Seden Menighedsråd
Vision 2021-2024

Kære Sognemedlem
I menighedsrådet i Seden Sogn har vi i foråret og sommeren 2021 arbejdet med en vision for vores
arbejde. Vi har drøftet, hvad vores håb og drømme er for, hvad kirken skal være, hvordan vi bedst
når og understøtter dig og de mennesker, som bor i vores sogn og hvilken rolle kirken bør spille.
Der foregår allerede i dag rigtig mange gode ting i sognet, som vi ønsker at fastholde og
understøtte – og så har vi et fælles ønske om at nå endnu længere ud og bidrage i vores sogn. Vi
har fokus på det helt nære i hverdagen, men har også løftet blikket til, hvordan vi i det store
billede kan bidrage. Vi har valgt et fokus på de små fællesskaber, som vi gerne vil understøtte
yderligere, på hvordan vores aktiviteter kan nå endnu flere og hvordan også sognet kan spille ind i
FNs 17 verdensmål.
Vi håber, at endnu flere får lyst til at deltage i aktiviteterne og bakke op om menighedsrådets
arbejde og vores lokale kirke. Du er altid velkommen til at kontakte os.
Rigtig god læselyst.
Seden Menighedsråd

Vision for Seden Sogn
Vi vil bidrage til at flest mulig møder kirken og det kristne budskab. Vi vil skabe de bedst tænkelige
rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper. Vi vil danne
frirum for meningsfulde fællesskaber, fordybelse og tid til at opleve livet og hinanden.
Målsætninger
Seden Menighedsråd vil arbejde for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at kirkens gudstjenestelige og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange
åbne døre ind til kirken
at kirken tilbyder rum til fordybelse, trøst og fred
at kirken bliver ramme om mikrofællesskaber, der styrker livsglæde og modvirker
ensomhed
at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
at vi har ekstra fokus på at række ud til ældre og børnefamilier
at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige
”vi” og ”vores” om kirken og det kirkelige liv
at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og hvor de kristne
værdier afspejles i disse samarbejdsrelationer
at vi tør forny os uden at tabe traditionen
at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
at skabe de bedst mulige rammer for et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og
frivillige
at vi forholder os til FNs verdensmål

Indsatsområder
Mikrofællesskaber
Vi vil arbejde for at Seden Sogn danner rammen om mikrofællesskaber og bidrage til at sætte
virkelysten fri. Vi vil understøtte det gode møde mellem mennesker, sjælearbejde og
fællesskabsdannelse med et kristent udgangspunkt ved at lukke kirken og sognet mest muligt op
for mindre grupper af mennesker, der har noget på hjertet og som mangler rammerne for at
kunne danne deres fællesskab. Vi vil bruge vores nuværende lokaler mere aktivt og den
kommende nye sognegård skal afspejle ønsket om at støtte op om mikrofællesskaber.
Mindelunden
Mindelunden giver et nyt perspektiv og nye muligheder for at bidrage til vores lokalsamfund og
understøtte mikrofællesskaber, som bidrager til det gode liv og fællesskabsdannelse. Lokale

frivillige og virksomheder udviser et stort engagement og menighedsrådet har fokus på at søge
fondsmidler, da driften er uafhængig af sognet øvrige økonomiske forhold. Vi vil med
Mindelunden og arealet ved Skydebanen endvidere bidrage til sognet med rekreativ natur og gode
vilkår for biodiversiteten og dermed understøtte dyre- og plantelivets mangfoldighed.
Del af lokalsamfundet
Vi vil aktivt være en del af lokalsamfundet og understøtte det mange gode tiltag, der er og skabes i
sognet. Det betyder, at vi indgår i samarbejde som kirke med sognets institutioner fra plejehjem,
børnehjem over skole, daginstitutioner til idrætsforeninger, socialt frivillige foreninger,
borgerforeninger, diakonale tiltag og erhvervsnetværk. Vi er åbne overfor nye muligheder og
måder at samarbejde på med afsæt i kirkens virke. Det kan fx ske ved at vi bakker op om Fjordens
Dag med afholdelse af gudstjeneste i det fri og deltagelse i Fjordager i Farver. Ved fx at bakke op
om og være del af Bike Friend ordningen og på den måde at lukke kirken op, som del af det man
som besøgende møder i lokalsamfundet.
Sammenhænge
Vi vil ud fra et kristent udgangspunkt arbejde for at skabe flere sammenhænge i sognet og bidrage
til at flere på tværs af gode tiltag, frivillige og institutionelle, drager nytte af hinanden og skaber
nye relationer til gavn og glæde for mennesker i sognet.
Forkyndelse
Kirkens kerneopgave er forkyndelse af det kristne budskab gennem gudstjenester, dåb,
konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, vielser, begravelser mm. Vi er åbne overfor at
eksperimentere med nye former som fx udendørsgudstjenester ved Mindelunden med
efterfølgende samvær, eftermiddags- og aftengudstjenester samt særlige gudstjenester for
børnefamilier. Ligesom vi vil arbejde for at kirken rækker ud i nye former fx i forbindelse med
mindehøjtideligholdelse af 4. maj. Med andre ord har vi fokus på at øge tilstedeværelsen på en
måde så flere får glæde af vores arbejde og det kristne budskab.
Aktiviteter og kirkelig undervisning
Vi vil skabe meningsfulde fællesskaber.
Vi vil med kirkens børnekorsaktiviteter række ud og aktivt opsøge samarbejdspartnere som fx
Seden Skole. Vores spirekor skal blive del af gudstjenesten og være med til at skabe glæde og
oplevelser for fx vores plejehjemsbeboere, hvor det er vigtigt at vi kommer til dem.
Vi vil med konfirmand- og juniorkonfirmandundervisningen bidrage til at vores unge får et kristent
ståsted og kristne værdier at forme deres videre liv ud fra.
Vi vil udvikle familiegudstjenester med efterfølgende fællesskab eksempelvis i form af spisning, så
vi bidrager til at give børnefamilier et fællesskab i kirkelige rammer med et pusterum i en travl
hverdag. Vi vil se på, om det er muligt at skabe en ramme om en børnekirke, hvor vores børn kan
lære om det kristne budskab.

Vi vil fastholde sangaftner i kirken og sogneaftner med foredrag.
Vi vil styrke seniorfællesskaber gennem vores torsdagscafeer og aktiviteter, der rækker ud til
netop seniorer som fx ”Gammel og glad”.
Besøgstjenesten arbejder henimod at nå ud til dem, der har lyst og brug for besøg.
Frivillige
Vi vil gøre det let at være frivillige i menighedens arbejde. Vi værdsætter og har brug for frivillige
til at støtte op om de aktiviteter, som vi tilbyder i sognet. Vi vil understøtte ideer og tiltag fra vores
frivillige og give dem autonomi i deres arbejde, da vi tror på, at aktiviteter skabt af engagement fra
de udførende giver de bedste oplevelser.
Medarbejdere
Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Vi arbejder ud fra en høj tillid og at beslutninger
træffes bedst tættest på, hvor kompetencerne er. Vi uddelegerer derfor så megen
beslutningskompetence som muligt til vores medarbejdere i hverdagen. Vi har fokus på at skabe
en høj social kapital og en åben og tillidsbaseret kultur, hvor alle meninger skal høres og hvor der
er respekt om den enkeltes faglighed.
Kulturarv
Vi vil værne om vores kirkelige bygninger, som først og fremmest er rammen om vores arbejde,
men også er en vigtig kulturarv i vores lokalområde. Kirken formodes at være opført i 1412 og
”hospitalet” i kirkegårdens sydvestlige hjørne er fra 1737. Vi vil bidrage til at historien om Seden
Kirke bevares og udbredes. Kirkegården og Mindelunden er også en del af kulturarven, der værnes
om, men også et sted til fordybelse, sjælesorgsbearbejdning og ro for sognets borgere.
Det vil vi gøre ved at fortælle historien på vores hjemmeside, arbejde med at skabe kirkelige aftner
med rundvisning og formidling af bygningernes betydning igennem tiderne for forkyndelse af det
kristne budskab.
Kommunikation
Vi vil sikre, at vores tilbud og arbejde er tilgængelig for Sognets medlemmer gennem Kirkebladet,
hjemmesiden og Facebook. Vi vil også fortsat arbejde med online gudstjenester, så flere får
mulighed for at deltage.

FNs verdens mål
I vores arbejde støtter vi op om FNs verdensmål. Vi arbejder med flere verdensmål men vi har et
særligt fokus på følgende verdensmål:

Konkret tænker vi vores arbejde i relation til delmålene:
3.4.1
11.4.1
11.7.1
17.17.1

Livsstil – indsatser der styrker sundhed og trivsel – både mentalt og fysisk
Kultur- og naturarv – indsatser der styrker beskyttelsen og bevarelsen af verdens
kultur- og naturarv
Adgangsforhold – indsatser der styrker universel adgang til grønne og offentlige rum,
især for børn, ældre mennesker og personer med handicap
Partnerskaber – indsatser der fremmer partnerskaber og samarbejde på tværs af
virksomheder, kommuner, foreninger m.m.

Det betyder, at vi i vores arbejde grundlæggende har fokus på at bidrage positivt til den mentale
og fysiske sundhed fx ved at skabe rammer for mikrofællesskaber og arbejde for at mindske
ensomhed. Ligesom sjælesorgsarbejdet fra præsterne har til formål at hjælpe mennesker til en
bedre hverdag og at kunne hvile i sig selv.
Det betyder, at vi formidler og bidrager til at udvikle det kristne kulturgrundlag som vores samfund
hviler på og er rundet af. At vi med vores arbejde med de kirkelige bygninger og Mindelunden
bevarer og værner om kultur- og naturarv.
Det betyder, at vi i vores arbejde med Mindelunden og Kirkegården arbejder med tilgængelige
grønne rum åben for alle med rum til fordybelse.
Det betyder, at vi arbejder med et udgangspunkt i at bidrage på tværs med et kirkeligt
udgangspunkt i lokalområdets aktiviteter og understøtte dannelsen af mikrofællesskaber.

