvilken diakonal indsats jeres sogn har brug for eller kan gå ind i?
Hvem kan I henvende jer til om støtte og vejledning?
Hvordan får I den diakonale indsats organiseret, med en stor skare af frivillige?

God samtale!

