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Visioner for Solrød sogn
Vi ønsker at være en lokalt forankret sognekirke.
Vi lægger vægt på at gøre evangeliet levende og nutidigt ved at være
imødekommende og vedkommende overfor alle, der bor i Solrød sogn eller har
tilknytning til sognet. Vi sætter pris på og er taknemmelige for, at så mange bruger
vores to kirker og vores kirkegårde. Blandt andet derfor holder vi mange forskellige
gudstjenester og lægger vægt på, at de kirkelige handlinger er personlige og
velforberedte.
Hver uge har vi besøg af mange børn og unge, vi har arrangementer for ældre og
mange samtaler og grupper for mennesker i sorg. Vi ønsker altid at møde mennesker,
der kommer til os i øjenhøjde, dér hvor de er. Vi ønsker i fremtiden at have flere
arrangementer for forældre til de mange børn og unge i sognet.
Vi har fokus på kvaliteten i vores PR i håbet om at nå ud til mange, da det er vores
vision, at vi er synlige i sognet.
Da vi har ekstra mange konfirmander, flere kor og mange, der deltager i vores
ældrearrangementer, arbejder vi også på at bygge til ved Solrød Strandkirke. Det er
en målsætning, at tilbygningen står færdig indenfor de nærmeste år, så vi på bedre vis
end i dag kan huse alle.
Vi ønsker, at alle, der møder os i kirkerne og på kirkegårdene, bliver taget varmt
imod, og vi lytter gerne til ønsker, der bliver fremsat.
Vi arbejder meget på, at vores sprog, liturgi og musik til gudstjenester og kirkelige
handlinger både er relevant og moderne og samtidig er med til at bære traditioner
videre.
Vi vil gerne skabe et godt arbejdsmiljø for ansatte og frivillige, derfor arbejder vi hele
tiden på at gøre det bedre.
Vi er glade for, at Joyful Noise holder til i Solrød Strandkirke og for alt det de
bidrager med. Vi har fokus på at udvide vores dialog med koret.

Vi har for de næste 4 år nogle fokusområder.
Kor:
Vi betragter vores kor for børn og unge, som vores specielle børne-ungdomsarbejde.
Det er vigtigt, at vi har kor, som giver børn og unge stor sangglæde. Vi ønsker, at så
mange som muligt, både drenge og piger, er med. Vi ønsker et bredt folkeligt
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repertoire, der må godt være flere populære sange med ved siden af salmer og det
klassiske repertoire. Vi satser mere på bredden end på et meget højt niveau. Vi vil
gerne give vores børne-, junior- og ungdomskor en selvstændig status, og give dem
glæde og lyst over at være i kirken.
Ved siden af disse tre kor ønsker vi et mere professionelt søndagskor, der ledsager
søndagsgudstjenesterne og evt. andre kirkelige handlinger musikalsk. Vi ønsker kun
optagelsesprøve til søndagskoret.
Vi er glade for vores voksenkor, Strandkoret, og de bidrag de giver til musiklivet i
sognet.

Babysalmesang:
Babysalmesangen fungerer godt. Vi vil gerne arbejde på at styrke aktiviteten lidt, så
der altid er en kirketjener i huset ved fællesspisning og præsterne kommer oftere på
besøg. Vi vil vi gerne knytte babyerne og deres familier lidt mere til kirkens øvrige
aktiviteter.

Salmesangen:
Vi vil gerne styrke fællessangen og salmesangen. Vi vil sætte fokus på salmesang i
gudstjenesteudvalget. Vi ønsker, at salmerne ligger i et toneleje, så flest mulige kan
synge med.

Kirkegården:
Visionerne for kirkegården ligger nu i en grundigt udarbejdet pleje og udviklingsplan
(henvisning). Vores velholdte kirkegårde er en omsorg for sørgende. Vi prioriterer
vores kirkegårde højt også økonomisk. Fokus ligger de næste fire år på
vedligeholdelse af kirkegårdene, som de fremstår nu, samt på den udviklingsplan der
eksisterer for afdeling A og B.

Bygningerne:
Vi lægger vægt på, at vores bygninger giver besøgende en mental ro, at der er
ordentligt. Vi vil arbejde på, at ét rum i forbindelse med udbygningen får et hyggeligt
mere hjemligt præg med en fast møbelopstilling.

Visioner

2/3

Solrød Sogn

Udarbejdet af Menighedsrådet

Sidst opdateret d. 21. maj 2019

Servering af mad og drikke:
Vi ønsker at servere mad og drikke til mange af vores aktiviteter og koncerter for at
støtte den gode samtale og det gode samvær. Det vi serverer, skal være indbydende
og af god kvalitet. Hellere en lille god servering end en stor mængde af dårlig
kvalitet. Vi tilstræber at købe økologisk, når det kan lade sig gøre på en nem måde.
Vi vil arbejde med idéer for, hvad vi stiller op med madspild. Og udarbejde en plan
for hver aktivitet med idéer til, hvad serveringen kan bestå af.

Koncerter:
Vi ønsker koncerter af god kvalitet og med folkelig bredde. Koncerterne skal først og
fremmest medvirke til at flere af sognets indbyggere får glæde ved deres kirke.
Koncerterne må gerne være en indgangsportal for sognebørnene til kirken. Vi vil godt
have kultur i vores sognekirke og mange musikgenrer i koncertprogrammet:
folkemusik, klassisk, jazz, pop og gospel. Vi synes, at det kunne være spændende,
hvis der til nogle koncerter var samarbejde mellem lokale musikere (fx musikskolen
og gymnasiebands) og kirkens musikere.

Foredrag:
Vi vil gerne holde to (store) aktuelle foredrag årligt med alment menneskelige emner,
som alle kan interessere sig for og hvor vi lærer noget f.eks. om hvordan vi tackler
livets store udfordringer. Der må gerne være gods i foredragsemnerne og vi må gerne
blive klogere af at være med.

Tirsdags Caféen:
Vi betragter vores TirsdagsCafé som et kirkeligt fællesskab med masser af hygge,
sang og med foredrag, der ofte har kirkelig karakter.

Formål
Vi gør alt dette, fordi vi gennem inddragelse og brobygning ønsker, at du skal kunne
udfolde dit kristne trosliv her i Solrød Sogns Folkekirke.
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