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Nyt fra menighedsrådet – november 2018
Visioner for menighedsrådets arbejde
Som tidligere omtalt i kirkebladet har det nu sammenlagte menighedsråd for Dronningborg og
Gimming sogne indledt en ny arbejdsform, hvor mere af menighedsrådsarbejdet foregår i udvalg.
Efterhånden er alle udvalgene kommet godt i gang med arbejdet, og med de mange gode og nye
initiativer, der udspringer af udvalgsarbejdet, må man også konstatere, at det er en arbejdsform, der
fungerer, og endda fungerer godt.
Arbejdet med at få den nye arbejdsform på skinner har naturligvis fyldt en del i menighedsrådets
første år. Derfor valgte vi at udskyde arbejdet med menighedsrådets visioner for valgperioden til
indeværende år, selv om et sådant visionsarbejde jo naturligt ville høre hjemme i en valgperiodes
første år. Menighedsrådet vedtog et visionspapir for valgperioden på menighedsrådsmødet i
september.
Menighedsrådet har valgt at udpege tre fokusområder, vi vil arbejde med ud fra folkekirkens
overordnede mission, som man også kan kalde ”folkekirkens vision”, og den lyder: ”at forkynde
Jesus Kristus som hele verdens frelser”. De tre fokusområder, som menighedsrådet har udpeget, er:
”samspil med lokalsamfundet”, ”undervisning” og ”kirkens sociale arbejde”.
Samspil med lokalsamfundet
I det første fokusområde, samspil med lokalsamfundet, ligger dels det arbejde, som er meget vigtigt
for menighedsrådet som et sammenlægningsmenighedsråd, nemlig at styrke samspillet mellem
Dronningborg og Gimming, så vi får ét pastorat med to kirker, som hver især bruges til det, de er
bedst til. Idéer til arrangementer og gudstjenester i Gimming, som også vil trække folk fra
Dronningborg, kunne være: aftengudstjenester, høstfejring og kyndelmissegudstjeneste. Vi vil også
meget gerne styrke Gimming Kirke som ”bryllupskirke”.
Ud over samspillet mellem Dronningborg og Gimming vil vi også vægte samspillet med
lokalsamfundet højt, altså samspillet med foreninger, plejehjem, skole, daginstitutioner, DAC,
dagplejer, bibliotek osv. Vi mener, samspillet med det omliggende samfund er væsentligt, fordi vi
grundlæggende ”går i kirke for at komme ud af kirken”. Kirken er ikke en isoleret størrelse, som
lever uanfægtet af, hvad der foregår kulturelt og mellemmenneskeligt på den anden side af
kirkediget. Alt, hvad vi laver i kirken, bør rette sig mod det fælles/det almenmenneskelige.
Undervisning
Det andet fokusområde, undervisning, omfatter, ud over regulær dåbsoplæring i form af
konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og babysalmesang, også eksistentielle
samtaler. Målet med undervisningen er at give samtalepartneren en oplevelse af, at evangeliet og de
store spørgsmål har noget at sige ind i hans eller hendes liv. Vi tænker også undervisning som
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bredere dannelse og som kulturformidling. Indimellem slår vores ord ikke til. Så må vi ty til
kunsten, musikken og poesien for at nærme os sandheden om mennesket, verden og Gud.
Kirkens sociale arbejde
Endelig ønsker vi at styrke kirkens sociale arbejde i Dronningborg og Gimming. Her tænker vi både
på sjælesorgen, altså samtaler med mennesker i nød, og på uddeling af julehjælp, samarbejde med
Kirkens Korshær og indsats mod ensomhed f.eks. i form af sangcafé og strikkecafé.
Vi håber, at vores visioner for menighedsrådsarbejdet også giver mening for jer uden for
menighedsrådet.
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