Hvordan vil vi være kirke
under corona?
Samtaleoplæg til
menighedsråd 2021

Hvordan vil vi være kirke under corona, også i 2021?
• Samtaleoplægget er til brug sammen med en video, der præsenterer resultaterne af en ny
undersøgelse om, hvordan sogne og menighedsråd håndterede nedlukningen i foråret 2020
• Videoen lægger op til en drøftelse af, hvilke rammer vi som menighedsråd vil skabe om det lokale
kirkeliv under corona, og søger at give inspiration til drøftelsen
• Videoen bygger på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters rapport: ”Når folkekirken skal spille
efter reglerne, men uden for banen”, nov. 2020
• Rapporten kan læses her: https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-og-corona-1

HVORDAN VIL VI VÆRE KIRKE UNDER CORONA? – SAMTALEOPLÆG TIL MENIGHEDSRÅD 2021

Forslag til program for drøftelse ved fysisk møde
(ca. 1 time og 10 min.)
1. Mødet afholdes som fysisk møde. På forhånd vælges en ordstyrer og en referent. Ordstyrer har
på forhånd udprintet samtaleoplægget, så der er ét sæt til hver gruppe (3-5 personer pr. gruppe).
Ordstyrer introducerer videoen og tema for drøftelsen, som er ”Hvordan vil vi være kirke under
corona, også i 2021?” Husk kaffe/te  (5 min.)
2. Se videoen sammen på storskærm/projektor (20 min.)
3. Aftal en tidsramme for drøftelser i grupper, fx 25 min. Gå sammen i grupper på 3-5 personer.
Begynd med Tema 1. Tal sammen om emnet. Bidrag til, at alle kommer til orde.
4. Alle samles igen, og hver gruppe præsenterer de vigtigste pointer fra drøftelserne for deltagerne fra
de andre grupper. Referenten noterer ned (15 min.)
5. Er der pointer, som lægger op til, at vi laver en fælles beslutning, fx om telefonopkald til dem, vi
savner at se i kirken? Tag fælles beslutninger og aftal, hvem der er ansvarlig for at føre dem ud i livet.
Referenten opsummerer, så alle er klar over fordelingen af opgaver. Aftal at følge op på drøftelsen på
et punkt på næste menighedsrådsmøde. (5 min.)

HVORDAN VIL VI VÆRE KIRKE UNDER CORONA? – SAMTALEOPLÆG TIL MENIGHEDSRÅD 2021

Forslag til program for drøftelse ved online møde
(ca. 1 time)
1. Mødet afholdes fx på Skype (se Landsforeningens introduktion til Skype på https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2021/
guide-til-virtuelle-moeder). På forhånd vælges en ordstyrer og en referent. Samtaleoplægget rundsendes til
alle deltagere på forhånd, så det kan printes ud derhjemme. Ordstyrer introducerer videoen og temaet
for drøftelsen, som er ”Hvordan vil vi være kirke under corona, også i 2021?” Ordstyrer sørger for
skærmdeling, så alle kan se videoen sammen. Husk kaffe/te på kanden  (5 min.)
2. Se videoen sammen på hjemmecomputeren (20 min.)
3. Aftal tidsrammen for drøftelserne, fx 20 min. Udvælg fx to temaer, så det passer med tiden. Ordstyrer
læser introduktion og spørgsmål fra et tema op, og leder herefter en runde, hvor alle får mulighed for at
svare. Ordstyreren disponerer tiden. Referenten noterer hovedpointer i drøftelserne ned.
4. Når den på forhånd aftalte tid er gået, summerer referenten hovedpointerne fra drøftelserne op. Alle kan
supplere, så den endelige opsummering opleves som dækkende for jeres drøftelser (ca. 10 min.)
5. Er der pointer, som lægger op til, at vi laver en fælles beslutning, fx om telefonopkald til dem, vi savner
at se i kirken? Tag fælles beslutninger og aftal, hvem der er ansvarlig for at føre dem ud i livet. Referenten
opsummerer, så alle er klar over fordelingen af opgaver. Aftal at følge op på drøftelsen på et punkt på
næste menighedsrådsmøde (ca. 5 min.).
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Tema 1
Tag ansvar for personaleledelsen
Vi har som menighedsråd ansvar for personaleledelsen af sognets medarbejdere.
• Hvordan har vi formuleret og kommunikeret retningslinjerne for corona lokalt hos os?
• Oplever vi som hhv. menighedsrådsmedlemmer og medarbejderrepræsentant, at retningslinjerne er
klare og letforståelige?
• Har vi indtryk af, at deltagerne i gudstjenester og kirkelige handlinger oplever retningslinjerne som
klare?
• Kan vi gøre noget for at gøre det bedre?
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Tema 2
Behov for tydelig ledelse
Præsten har ansvar for ledelsen af gudstjenesterne. Menighedsrådet er arbejdsgiver for personalet,
med kontaktpersonen som det direkte led til medarbejderne.
• Hvordan ønsker vi at ledelsesretten skal varetages hos os?
• Hvem træffer beslutninger hos os, når det skal gå stærkt i en coronatid?
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Tema 3
Giver online gudstjenester mening hos os?
Ikke alle gik online med gudstjenester og aktiviteter under coronaen i 2020. Hvad giver mening hos os
her i 2021?
• Hvem kommer i kirke og sognegård i normale perioder? Er der andre, som vi gerne vil række ud til
nu?
• Er der nogle, som har mere brug for støtte fra kirken end ellers?
• På den baggrund, har vi behov for at lave onlinegudstjenester eller digitale aktiviteter i vores sogn?
• Eller er det vigtigere at tænke i nye, fysiske tiltag? Hvilke?
• Se evt. idékatalog i rapporten om folkekirken og corona, s. 293-304. 						
Link: https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-og-corona-1
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Tema 4
Kan vi nå dem, som holder sig hjemme?
Coronarestriktionerne forandrer sig løbende, og kirkelivet må indstille sig på perioder med aktiviteter, og
perioder, hvor der kun holdes korte gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Er der nogen, vi savner at se i kirken? Er der nogen, som vi ikke ser, fordi de holder sig hjemme?
• Kan vi fremme mulighederne for, at de kan komme?
• Hvis vi ikke kan det, kan vi så gøre noget for at holde kontakten til dem, mens de holder sig hjemme?
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