Visionsdagen i Sct. Pauls Kirke 1. marts 2013
Den 1. marts var 24 menighedsrådsmedlemmer og ansatte samlede til en drøftelse af arbejdet i Sct. Pauls
Kirke iden kommende tid.
Oplægget var, at alle deltagerne skulle komme frem med de visioner, som hver enkelt havde for arbejdet i
og ud fra kirken. Alle disse visioner blev drøftet og sorteret igennem to sessioner med gruppearbejde.
Til slut blev følgende stikord noteret til det videre arbejde i Menighedsrådet og på Menighedsmødet.

Emnerne blev samlet i 5 hovedområder:
Børn og Unge
Kirkerummet
Fordybelsesgruppen
Professionalisme og frivillighed
Synlighed:

Børn og Unge:
Ansættelse af ordineret teolog som sognemedhjælper med fokus på 15-30 årige. En brobygger mellem
kirkesamfundene (KFUM/K, Bykirken, Indre Mission m.fl.)
Vedkommende tænkes på sigt, også at kunne afholde gudstjenester.
Udvidelse af skole/kirkesamarbejde (blå mandag for konfirmander, udvidet
skole/kirkesamarbejde med Forældreskolen).
Dåbstræf + Børnefamilie sogneaftener. Invitationer kan udsendes med dåbskort.
Kunstbibel med billedillustrationer kunne gives til brudeparret
Kirkerummet:
Alter:
Krucifikset på alteret flyttes ned, så det ikke skygger for teksten ”Det er fuldbragt”.
Den 7-armede lysestage foreslås flyttet til en niche.
Alterdugen ændres eller fjernes.
Våbenhus:
Løber fra hoveddøren til indgangsdøren i kirkeårets farver.
PH-lamper ophænges i våbenhus.
Bede/Stillerum.
Knæfald.
Mariafigur i kirkerummet.

Bænke, stole, flygel:
2 forreste bænkerækker tænkes erstattet af stole og et flygel.
Fastmonteret lærred og AV-udstyr installeres i kirkerummet.
TV skærme foreslås opsat på søjlerne i kirken.

Fordybelsesgruppen:
Litteraturkreds.
Spiritualitet. Jesus bøn, lectio divina.
Åben Kirke. Større lysglobe efterspørges. Knæfald (evt. blot udvalgte steder i kirken)
Kl. 16.45: f.eks. mandag eller tirsdag kunne man mødes om at bede nedskrevne Jesus bønner
sammen (max. en time). Studerende evt. i samarbejde med en præst kunne lede det.
Tidspunktet for aktiviteten kunne måske også lægges tidligere på eftermiddagen.
Hverdagsaltergangen kunne forenkles i liturgien, således at den kan gennemføres uden
nødvendigvis at skulle involvere flere medarbejderressourcer.
Professionalisme og frivillighed:
Professionalisme og frivillighed skal ikke stå i modsætning til hinanden, men befordre og
berige hinanden.
Frivillighed er godt til at give medejerskab og ansvar for kirken.
Ansvar for at aktiviteterne har et vist kvalitativt niveau, uanset at det måtte være ved frivilliges
medvirken.
Har aktiviteterne ikke et vist kvalitativt niveau, kan det skade tilslutningen til aktiviteten.
Frivilligbørs foreslås etableret. Kan oprettes på kirkens hjemmeside.
(FU/Menighedsråd) Medarbejder med evner for musik og sognemedhjælperarbejde foreslås ansat.
Synlighed:
Kirkepladsen foreslås udnyttet til udadrettet aktivitet ifm. gudstjenester. F.eks. julesang uden for kirken
forud for højmessen 1. søndag i advent.
Udendørs gudstjenester på f.eks. kirkepladsen, Skanseparken.
Elektronisk informationstavle.
På Menighedsmødet den 13. juni 2013 når vi ikke omkring alle disse punkter; men alle deltagerne kan
vælge det ud, som man ønsker at fremhæve under drøftelserne af de tre punkter, der er på dagsordenen
(Se indbydelsen til Menighedsmødet!)
Velkommen til Menighedsmødet torsdag den 13. juni 2013 kl. 18.30
Udvalget for Menighedsmødet

