Visioner, mål og handleplan for Stenderup Sogn 2020
2020
Udarbejdet efter visionsmøde i Kirkehuset den 21. januar 2020
Én gang årligt revideres materialet på et møde med deltagelse af menighedsrådet, kirkens præst og
ansatte ved kirken.

Stenderup Sogn
Stenderup sogn har 1033 indbyggere, hvoraf 852 personer er medlemmer af folkekirken.
Stenderup sogn hører til Grene Provsti i Billund Kommune og blev pr. 1. jan. 2017 et selvstændigt
pastorat under navnet Stenderup Pastorat med egen præst med bopælspligt i Stenderup.
Præstestillingen består af 50 % præstelig betjening af Stenderup Sogn og 25 % bistandsforpligtelse i
Grindsted Sogn samt en af Grene Provsti lokalfinansieret ungdoms-/studenterpræst med en kvote
på 25 %.
Stenderup Sogn er en del af Den dansk Folkekirke, og derfor tager sognets kirkelige aktiviteter
udgangspunkt i den evangelisk lutherske kirkes grundholdning.
Kirkens opgave er iht. betænkning 1477 formuleret sådan: ”Folkekirkens mission som kristen kirke
er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser”.
Denne opgave må danne udgangspunkt for alle de konkrete former, kirkelivet får – også i
Stenderup Sogn.

Vision:
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.

Mål:
➢ Det er vores mål
•
•
•
•
•
•

at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger
og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
at alle sognebørn – også tilflyttere - må opleve fællesskab og nærvær ved
gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud.
at alle vil føle ”ejerskab” og ansvar for kirken på alle planer.
at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.
at ansatte og frivillige ved kirken oplever anerkendelse af det arbejde, hver især
udfører, og at alle ved, hvad der forventes af dem.
at der må herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog.
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•
•
•

at skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaver.
at fortsætte den løbende vedligeholdelse af bygninger og kirkegården, så alt i og
omkring kirken fremtræder i orden og indbydende.
at føre en ansvarlig økonomisk politik.

,

Handleplan:
➢ Vi vil
• holde gudstjeneste under mange former og på forskellige tidspunkter og sørge for, at der
hver måned også er almindelige gudstjenester med mulighed for dåb og nadver.
• bibeholde de særlige gudstjenester, som i flere år har haft god tilslutning: Nytårskur,
lysgudstjeneste, Musik og Stilhed, aftengudstjenester (høstgudstj. og Alle Helgen)
• holde en familiegudstjeneste i hvert kvartal (fastelavnsgudstj., byfestgudstj., 4 års
dåbsjubilæm, kartoffelgudstj.)
• videreføre 3 – 4 x morgensang/ aftensang/ andagt på søndage uden præstelig betjening.
• forsøge at få præster udefra til 3 – 4 gudstjenester om året.
• tilbyde lørdagsdåb ved forespørgsel, og når det af sognepræsten skønnes nødvendigt pga. få
søndagsgudstjenester, dog max 1 om måneden.
• tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn, unge og voksne.
• samarbejde med lokale foreninger og organisationer.
• støtte det oplysende arbejde, der foregår mellem skole og kirke i RAMS.
• støtte kirkelige formål lokalt og på lands – og verdensplan.
• bestræbe os på, at den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og
kirkelige aktiviteter ved at bruge forskellige medier.
• afsætte midler til personalepleje og kurser og til nødvendige arbejdsredskaber/ materialer.
• sammen holde et vågent øje med bygninger, kirkegård, redskaber og inventar, så fejl og
mangler opdages og udbedres hurtigst muligt.
• lytte til hinandens og menighedens ønsker/ forslag/ ris og ros og handle derefter.

Resurseforbrug
•
•
•
•
•
•

Gudstjenester under alle former prioriteres højt, så de ting, der skal bruges, er nutidige
og i god stand (projektor, PC, nodebøger, salmebøger, mikrofoner, højttalere m.v.).
Udover til egentlige kirkekoncerter, vil der blive gjort brug af solister og kor ved
gudstjenester i løbet af året.
Dåbsbørn får en børnebibel og en dåbsklud.
Kirketasker til børn under gudstjenesten suppleres op efter behov.
Der inviteres til 4 - års dåbsjubilæum, hvor jubilarerne får en bog eller CD.
Der tilbydes minikonfirmandundervisning for 4. kl. fra Stenderup Skole med besøg i
Kongernes Jelling. Undervisere: sognepræst og organist
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•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Konfirmandundervisningen for 7. kl. bibeholdes i Kirkehuset i Stenderup, selv om
børnene går på Lynghedeskolen i Grindsted. Organisten er pt. med som hjælper.
Organisten leder et børnekor ” Kids Band” og et voksenkor. Der budgetteres med en
medhjælper til Kids Band og en pianist til voksenkoret. Skovlund kirke dækker 45 % af
organistens løn og 50 % af pianistens.
Stenderup kirke har pt. ansat en gravermedhjælper i flexjob på omk. 425 timer/ årligt.
I stedet for yderligere at ansætte en fast gravermedhjælper til de resterende
gravermedhjælpertimer, rekvirerer vi hjælp fra Grindsted kirkegård og fra lokale folk,
som især hjælper til i grandækningsperioden.
Kirkens kirkesanger afløser mod honorar ved gudstjenester på graverens frisøndage.
Menighedsrådet undersøger pt., om der er basis for babysalmesang i 2021. Det vil give
en merudgift på 6.000 kr.
Der afholdes
o kirkekaffe ved nogle af gudstjenesterne – gratis
o fællesspisning ved fire familiegudstjenester årligt med delvis brugerbetaling
o julekoncert hvert år med efterfølgende kaffe – delvis deltagerbetaling
o onsdagscafé 10 gange om året – udgiftsneutralt
o foredrag 2 – 3 gange årligt ofte i samarbejde med andre foreninger - deltagerbetaling
o årlig sogneudflugt med delvis deltagerbetaling
Kirkekassen afholder udgifter til fortæring til
o børnekorets og minikonfirmandernes ugentlige samlinger
o kaffe til Voksenkorets øveaftener og til en let anretning en gang årligt
o kalendermøde første onsdag i måneden med deltagelse af medarbejdere,
kontaktperson og formand
o medarbejdermøde mindst en gang om året/ MUS-samtaler en gang årligt
o julefrokost for MR og personalet med ægtefæller
o studietur for personale og MR med ægtefæller ca. hvert andet år
o menighedsrådsmøder/ gudstjenesteplanlægningsmøder og menighedsmøder
Der afsættes penge til hjemmesiden og til annoncering i bl.a. Notitsen.
Kirken betaler for transport til Ribe Domkirke for de klasser, der deltager i projektet ”Et
møde med den danske salme”.
Der gives støtte til kirkelige og sociale projekter efter ansøgning.
Der afsættes resurser til indkøb af materialer, værktøj, maskiner, sikkerhedsudstyr,
arbejdstøj o.a., som de ansatte har brug for, så deres arbejde kan udføres på en god og
sikker måde.
Rapporterede fejl og mangler indarbejdes hurtigst muligt i budgetterne, så de
nødvendige midler til udbedring bliver bevilget.
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