5.
Højmessen/Gudstjenesten
Vision:
- at sognets gudstjenester gennem bl.a. forkyndelse, sakramentforvaltning,
liturgi, salmesang m.m. skal formidle evangeliet om ”Kristus forkyndes
som hele verdens frelser” relevant og vedkommende for alle
generationer.
- at det bliver naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og
kirkelige handlinger.

Godkendt af menighedsrådet på møde den 26. august 2014

Gjøl Sogns Menighedsråd

Vision og mål for Gjøl sogn.

Frivillige

Som på alle andre områder er folkekirken i forandring, og brugere og
omverdenen ønsker individualisering og fornyelse. Forandring er sværere at
arbejde med end rutiner. Forandring er bevægelse – og bevægelse fordrer, at
man ved, hvor man vil bevæge sig hen.

Det er vigtigt i stigende grad at inddrage mennesker i alle aldersgrupper i
kirkens frivillige miljø.
Vi tror, at en del frivillige vil være interesseret i at have et medansvar og
indgå i et forpligtende samarbejde.

Der er brug for at formulere såvel langsigtede visioner (fyrtårn for arbejdet)
og mere kortsigtede mål.

Vi vil derfor invitere til frivilligt medarbejderskab i forskellige sammenhænge:
Sogneindsamling
Spis-sammen-aftener
Syng-sammen
Højskoledage

Det er vigtigt at menighedsrådet får sat ord på, hvordan man ønsker at være
kirke i dagens Danmark. Der skal sættes nogle pejlemærker op for arbejdet.
Hvis visionen og retningen er klar, vil mange andre afgørelser og
prioriteringer falde på plads. Hvis ikke menighedsrådet har formuleret en
retning for arbejdet, kan den ene indsats være lige så godt som den anden.
Det er afgørende, at der er ejerskab for formulerede visioner og mål, og at de
er formuleret i dialog mellem menighedsråd og medarbejdere. Vi ønsker at
være åbne for forslag og initiativer fra sognets beboere.

Spaghetti-gudstjenester
Kirkekaffe
Afvikling af diverse aktiviteter

Vores visioner og mål skal dels være et værktøj for arbejdet i
menighedsrådet, og dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets
holdninger over for sognet.

Mad (lave kaffe, bage kage, dække bord)
Gudstjenesteafvikling (salmebøger, lys, blomster, læsninger)

Vores visioner og mål skal afspejle sig i budget og regnskab.

Besøgstjeneste

Visioner og mål er dynamiske størrelser, der skal tilpasses og revideres
løbende.

Som en lille påskønnelse af frivillige medarbejderes indsats afholdes en gang
om året en frivilligaften for alle frivillige.

I menighedsrådet håber vi, at visioner og mål kan være med til at skabe et
bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende
udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne
opgave.

Fra visioner og mål - til konkret handling.
Visioner og mål kan ikke stå alene, og formuleringen og tilblivelsen af dem
fører i sig selv ikke til de ønskede forandringer eller resultater.
Forudsætningen for at komme ”i mål”, er naturligvis, at visionerne og målene
omsættes til konkrete handlinger og beskrives i så konkrete handleplaner
som muligt (hvem, hvad, hvornår, hvordan?).

Folkekirkens opgave.
Kirkens opgave er iht. betænkning 1477 formuleret sådan: ”Folkekirkens
mission som kristen kirke er at forkynde Jesus Kristus som hele verdens
frelser”.
Denne opgave må danne udgangspunkt for alle opstillede visioner og mål for
menighedsrådet i Gjøl Sogn, og alle de konkrete handlinger og alle de former,
kirkelivet får, må tjene denne opgave.

Fokusområder.
Menighedsrådet har udvalgt – i ikke prioriteret rækkefølge - 5 fokusområder:
1. Åbenhed og synliggørelse
2. Tro, liv og fællesskab
3. Kirke for alle aldre
4. Diakoni og det sociale aspekt
5. Højmessen/Gudstjenesten

1.
Åbenhed og synliggørelse
Vision:
- at kirken og dens virksomhed og funktion i lokalsamfundet er meget synlig
og i alle beboeres bevidsthed fremstår åben og aktiv lyttende.

2.
Tro, liv og fællesskab
Vision:
- at sognets beboere i stigende omfang oplever at være med i et
udfordrende og givende fællesskab.
- at inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens miljø.
- at sognets aktiviteter afspejler kristne grundholdninger, og at sognet er i
dialog med mennesker, som har andre livsforståelser end den evangelisk,
lutherske.

3.
Kirke for alle aldre
Vision:
- at såvel gudstjenester som kirkens øvrige tilbud og aktiviteter opleves
som vedkommende, på en sådan måde, at alle aldre og generationer
oplever en kirke med et tilbud til dem.

4.
Diakoni og det sociale aspekt
Vision:
- at styrke og udvide vores diakonale indsats og engagement og at udvise
kristen næstekærlighed i praksis, ved menneskeligt nærvær og omsorg for
mennesker, der har det svært.
- at de diakonale aktiviteter er åbne for alle i sognet.

