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Opsamling på workshop om Kirken og landsbyforeningslivet
Workshoppen var organiseret i tre runder, og der blev afleveret en mængde gule sedler. Med rødt er
angivet topscoreren.
1.Runde: Problemanalysen. Kan samarbejdet være bedre? Hvilke forhindringer findes der?
Alt for dårlig kommunikation
Der skal to til et samarbejde.
Vanens magt
Fordomme om kirken og menighedsrådene. Dem og os.
For mange tilbud allerede
Menighedsråd skal også kunne samarbejde
Geografisk spredning. Sognefejder. Generationers uenighed. Alle holder på deres aktiviteter
Ofte tale om et kærlighed/had forhold
Fastgroede traditioner
Udskiftning af præster
Tordenskjolds soldater
Manglende opdatering af hjemmesider
Opgivende ånd
Kirkens image
2.Runde. ”Merværdi” for kirke, forening og landsby.
Større fællesskab, handlekraft og sammenhold når man kender hinanden. Skabe mere social kapital i landsbyen
Flere hænder og bedre økonomi. F.eks. organist der er timelærer på friskolen
Flere deltagere i forskellige møder og events. Mindre arbejde for de involverede
Tydeligt vise, at folk er velkomne.
Inviter bredt, -også ud over pastoratsgrænser.

Mere liv i landsbyen. Landsbyen får bedre overlevelseschancer. Lokalsamfundet bliver tiltrækkende.
Kirken bliver central i lokalsamfundet. Sjovere gudstjenester. Fælles forståelse opnås gennem fortløbende samarbejde
Skaber positiv omtale, Større involvering. Større tiltrækningskraft
Løfte i flok. Drage nytte af andres kompetencer. Flere ideer og større mangfoldighed. Pulje de fælles ressourcer
(menskeligt, organisatorisk og økonomisk)
Fordomme udviskes ved nærmere bekendtskab
Medlemsfastholdelse. Skabe større fælles ejerskab (Kirke/Forening)
Større socialt samvær samt øget omsorg og hjælpsomhed, fordi man kender hinanden fra forskellige funktioner i
landsbyen
Et bedre åndeligt, socialt og kulturelt landsbyliv. Også med ”tværfaglige” møder.
Landsbysamråd er meget vigtigt. Hvor man lærer hinanden at kende og planlægger ting sammen.
3. Runde. Ideer og erfaringer/Vidensdeling.
Lav en fælles arrangementskalender
Lav en velkomstpakke, hvor alle landsbyens foreninger præsenterer sig.
Friluftsgudstjeneste, hvor andre foreninger kan give indspil til arrangementet
Fælles kirkebil
Arbejde på at etablere et fælles sognehus, hvor der også er plads til idræt og kultur
Lave Sankt Hansbål/arrangement på skift.
Lave påskevandringer med skolen (og foreningerne)
Fælles Fastelavnsfest (Menighedsråd, Brugsen, Idrætsforeningen)
Fælles gudstjeneste med efterfølgende lystænding på landsbyen torv. Også med kirkekoret. 1.ste søndag i advent
Grejbank. Bruge Borgerforeningens flagalle omkring kirken til Bryllup, Dåb og konfirmation
Holde julemarked sammen
Fra kirkegård til kirkelund. Park og legeplads på dele af kirkegården
Inddrage kirkens udenomsarealer til et landsbyforskønnelsesprojekt (Som i Kongerslev)

