
                 

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed. 

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme forskellige folkekirkelige aktiviteter 

bedst muligt. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale. 

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så 

synlige som praktisk muligt i trykte og elektroniske medier. 

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.  

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar bør vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med 

provstiudvalget. 

3. Kirkegårdene: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at 

tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte 

helhedsplan for kirkegårdene, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede 

udvikling.  

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt. 

5 Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som 

muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den 

enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset. 

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v., bliver bevilget dette.  

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne 

udnyttes bedst muligt. 

Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle 

aldersgrupper i vore 2 sogne. 

Minikonfirmandundervisningen, ungdomskor og korskole prioriteres. 

I det omfang der er ledige ressourcer, tilbydes aktiviteterne også til vore nabosogne. 

Samarbejdet med skoler, institutioner kulturinstitutioner og frivillige organisationer søges bevaret.  

Samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.  

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked, sommeraktiviteter, kulturnat m.v.        

Familiearbejde og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 – 25 år søges styrket i det omfang, der kan 

findes ressourcer. 

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener, Kirkens 

Dagligstue, skumringssang, studiekredse og andre aktiviteter.  

Menighedsrådet er opmærksomme på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, 

hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket. 

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom 

menighedsrådet er åbent for evt. andre lignende aktiviteter.  

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.  

Det forsøges at etablere grupper af personer/ressourcer, der løbende kan inddrages. 

 

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 15. juni 2021. 


