Sammenfatning af visionsdebat i
Slangerup menighedsråd 24. januar 2012
Aftenens emne blev præsenteret: En drøftelse af visioner for Slangerup kirkes og menighedsrådets arbejde.
Henvisning til organisationskonsulent Lisbeth Lang Henriksens bog: Værdibaseret ledelse – forandringer på
vej i folkekirken.
Det er meningen, at aftenens drøftelse skal danne grundlag for en fortløbende samtale i menighedsrådet om
værdier, målsætning og prioritering af opgaver.
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Som kirke er vi i den ’heldige’ situation, at vores overordnede opgave/mission er givet, nemlig forkyndelse
af evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser.
Eksistensgrundlaget er det, der er det særlige ved vores sogn. Det skal udtrykke meningen med at være
kirke her. Eksistensgrundlaget er det, vi er. Hvordan ser sognet ud fx alders- og erhvervsfordeling, til- og
fraflytning m.v? Vi skal kende vores eksistensgrundlag, før vi på et fornuftigt grundlag kan arbejde med
værdigrundlag og målsætninger.
Værdigrundlaget siger noget om måden, vi opfylder missionen på. Værdigrundlaget er en fælles ramme at
arbejde ud fra.
Visionen går ud på at beskrive, hvad vi vil skabe sammen i fremtiden. Hvor ser vi os selv som kirke og sogn
om 2, 5 eller 10 år?

Opsummering af spørgsmål og emner fra drøftelsen.
Nedenfor er opført synspunkter/emner, som blev fremført i samtalen. Der er ikke tale om en prioriteret
rækkefølge og heller ikke om, at der enighed i gruppen om de enkelte emners vigtighed.
Hvad synes du, er det mest grundlæggende værdifulde ved det kirkelige liv og arbejde?
-

Fællesskabet
Åbenhed
”Gå ud i alverden” og forkynd evangeliet
Kirken som budbringer af det overraskende perspektiv
At der sker noget nyt
Stabilitet og genkendelighed
Kirken som bærer af historien
Kirken som bindeled mellem tradition og fornyelse. Værne om traditionen og samtidig åbne sig mod
det moderne.

Hvad skal være kendetegnende for det kirkelige liv i Slangerup i fremtiden?
- Vægtlægning på indføring af børn og unge i den kristne grundfortælling. Børne- og
familieinitiativer.
- Sanselighed. Kirken skal i sin forkyndelse inddrage andre sanser end høresansen.
- Hverdagsagtig kirke
- Ændringer af kirkens indretning. Den nuværende stramme indretning begrænser brugen.
- Initiativer for den aldersmæssige mellemgruppe, voksne mellem 20 og 60?
- Skal målet være at fylde kirken med mennesker?
- Det kirkelige liv skal være som nu.
- Der skal selvfølgelig være adgang til kirken gennem våbenhuset, men der er mange andre veje.
Er der konkrete opgaver, der trænger til at blive gjort noget ved?
- Skærm/monitor i kirken
- Inventar ud!
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