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VISIONER 
   

 

 

 

Lemvig-Heldum Menighedsråd  

 

I henhold til ”Arbejdspapir” udsendt fra Viborg 

Stift til støtte for menighedsrådenes visionsdrøftelser 

har Lemvig-Heldum udarbejdet nedenstående 

visioner. 

 

Drøftelserne har fundet sted som et punkt på menighedsrådets 5 møder i 2. 

halvår 2017. 

Evalueringen er foregået på et menighedsrådsmøde den 23. januar 2018. 

 

 

 

 

Vision: Religiøs åbenbaring, drømmesyn, digterisk syn, hvad der i form af et billede viser sig for ens 

indre blik, fremtidsperspektiver. (Kilde: Gyldendals fremmedordbog, 11. udgave)  
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Menighedsrådets visioner vedrørende gudstjeneste: 
 

Den almindelige gudstjeneste er velfungerende i begge kirker.  

Visionen:  

At fastholde dette ved fokus på alle elementer af en gudstjeneste og et fortløbende arbejde 

med liturgien og salmesangen. Det bør ske i respekt for traditionen og de autoriserede 

ritualer. 

 

Den almindelige gudstjeneste kan ikke stå alene.  

Visionen: 

At fastholde og udbrede den brede vifte af gudstjenester, der retter sig mod mere 

specifikke målgrupper. Der er et ønske om fornyelse af børnegudstjenester, 

ungdomsgudstjenester og familiegudstjenester, der aktuelt udgør en særlig udfordring.  

 

Musikken og salmesangen som særligt fokusområde. 

Visionen: 

At fastholde en frugtbar vekselvirkning mellem tradition og fornyelse og bygge videre på 

den åbenhed, der er i menigheden for at synge nye salmer.  

At udvikle kormiljøet og sikre fødekæden til Lemvig Kirkes Ungdomskor.  

 

Menighedsrådets visioner vedrørende undervisning: 

 
Visionen: Et tilbud om kontinuerlig støtte hele livet igennem 

 

For de mindste (før-skolealder)  

Med en høj dåbsprocent har vi oftest den første mulighed for støtte allerede i forbindelse med 

præstens samtale med forældrene forud for dåben. En del er dog allerede begyndt til 

babysalmesang, som har en stor tilslutning. 

 

Vision: Arbejde på, at de øvrige tilbud til aldersgruppen må blive ligeså naturlige for familierne at 

deltage i – og at vi på den måde må være med til at støtte forældrene i at give kristendommen 

videre til deres børn – fortælle bibelhistorie for dem – synge salme – bede Fadervor.  

Vi oplever en stor deltagelse og interesse fra bedsteforældre, det vil vi gerne gøre brug af. 

 

For de større (skole- og ungdomstid) 

Udbygge det velfungerende skole-kirkesamarbejde, der er i indskolingen og mellemtrinnet, der 

allerede er – og ikke mindst arbejde på, at det også bliver naturligt at gøre brug af kirken i 

undervisningen i udskolingen. 

 

Med hensyn til mini- og konfirmandundervisning hele tiden tilpasse undervisningstilbuddene, så 

de fungerer bedst mulighed her hos os med de vilkår, der nu engang er. 

Vision: Finde en form, der kan vare ved fra barndom og ind i ungdomstiden. 

 

For de største (voksenlivet) 

Fortsætte med at prioritere undervisningsaspektet, når vi planlægger foredragsaftener m.m. 

Vision: Med mellemrum tilbyde undervisningsforløb af lidt længere varighed – studiekreds – 

introducerende undervisning i kristendom. 
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Menighedsrådets visioner vedrørende diakoni 

Lemvig og Heldum sognes engagement med diakoni er bl.a.:  

• Kirkens Dagligstue 

• Foredragsaftener 

• Besøgstjenesten 

• Våge- og aflastningstjenesten 

• Jul i Fællesskab 

• CD-udbringning (optagelser fra Gudstjenester) 

• Flygtninge-arrangementer 

• Juniorklub 

• Skumringssang 

• Kirketaxa 

• Spisefællesskab for alene-forældre 

• Kirkekaffe 

De to sogne får markant flere indbyggere over 60 år, hvilket kræver diakoni specielt med fokus på 

ældres behov. Indsatsen kræver frivillige med kompetencer svarende til behovet. Udvidelse af 

diakoni-tiltagene kræver flere frivillige end det nuværende antal. 

Af nye diakoni-tiltag kan nævnes: 

• Samarbejde lokalt med Aktivitetshuset/Borgerskolen 

• Samarbejde med demenskoordinator 

• Samarbejde med Integrationsforeningen med flere 

• Spisefællesskab for enlige mænd 

KONKLUSION: 

Diakoni kræver et betydeligt antal frivillige. Derfor er en af de væsentligste visioner at skaffe flere 

frivillige til at løse de nuværende opgaver og fremtidige engagementer, som for eksempel arbejdet 

med demente. Den kirkelige organisation, menighedsrådet, må satse på udbredelsen af det 

diakonale arbejde og synliggøre indsatsen, så flere får lyst til at være med til at gøre gavn for 

samfundets svageste. Synliggørelsen kan ske via lokale medier, sociale medier, men ikke mindst 

ved personlige kontakter. 

 

Menighedsrådets visioner vedrørende mission 

Det er vigtigt, at vi fortsat synliggør vore kirker, samt at vi forsøger at have kontakt til alle i vore 

sogne. Kirken skal være åben overfor alle og fortælle omverdenen om det kristne budskab, - dette 

i respekt for andres tro. 

Gennem forskellige former for samarbejder og relationer ønsker vi at udbygge dialogen på tværs 

af kirkelige sammenhænge i vores lokale område. Dette kan f.eks. være med fællesarrangementer 

af forskellig art. Vi ønsker at forholde os positivt til mennesker fra andre kirkesamfund og 

religioner, og vil gerne være indbydende over for disse, hvis de ønsker det. 
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Vi vil gerne være udadvendte med forskellige aktiviteter. Det kan bl.a. være med deltagelse i det 

lokale dyrskue, invitationer til forskellige grupper til specielle gudstjenester/andagter og andre 

aktiviteter. Vi ønsker at tilbyde at være kirke for alle. 

Vore relationer til venskabsmenigheden i Cameroun skal fortsat styrkes og udbygges. Dette ved 

gensidige besøg og andre former for oplysning. Derudover ønsker vi fortsat at støtte forskellige 

missionsprojekter. Menigheden skal løbende være med i dette bl.a. gennem indsamlinger m.v. 

Vi ønsker fortsat (gennem provstiet) at støtte udsendelse af lokale volontører, og efterfølgende 

høre om deres oplevelser i dagligdagen hvor de bliver sendt hen. 

 

Menighedsrådets visioner vedrørende god Kirkelig forvaltning af økonomi, 

bygninger og personale. 

Vi forvalter i menighedsrådet offentlige midler.  

Vi ønsker at forvalte disse midler på en åben, retfærdig og gennemskuelig måde, -  således at vi får 

mest mulig kirke for pengene. Dette alt sammen efter de gældende regler og med 

beslutningstagen på møder. 

Vi ønsker størst mulig åbenhed om vore beslutninger gennem offentliggørelse af referater fra 

menighedsrådets møder og af budgetter og regnskaber m.v. 

 

Vi ønsker at have så enkle arbejdsgange som muligt med vore samarbejdspartnere og ansatte.  

Vi ønsker ordentlighed omkring tingene, - at vi gør det, vi siger. 

 

Vi ønsker at være påpasselige omkring vore disponeringer, ligesom vi ønsker at opbygge gensidig 

tillid til vore ansatte, håndværkere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. 

 

Vi ønsker at kunne udøve rettidig omhu omkring vore bygninger.  

Vi ønsker at skabe gode arbejdsforhold for vore ansatte. 

 

Vi ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø for vore ansatte. Dette bl.a. gennem dialog omkring 

planlægning af ferie, fridage m.v., - og afløsningsaftaler i forbindelse med dette. 

Vi ønsker at fremme samarbejdet mellem vore forskellige grupper af ansatte, - dette i fortsat 

respekt for kompetencer og faglighed i arbejdet. 

Vi ønsker at den løn der udbetales svarer til indsatsen. 

Det er vigtigt med medansvar og indflydelse, så alle føler medejerskab i dagligdagen. 

Vi ønsker en god dagligdag for alle ansatte. 

 

 

 

 

 


