Sakskøbing Menighedsråd

Målsætning for Sakskøbing sogn i funktionsperioden 2016 – 2020.
Sakskøbing menighedsråd arbejder i troskab mod den danske
evangelisklutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Rådet vil skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i
Sakskøbing sogn ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med gudstjenesten
som det centrale. Folkekirken skal være rummelig og nærværende, så
medlemskab opleves som naturligt og værdifuldt.

Vores værdigrundlag:
Sakskøbing Kirke er menigheden og medarbejderne (ansatte, menighedsråd og
frivillige). Alle skal behandles på en sådan måde, at de glæder sig til arbejdet og
er stolte over at fortælle, hvor de gør en indsats. Som medarbejder i Sakskøbing
Kirke har man frihed under ansvar. Fleksibilitet er stærkere end regler, og tillid
er stærkere end kontrol. Da alle medarbejdere i fællesskab er Sakskøbing
Kirke, skal vi alle vise hinanden hensynsfuld ansvarlighed.

Fokuspunkter:
I funktionsperioden har vi følgende fokuspunkter, som strækker sig over
kortere og længere tidsforløb. Menighedsrådet vil forud for hvert års budget
evaluere og formulere synspunkter for den kommende periode. Fokuspunkterne
er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.
1.
2.
3.
4.
5.

Planlægning og synliggørelse af børne- og ungeaktiviteter.
Etablering af skovkirkegård ”Lunden”.
Reparation af kirkegårdsmur langs indkørslen ved Maribovej.
Pigekor, kammerkor, børnekor og kirkemusik.
Fælles kirkeblad.

6. Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene ved medlemskab af Folkekirken.
7. Vi vil optimere og vedligeholde bygningsmassen og gøre bygningerne
energirigtige. Rådet vil tilstræbe energirigtig adfærd.
8. Åben kirke i sommerperioden.
9. Vi vil søge efter flere frivillige.
10. Vi vil fortsætte samarbejdet mellem menighedsplejen og andre aktører
samt styrke fællesskabet.
11. Altertavle og prædikestol bør restaureres.
12. Kirkemusikalsk legestue for børnehavebørn.
13. Kurser for personale i førstehjælp, brandbekæmpelse m.m.
14. Vi vil gennemgå personalehåndbogen og revidere personalepolitikken.
15. Vi vil prøve på at begynde en udadvendt entreprenørvirksomhed i
forhold til andre kirkegårde.
16. Vi vil starte med indretningen af det gamle kapel som en del af Santiago
pilgrimsruten.
17. Vi vil styrke samarbejdet, arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på tværs af
faglige skel samt samarbejde godt med menighedsrådet.
18. Vi vil prioritere mediepolitikken højt.
19. Vi vil installere et kororgel i 2018.
20. Vi vil arbejde på at oprette et samarbejde med de andre sogne om fælles
medarbejdere.
21. Vi vil bakke op omkring landsindsamlingerne Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær.
22. Vi vil støtte Strandkirken på Marielyst.
23. Vi vil arbejde på at få kunst til at blive en del af kirkegården.

Politik og organisationsarbejde:
Vi vil undersøge og udvikle samarbejdsmuligheder med lokale foreninger og
organisationer.
Vi vil deltage i relevante tværpolitiske fora.
Således vedtaget på menighedsrådsmødet den 24/1-2017
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd

Vision 2017.
Vi ser for os en kirke, som dagligt sprudler af liv og aktivitet for alle hele livet
igennem.
Vi arbejder på, at Sakskøbing Kirke er et sted, hvor forskellighed er en styrke
- både med hensyn til alder, social status og kirkeligt ståsted. Vi ønsker, at
Sakskøbing Kirke er tidssvarende.
Således vedtaget på menighedsrådsmødet den 24/1-2017.
Ebbe Bressing
Formand for Sakskøbing menighedsråd.

