
Visioner for kirkelivet i vore to 

sogne:

Staby-Madum pastorat. 



Menighedsrådsløftet.

• ”Undertegnede erklærer herved på ære 

og samvittighed at ville udføre det mig 

betroede hverv i troskab mod den 

danske evangelisk-lutherske folkekirke, 

så at den kan byde gode vilkår for den 

kristne menigheds liv og vækst”.



Folkekirkens opgave

• Staby og Madum kirke er en del af folkekirken. Folkekirkens opgave er 
defineret i betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift:

• ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele 
verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i 
Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske 
kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker 
ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men 
kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens 
overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, 
kirkelivet får i sogn, provsti og stift”. 

• ”Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”



Målsætning.

• At få integreret i kirken i det omgivende 

samfund.

• At præsten er synlig i lokalsamfundet.

At virke for kirkens sag, evangeliet forkyndelse, 

i respekt for arv/tradition. 

• At have modet til at eksperimentere med nye 

former – fx. gudstjenesteformer, nye salmer, 

undervisningsformer etc.



Hvad er det vi skal tage vare på? Kirken som et 

anderledes sted.  Salme 331…

”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,

som en helle midt i larmen står det underligste hus.

Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,

her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.

Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted,

hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens 

fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund,

og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund”.



Inspiration til visioner:

• inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at 
give medejerskab til kirken og et personligt 
forhold til kristendommen.

• tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, 
der gør kristendommen nærværende.

• invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.

• inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen 
om levet liv.

• kommunikere jordnært og højtideligt, 
genkendeligt og overraskende.



Visioner for kirkelivet..:
• •Er en del af lokalsamfundet

• •Er et åbent fællesskab med mod til at møde      

mennesker som de er.

• Involverer mennesker.

• Visionen udmøntes ved:

• I et åbent fællesskab er der plads til forskellighed.

• Man løfter i flok, og frivillighed er en naturlig del.

• Man bidrager med det man kan i løsning af praktiske 

opgaver, sparring og udvikling af både gudstjenester og 

aktiviteter ved kirken.



Det alm. præstedømme

• Enhver døbt er præst for Vorherre.

• Den lutherske praksis, at der skelnes mellem 

det almindelige præstedømme og det særlige 

præsteembede. ethvert menneske har sit 

embede at udøve.

• At inddrage lokale kræfter/personer i 

forkyndelsen, gudstjeneste, undervisning –

børnearbejde m.m.



Kirkens udfordringer i dag:

• Almindelig sekularisering af samfundet – afstanden 
mellem kirken og folk øges = afkristning af samfundet.

• Ikke længere selvfølgelig at kristen arv, tro og 
salmesang videregives til næste generation →
Traditionstab… Individualisme…

• Den enkeltes valg: Dåb? Konfirmation? Bryllup i kirke? 
etc.

• faldende medlemstal, dåbstal m.m.

• Humanismen har udfordret den kristne tro. Aggressiv 
ateisme.

• Vi har alle et ansvar for at gøre os i umage i den 
opgave vi har for kirkens trivsel.



Lade folk tage medejerskab over 

kirken.

• Som døbt er du medejer af kirken.

• Måske ikke altid de samme ”Tordenskjolds 

soldater” der arrangerer og inviterer til 

arrangementer.

• Måske gå ud og sig: Vi har rammerne – kunne 

du ikke tænke at stå for en aften, hvor vi….”



Målsætning: God kommunikation

• Gøre indsats for mere tydelighed.

• en rigtig god og opdateret hjemmeside

• Nyt  layout til kirkebladet

• Facebook-side vil kunne bringe arrangement-

omtale – bryllupsfotos m.m.

• Alm. medier – dagblade m.m.



Menighedsrådsløftet

•”Undertegnede erklærer herved på ære og 

samvittighed at ville udføre det mig betroede 

hverv i troskab mod den danske evangelisk-

lutherske folkekirke, så at den kan byde gode 

vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.


