Vision
En levende, rummelig og synlig kirke
Formålet med menighedsrådets arbejde
Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i
pastoratet, herunder at







sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
tilbyde fællesskaber for alle aldersgrupper
yde og støtte diakonalt arbejde
være åbne over for det omgivende samfund
skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes
særkende bevares (lokale traditioner)

Formålet vil vi opfylde ved:
 Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
 Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
 Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne,
diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale
foreninger og organisationer
 Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance
mellem arbejdsopgaver og ressourcer
 Velholdte og velfungerende kirker
 Velholdte og velfungerende sognefaciliteter med tidssvarende, driftssikker og
brugervenlig IT samt undervisningsfaciliteter, der understøtter kreative og
motiverende undervisningsformer, tilpasset de lokale behov
 Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner
 Målrettet kommunikation via forskellige medier

Særlige fokusområder
I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet forpligte sig på
følgende fokusområder:
 Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i
lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger,
organisationer og institutioner.

 Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle
interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendommen
og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
 Vi vil have fokus på, at kirken skal være relevant for mennesker i alle aldre og
livssituationer. Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der sikrer,
at kirken også opleves som vedkommende af dem, som ikke allerede har et ståsted i
kirken.
Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal
opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.

