Visioner og mål for Stenderup Sogn 2016

2016
Mål – og visionsmøde i Kirkehuset den 13. april 2016
Én gang årligt revideres materialet på et evalueringsmøde med deltagelse af menighedsrådet, kirkens
præster og ansatte ved kirken.
Deltagere den 13. april 2016:
Præster:

Trine Taylor

Ansatte ved kirken:

Graver Leif Kruse, gravermedhjælper Helle Bramming, organist Eva Kirkegaard,
kirkesanger Gunhild Christensen

Menighedsrådet:

Elly Christensen, Marianne Østergård,
Ole Hansen, Inga Laursen, Inger Margrete Andersen
samt suppleanter Tina Thomsen og Conny Larsen.

Stenderup Sogn
Stenderup sogn er et sogn med 1045 indbyggere, hvoraf 920 personer er medlemmer af
folkekirken.
Stenderup sogn er et af tre sogne i Ansager Pastorat, som p.t. betjenes af to fuldtidspræster.
Der er p.t. gang i en ændring af denne sognestruktur i forbindelse med præsteskift. Ændringen
består i, at Stenderup sogn adskilles fra Ansager og Skovlund sogne, som begge hører til Varde
Provsti og Varde Kommune. Ansager – Skovlund Pastorat oppebærer derefter en fuldtidsansat
præst. Stenderup sogn hører til Grene Provsti i Billund Kommune og bliver pr. 1. jan. 2017 et
selvstændigt pastorat under navnet Stenderup Pastorat med kirkebogsførende præst med
bopælspligt i Stenderup. Den kommende præstestilling vil bestå af 50 % præstelig betjening af
Stenderup sogn og 25 % bistandsforpligtelse i Grindsted sogn samt forventeligt en lokalfinansieret
ungdoms/studenterpræst med en kvote på 25 %.
Stenderup sogn er en del af Den dansk Folkekirke, og som sådan tager sognets kirkelige aktiviteter
udgangspunkt i den lutherske kristne grundholdning.
Sognets menighedsråd og ansatte ønsker at give den kristne forkyndelse gode vilkår gennem
mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed samt at varetage de pålagte samfundsopgaver så som
begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af kirkebygninger samt forvaltning af
kulturarv på bedste vis.
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Kirkens anliggende udmøntes i følgende hovedpunkter:
1. Gudstjeneste/ forkyndelse
2. Undervisning
3. Diakoni/ menighedsfællesskab
4. Information/ kommunikation
5. Medarbejdere/menighedsråd/ menighed
6. Ydre rammer: Bygninger, kirkegård og udenomsarealer
De seks punkter beskrives alle ud fra eksisterende praksis: Hvad har vi? og ud fra fremtidsplaner:
Hvad vil vi?
GUDSTJENESTE og FORKYNDELSE:

Hvad har vi?

 Søndagsgudstjenester om dagen
 Almindelige gudstjenester med eller uden altergang/ dåb
 Gudstjenester med børnekor/ minikonfirmander/ lovsang/ PowerPoint
 Velkomstgudstjeneste for konfirmander med forældre inden
konfirmationsforberedelse begynder. Indskrivning i Kirkehuset efter gudstjenesten
med orientering om forventninger til børn og forældre fra menighedsråd og præst.
 ”Degnegudstjeneste” – gudstjeneste uden præst.
 Byfestgudstjeneste i forbindelse med by – og sportsfesten omk. 1. juni. Kor/ musik
 Luciaoptog 3. søn. i advent
 Nabogudstjeneste nytårsdag kl. 16.00 med vin og kransekage efter gudstjenesten.
 Søndagsgudstjenester kl. 19.00 efterfulgt af kirkekaffe i kirken:
 Almindelige gudstjenester.
 Høstgudstjeneste i september. Musikindslag
 Alle Helgens Søndag med invitationer til de familier, der har mistet i årets løb.
Musikindslag
 Lysgudstjeneste i januar/februar. Musikindslag
 Hverdagsgudstjenester:
 Kartoffelgudstjeneste kl. 17 fredag før efterårsferien. Fællesspisning i Kirkehuset efter
gudstjenesten. Børnekor eller minikonfirmander medvirker.
 50 + gudstjeneste kl. 14.00 i juni med kaffe i Kirkehuset bagefter.
 Aftengudstjeneste kl. 21.00 med konfirmanders medvirken første fredag aften i marts
(i forbindelse med UK – Event).
 Advents – og julekoncert med Voksenkoret eller kor/ solister udefra.
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Plejehjemsgudstjenester på Engbo kl. 14.45 den første onsdag i jan., feb., marts, april,
aug., sep., okt. og nov.
 Pastoratsgudstjenester
 Nytårsgudstjeneste i Skovlund – Ansager hallen 2. søndag i jan. kl. 10.00 med
deltagelse af FDF fra Ansager og Stenderup samt KFUM spejderne fra Skovlund. Musik
ved Grindsted FDF orkester. De 4 åriges dåbsjubilæum markeres ved overrækkelse af
en boggave. Efter gudstjenesten er der optræden af en kunstner (i 2016 Sigurd Barrett,
i 2017 sangskriver forfatter, bugtaler og tryllekunstner Hans Jørn Østerby).
 Fællesgudstjenester/ nabogudstjenester, hvor der i Ansager Pastorat kun afholdes én
gudstjeneste pågældende dag.
Begrundelse:
1. ferieafvikling
2. menighedsfællesskab
3. resursebesparelse vedr. kirkebetjening
4. resursebesparelse vedr. varmeudgifter m.m.
I sommerferieperioden afholdes tre fællesgudstjenester kl. 10.00 - én i hver kirke.
Efter gudstjenesterne er der kirkekaffe.
Derudover afholdes der sædvanligvis fællesgudstjenester: 2. juledag, 2. påskedag,
2. pinsedag, julesøndag, nytårsdag, skærtorsdag samt ”Vi synger julen ind” en aften
eller søndag i december.
 Der arrangeres kørsel til nabogudstjenesterne efter behov.
 Kirkelige handlinger:
 2 - 3 bryllupper pr. år.
 Ca. 12 begravelser pr. år.
 Andet:
 Kirketasker med små bibelske bøger og legeting
 Maleark til dagens tekst
GUDSTJENESTE og FORKYNDELSE:

Hvad vil vi?

 Vision: vi ønsker

at kirken må være åben, synlig, nærværende, imødekommende og indgå i det lokale
liv.

at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige
handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.

at kirkegængerne må opleve fællesskab og nærvær.
 Mål:

Gudstjenesterne prioriteres højt resursemæssigt.

Der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke.

 Handleplan:

Der holdes gudstjeneste under mange forskellige former og på forskellige tidspunkter.
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De nuværende gudstjenester med og uden kirkekaffe, som beskrevet ovenfor,
fastholdes.
Der påtænkes
- flere hverdagsgudstjenester som erstatning for søndage.
- rytmiske gudstjenester
- salmesangsgudstjenester – gerne med lokale kræfter
- lovsangsgudstjenester
Udover til egentlige kirkekoncerter, vil der stadig blive gjort brug af solister og kor ved
gudstjenester i løbet af året.
Der er ønske om at etablere et børnehjørne nederst i kirken ved at fjerne et par
bænke i den ene side.
Kirketaskernes indhold suppleres og fornyes efter behov.

UNDERVISNING:

Hvad har vi?

 Konfirmandundervisning
7. kl. fra Stenderup Sogn inkl. UK Events og en tur til Harzen sammen med konfirmander fra
Ansager og Skovlund.
 Minikonfirmandundervisning
for 4. kl. fra Stenderup Skole v. kirkens organist og gravermedhjælperen m. fl. 40 – 45 timer
 RAMS:
Grydeklare undervisningstilbud fra Skoletjenesten til stiftets skoler.
 Børnekor v. kirkens organist og kirkens gravermedhjælper.
 Voksenkor (pr. 1. april 2016: 27 sangere i alderen fra 12 – 72 år)
Ledes af kirkens organist bistået af betalt pianist.
Medlemmer fra menighedsrådet hjælper med det praktiske.
 Kristendomskursus for voksne.

UNDERVISNING:

Hvad vil vi?

 Vision: Vi ønsker

at alle, uanset alder, bliver fortrolige med kristendommen og det kristne
budskab.
 Mål:

Der tilbydes undervisning og relevante aktiviteter til børn, unge og voksne.

Stenderup Kirke vil støtte det oplysende arbejde og samarbejde, der foregår mellem
skole og kirke.

Kirken ønsker fortsat at støtte op om det lokale FDF.
 Handleplan:

Børnebibel: Alle børn, der bliver døbt, får en børnebibel.
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Dåbsjubilæumsgudstjenester: Der inviteres til dåbsjubilæum for de 4 – årige børn (se
under gudstjenester). De fremmødte ”dåbsbørn” får en lille gave (bog, Dvd, CD).
Børnekoret (2. – 6. kl.) vil fremadrettet mere fremstå som et band, der vil gøre brug af
indkøbte instrumenter. Øvetiden vil som tidligere være 1½ - 2 timer efter skoletid. Det
tilstræbes, at sæsonen bliver fra skoleårets start til vinterferien året efter.
Børnene får en forfriskning hver gang. Kirken vil støtte kormedlemmers deltagelse i
børnekorfestival, hvis det skulle blive aktuelt. Børnekoret medvirker ved 2 - 3
gudstjenester i løbet af året.
Minikonfirmandundervisningen for 4. kl. fra Stenderup Skole vil som et forsøg foregå i
marts – juni, når børnekoret holder pause, da både børnekoret og
minikonfirmandundervisningen ledes af kirkens organist og gravermedhjælper.
Børnene får en forfriskning hver gang (brød og frugt).
Konfirmationsforberedelsen
Menighedsrådet ønsker at bibeholde konfirmandundervisningen i Kirkehuset, selv om
7. kl. går i skole i Grindsted.
Organisten er med som medhjælper ved konfirmandundervisningen.
Menighedsrådet ønsker, at samarbejdet med Ansager/Skovlund omkring
konfirmanderne fortsætter efter sogneadskillelsen jan. 2017. Det gælder bl.a.
konfirmandlejr i efteråret og UK – Events samt konfirmandtur til Harzen i foråret. Der
afsættes personaletimer til deltagende personale.
RAMS:
Stenderup Kirke vil fortsat være tilmeldt RAMS og vil opfordre Stenderup Skole til at
gøre brug af de undervisningsforløb, skoletjenesten tilbyder. Kirken betaler for
transport til Ribe Domkirke for de klasser, der deltager i projektet ”Et møde med den
danske salme”.
Voksenkoret
Menighedsrådet støtter op om Voksenkorets virke, som omfatter ugentlige korøvelser
i 30 uger samt medvirken ved 2 - 3 gudstjenester i Stenderup samt ved forskellige
lejligheder i Ansager og Skovlund. Der er ved at blive etableret et samarbejde med
Billund kirkes kor, hvilket kan give ekstra udgifter til aflønning af pianist. Kirkekassen
betaler kaffe til koret ved de ugentlige øveaftener samt et lettere traktement i
forbindelse med dets medvirken ved gudstjenester i Stenderup.
Der kan også blive tale om indkøb af noder og Codaafgifter.
Ledelsen af koret indgår i organistens løn. Pianisten får p.t. 450 kr. pr. gang.
Kristendomskurser:
Menighedsrådet vil støtte op om og være behjælpelig med, at kurser i
kristendom for voksne kan gennemføres enten lokalt eller i samarbejde med andre
sogne.

DIAKONI/ MENIGHEDSFÆLLESSKAB:


Hvad har vi?

”Musik og Stilhed” i ugen efter lysgudstjenesten, hvor lysene tændes igen.
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Månedsmøder på Engbo den 4. onsdag i måneden aug. – april med alsidigt indhold:
Rejse – og levnedsbeskrivelser, forfatterforedrag, sangeftermiddage, bibelforedrag,
prædikener, oplæsning o.m.m. Fremmødet er på 25 – 35 personer.
Det tilstræbes at holde honorarudgifter til foredragsholdere nede ved at spørge
”gratis” foredragsholdere inden for en radius af 40 km. Talere, der ikke vil have
honorar, får to flasker vin eller en blomst samt km penge. Talere fra organisationer får
en gave med til organisationen.

 Sogneudflugt sidst i maj med 50 - 70 deltagere. Delvis deltagerbetaling.
 Et fælles sognemøde med foredrag en gang om året for hele pastoratet på skift i de tre
sogne. Deltagerbetaling.
 Julekoncert med skiftende aktører og efterfølgende kaffebord i Teglgårdshallen.
 Foredragsaften i samarbejde med lokale foreninger.
 Kirkekaffe i kirken eller i Kirkehuset af og til.
 Der gives støtte til Kirkelige og sociale projekter efter ansøgning.
DIAKONI/ MENIGHEDSFÆLLESSKAB:

Hvad vil vi?

 Vision: Vi ønsker

at kirken kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet, så kirkens
anliggender bliver en naturlig og betydningsfuld del af folks liv.

at kirken kan være med til at gøre en forskel.
 Mål:

Der tilbydes aktivitetstilbud til såvel børn, unge som voksne.

Kirken vil samarbejde med lokale foreninger og organisationer.

Kirken vil støtte kirkelige formål lokalt, på lands – og verdensplan.

Mennesker, der har mistet må kunne finde hjælp i kirkeligt fællesskab.
 Handleplan

De ovenfor nævnte aktiviteter tænkes fortsat, dog overvejer menighedsrådet på sigt
at flytte månedsmøderne fra Engbo til Kirkehuset til et tidspunkt, hvor flere vil kunne
deltage. Samarbejdet med de lokale foreninger prioriteres i den forbindelse højt.

Menighedsrådet er opmærksomt på, at mennesker, der har mistet, kan have brug for
et tilbud om deltagelse i sorggrupper. Det undersøges, om nabosogne/ nabosognepræster vil være med til at oprette sådanne grupper, - alternativt om vi må
henvise til bestående sorgarbejde i Grindsted, da vi mener, at Stenderup – Krogager er
for lille et sted til at oprette egne grupper.

INFORMATION/ KOMMUNIKATION:

Hvad har vi?

 Hjemmeside www.ansager-pastorat.dk, hvor der findes oplysninger om gudstjenestetider
og kommende arrangementer samt rapportering/ visualisering af afholdte arrangementer
og med links til foreninger m.m. i de tre sogne.
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 ”Notitsen”, Fællesrådets lokale blad, som udkommer 4 gange/år. Her har menighedsrådet
købt plads, så det fungerer som kirkens kirkeblad
 Ind imellem annonceres der også i ”Ugebladet Ansager – Helle”.
 Plakater om aktuelle arrangementer ved ”Min købmand”, på Engbo, i Kirkehuset og i
Teglgårdshallen samt somme tider på skolen.
 Gudstjenestetavle lige inden for kirkelågen.
 På Fællesrådets hjemmeside www.stenderup-krogager.dk er der link til www.ansagerpastorat.dk
 Sogneportalen www.sogn.dk indeholder relevante oplysninger om Stenderup kirke og sogn.
 www.kirku.dk er en landsdækkende online kalender. Her kan man også søge oplysninger
om gudstjenester og møder i tilknytning til kirken.

INFORMATION/ KOMMUNIKATION:

Hvad vil vi?

 Vision:

At sognets befolkning får lyst til at deltage i kirkens aktiviteter og arrangementer.
 Mål:

At den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og kirkelige
aktiviteter på mange forskellige måder i forskellige medier.

At folk kan følge med i det, der sker i kirkeligt regi på linje med andre aktiviteter i
sognet.

At hjemmeside og sogneportal altid er opdateret med tid og sted for gudstjenester,
arrangementer, MR møder, mødereferater og visioner.
 Handleplan:

Når Stenderup bliver et selvstændigt pastorat ændres hjemmesiden og en ny udbyder
kan komme på tale.

Der er ikke planer om yderligere tiltag.

MEDARBEJDERE/ MENIGHEDSRÅD/ MENIGHED:

Hvad har vi?

 Menighedsrådet og de ansatte udtrykker stor tilfredshed med det gensidige samarbejde,
hvilket udmønter sig i en god atmosfære med en munter omgangstone, stort engagement,
fleksibilitet, hjælpsomhed og ansvarlighed fra alle sider.
 Kalendermøde en gang om måneden/ Medarbejdermøder mindst en gang om året/ årlige
MUS samtaler med menighedsrådets kontaktperson.
 3 årlige planlægningsmøder vedr. gudstjenester med deltagelse af præster, kirkebetjening
og menighedsrådsmedlemmer fra Ansager, Stenderup og Skovlund sogne.
 Der afholdes et menighedsmøde hvert år ifølge menighedsrådsloven § 41 stk. 2.
 Til almindelige gudstjenester er der som regel 20 - 30 kirkegængere, til specielle
gudstjenester 50 – 100 personer eller flere.
 Fra lokalbefolkningen er der god interesse for kirken/ kirkegården.
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MEDARBEJDERE/ MENIGHEDSRÅD/ MENIGHED:

Hvad vil vi?

 Vision og mål: Vi ønsker
 at alle vil føle ”ejerskab” og ansvar for kirken på alle planer.
 at ansatte og frivillige medarbejdere til stadighed ”gør positiv reklame for kirken”.
 at ansatte og frivillige ved kirken oplever anerkendelse af det arbejde, hver især
udfører.
 at den gode atmosfære må fortsætte og udbygges.
 at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.
 at alle, som har deres virke ved kirken, fører en åben dialog.
 at dårlig omtale og rygter undgås.
 at alle ved, hvad der forventes af dem.
 Handleplan:
 Menighedsrådet vil lytte til medarbejdernes og menighedens ønsker/ forslag/ ris og
ros og handle derefter.
 Der påtænkes oprettelse af en kirkemedarbejderstilling, som kan omfatte
minikonfirmandundervisning, medhjælp ved børnekor og specielle arrangementer og
menighedsrådsmøder, rengøring og tilsyn med Kirkehuset, opdatering af
hjemmesiden o.a.
 Menighedsmøde mindst én gang om året med orientering om kirkens anliggender.
 Medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer skal have mulighed for at deltage i
relevante kurser.
 Medarbejdermøder og udviklingssamtaler videreføres, APV opdateres løbende.
 Der udarbejdes et ”Årshjul” og en medarbejderhåndbog.
 Planlægningsmøder sammen med Ansager og Skovlund vedr. gudstjenester
videreføres efter sogneadskillelsen bl.a. af hensyn til organistens og kirkesangerens
tilknytning til begge pastorater.
 Sociale oplevelser (udflugter, kirkekaffe, studieture, julefrokost m.m.) fortsætter.
 Frivillige fra menigheden inddrages efter behov.
YDRE RAMMER: bygninger, kirkegård og udenoms arealer:

Hvad har vi?

 Velholdt 100- årig kirke og kirkegård.
 Orgel fra 1973 bygget af P. Bruhn og sønner: 9 stemmer og to manualer
 Kirkehus med
 konfirmandlokale til undervisning af ca. 20 elever og til møder af forskellig art (30 – 40
personer)
 depoter til musikinstrumenter og undervisningsmateriale samt kopimaskine.
 graverfaciliteter: graverkontor, frokoststue, bad og toilet.
 Værksted og maskinhus i tilknytning til kirkegården.
 Kapel og toilet tæt ved kirkens hovedindgang.
 Nabohus med henblik på udvidelse af P plads – huset er pt. udlejet.
8

Visioner og mål for Stenderup Sogn 2016
 Kirkegården fremtræder velholdt.
 Der er områder til kistebegravelser og urnenedsættelser samt anonym
begravelsesplads.
 Nyetableret plads med containere til affald og opbevaring/ aflæsning af grus og jord.
 P – pladser ved kirkens hovedindgang og ved Kirkehuset,
desuden benyttes P – pladser bag ved Stenderup Missionshus.
 Automatisk klokkeringning. Kirken er normalt åben fra kl. 08.00 – 16.00
 Projektor og lærred i kirken gør det muligt at anvende Power Point præsentationer.
 En flytbar scene kan sættes op foran alterskranken.
 Projektører til brug ved koncerter og anden optræden.
 Højttaleranlæg med headsets. Der er opsat højttaler i våbenhuset til brug ved
ekstraordinært stort fremmøde.
 Persienner i vinduerne på kirkens sydside.
YDRE RAMMER: bygninger, kirkegård og udenomsarealer: Hvad vil vi?
 Vision og mål: Vi ønsker

at det vil være muligt at fortsætte den løbende vedligeholdelse, så alt i og omkring
kirken fremtræder i orden og indbydende.

at kapellet på sigt kan anvendes hele året ved opsætning af køleanlæg.

at de ansatte på kirkegården har optimale arbejdsvilkår.

at kirke og kirkegård i det daglige kan være et sted til inspiration og fordybelse.

at der bygges en præstebolig med kontorfaciliteter.
 Handleplan:













Menighedsrådet vil sammen med de ansatte holde et vågent øje med bygninger, redskaber og
inventar, så fejl, skader og mangler udbedres hurtigst muligt og kan indarbejdes i
budgetterne.
Der bygges en hensigtsmæssig præstebolig med kontorfaciliteter.
Der tages stilling til beplantningen på kirkegården, idet flere træer væltede i
efterårsstormene i 2013.
Adgangsforholdene til graverkontor udvides, så kirkegårdens medarbejdere får bedre plads til
omklædning.
På grund af afskalning af kalklagene på ydre murværk på kirken, undersøger
Nationalmuseets kalkningstjeneste p.t. kirken. Når endelig rapport for kalkningstjenesten
foreligger, udarbejdes en plan for arbejdets udførelse.

Når renovationen af kirkens ydermur er klaret, ønskes våbenhuset renoveret.
Der er kommet ønske om, at pulpituret udvides, så der er bedre plads til musisk
udfoldelse omkring orglet.
Der er også ønske om at etablere et børnehjørne inde i kirken ved at fjerne et par
bænke i den ene side.
Det vil på sigt være naturligt at indtænke de sidstnævnte tre ønsker i samme projekt.
Det er ønskeligt, at der på sigt opsættes et køleanlæg i kapellet.
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