
 

Arbejde med første nøgleord: Fællesskab  
 

a) Hvilke erfaringer af fællesskab har vi, som har givet anledning til glæde, styrkelse i troen eller håb?  

(Følgende punkter handler om sognet) 

1. Forskellige aktiviteter i sognet så som kirkekaffe, fællespisning, sommerfest/sommermarked, 

bankospil og adventshygge giver bl.a. mulighed for at mødes og snakke med nye mennesker    

2. Sammensætning i sognet er god. Der er plads til alle og forskellige grupper har mulighed for at 

mødes og styrke fælleskabet   

3. Tætte relationer til hinanden i sognet  

4. Sognet er god til at favne børnefamilier. Der er undervisninger for børn i forskellige grupper 

5. An active community who enjoys and have a need to celebrate the Eucharist every Sunday 

6. A lively community who enjoys communication to God through their songs 

7. Sognepræsten p. Allen er præst for Tro og Lys, som bringer evangeliet til udviklingshæmmede og 

handicappede. Gruppens basis: Kristus er i blandt os i ord og handlinger. Sammen beder gruppen 
om fred og forsoning. Gruppen er glad for fælleskabet og vil ikke undvære det. Ingen skal føle sig 

alene, alle blive taget hånd om på en god og pæn måde 

 

(Følgende punkter handler om Kirke i Danmark og/eller Verdenskirken) 

8. Kirken i Danmark opleves fordomsfri og åben for andre kulturer og måde at vise tro på 

9. Communion shows a sense of belonging og smukt at alle kan modtage en velsignelse i stedet 

kommunionen  

10. Valfart i Åsebakken, Øm og i udlandet styrker kirkens fællesskab.  

11. Kirkens fællesskab styrkes også ved at melde sig til den katolske menighed man hører til, når man er 

i udlandet 

12. DUK - Det handler ikke alene om troen men også om fællesskabet  

 

b) Hvilke erfaringer af fællesskab har vi, der har vakt sorg, vrede, savn eller svigt?  

(Følgende punkter handler om sognet) 

1. Stort savn af Jesus blod og ”gamle” ansigter samt en del af sognets aktiviteter under 

coronatiden, derfor stor ønsker om genetablering af aktiviteterne 

2. Færre børn/unge kommer i kirke. Vi er også dårlige til at fastholde folk og børn/unge i 

kirken 

3. Vi har måske mere fokus på vores egen menighed 

4. Mass is often crowded and noisy especially on a Sunday. Many have found it difficult to 

concentrate or focus on the liturgy 

5. Dem som er syge og har ikke længere mulighed for at komme eller bidrage i/til kirken føler 

sig glemt; trist at blive valgt fra pga. handicap 

 

(Følgende punkter handler om Kirke i Danmark og/eller Verdenskirken) 

6. Nadverfælleskab kan ikke deles med andre kirkesamfund. Kan ikke være en del af 

nadverfælleskabet, når man er skilt eller gengift 

7. Præstemangel, derfor ønsker om at involvere lægfolk og gudstjenesteleder 

8. Meget lukket inde om os selv, vi er ikke gode nok til at komme ud og fortælle om vores tro 

9. De anklagede præster fik ikke oprejsning, selvom det viste sig, at der ikke var hold i 

anklagerne 

 

c) Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; 

positive og negative?  

Vi beder Helligånden om styrke og sammenhold. 



Arbejde med andet nøgleord: Deltagelse 

 

a) Hvilke erfaringer af deltagelse har vi, som har givet anledning til glæde, styrkelse i troen eller håb?  

(Følgende punkter handler om sognet) 

1. Mange frivillige i sognet; føler dejligt at blive brugt og at blive set/værdsat   

2. Sognet er positivt for alle indsats fra unge som ministranter og lektor 

3. Unges deltagelse i DUK og sognets undervisning.  

 

(Følgende punkter handler om Kirke i Danmark og/eller Verdenskirken) 

4. Man bruger Kirken som talerør for globale katastrofer - Lige p.t. Ukraine 

 

b) Hvilke erfaringer af deltagelse har vi, der har vakt sorg, vrede, savn eller svigt?  

1. Forældre og dermed deres børn skal fortsætte med at blive en del af kirken 

2. Better communication and delegation of responsibility regarding church cleaning 

3. Lack of attendance to church coffee (after the English Mass) is unfortunately because it is lunch 

time for most people 

4. Lack of the choir in the English Mass 

5. Kirken ligger oven på andre ting børn og unge prioriterer højere, fx fest 

6. Forældretvang ved fx børn skal ministrere  

7. Deltagelse af begravelse vækker sorg hos unge 

8. En øvelse fra DUK med at sige undskyld for sine syndere - det vakte sorg 

9. Dårlig adgangsforhold for handicappere mange steder 

 

c) Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; 

positive og negative?  

Vi beder Helligånden om styrke og sammenhold. 
 

  

Arbejde med tredje nøgleord: Mission 

a) På hvilke områder kan vi vidne om evangeliet enten i vores eget liv, i det kirkelige fællesskab eller i 

samfundet? 

1. Vis vores tro ved at fortælle, at vi er katolikker og via vores handlinger fx at være åben, tålmodig, 

tilgivende og tolerant på arbejdspladser og i hinandens fællesskab  

2. Vis gensidig respekt for og samarbejdsvillig med andre kirkesamfund 

3. Kirken kan åbnes for at andre kan se og opleve vores kirke, fx midnatsmesse fra DR, kulturnat giver 

indblik i, hvordan den katolske messe er  

4. Flere informationer om kirken online og information om hvorfor vores messer udfolder sig som de 

gør 

5. Det er ærgerligt, at folk ikke har store behov for religion i deres liv som konsekvens af vores 

velfærdssamfunds. I Danmark taler man ikke om tro, føler sig ensomt som katolik 

6. Cultural differences can cause insecurity among the young people. Peer pressure can be very hard 

on the youth especially in a liberal society. 

 

b) Når vi sammenfatter vores erfaringer, hvad tror vi så, at Helligånden ønsker at sige til os gennem dem; 

positive og negative?  

Vi beder Helligånden om at få mod og styrke til at stå ved vores kristne tro og at kunne omsætte 
troen til handlinger. 

 

 



Opsamling 
 
a) Hvilke ønsker har vi for Kirken fremover; i menigheden, i bispedømmet og måske i Verdenskirken?  

 

I sognet 

1. Styrker opgaver blandt børn og unge i sognet, involver dem i messer (fx ministrant, lektor, kor) 

2. Kan vi gøre familiemesser lidt mere spændende for at tiltrække flere børn og unge?  
3. Aktiviteter for unge, fx overnatning, LAN part, filmaften 

4. Aktiviteter for forældrene, fx voksenundervisning, familiegruppe i sognet 

5. Samler de ældre unge og deres forældre for at høre, hvad de selv vil i kirken 
6. Aktiviteter, coaches for konvertitter/nye i sognet. HUSK desuden at se, invitere ind, byde 

velkommen! 

7. Genetablering af forskellige aktiviteter i sognet efter Corona-nedlukningen, fx temaaften 
8. Flere aktiviteter i sognet om Jomfru Maria 

9. Savner tilbagemelding fra menighedsrådet om forskellige beslutninger 
10. Vær opmærksom på messetider 

11. Mulighed for skriftemål/bodsandagt eller for fælles absolution i stedet for skriftemål samt 

Sakramental tilbedelse 
12. Hvordan byder vi dem som sjælden kommer i kirken? 

13. Hvordan opsøger vi dem, som er bundet til hjemmet? 

14. Seat allocation at the back of the church for parents with smaller children or a form of babysitting 
with religious teachings until after the sermon.  

15. An open community and welcome ideas irrespective of race, creed or culture. It gives a sense of 
belonging. Establishing the relationship between the choir and the organist.  

16. Better communication and transparency regarding activities for children and the youth.  

17. Prayer groups encourages unity and strength 
18. Better Priest presence for guidance  

19. Constant reminder of our faith through bible studies. 

 

I bispedømmet 
 

1. Aktiviteter for unge på tværs af menighederne  

2. Mulighed for studiegrupper, retræter i sognet med hjælp udefra (fx en gruppeleder fra bispedømmet) 

3. Ønsker ordets gudtjeneste og rigere ritual (skal foregås centralt) 

4. Flere betaler kirkeskat 

 

I Verdenskirken 

1. Ønsker at Kirken er mere åben i forhold til nadverfælleskab (fx når man er skilt eller gengift), 
velsignelse af par af samme køn og kvinders rolle som fx diakon eller præst samt mulighed for at 

præster selv kan vælge at leve i cølibat eller gifte sig  

2. Pga. præstemangel ønske om at involvere lægfolk og gudstjenesteleder 

3. Kirkens mission er at forkynde og synliggøre Kristi kærlighed i verden ikke kun for menneskene, 

men også for alle de andre skabninger. Antallet af kristne veganere er stigende og mange savner 

dette aspekt i Kirkens fællesskab. Kirken burde i langt højere grad minde de troende om, at Guds 

kærlighed og barmhjertighed omfavner alle levende væsener og derfor bør vi også stræbe efter at 

gøre vores kærlighed mere og mere inkluderende til at omfatte hele skaberværket. Der menes, at det 

er en del af vores kristne kald og mission også at arbejde for bedre livsvilkår for dyrene og vi kunne i 

det mindste tage dem med i vores forbønner. 

 

b) Hvordan kan vi fortsætte samtalen og leve som en synodal Kirke? 

Starter bibelgruppe og studiegruppe, mere samvær med mulighed for samtale. Fælles aktiviteter som 
forbinder sognets mange grupper (dansk, engelsk, to kirkebygninger). Fortsætter fælles aktiviteter 

med andre kristne grupper i området. 

 

Til sidst og ikke mindst er vi taknemmelige for Paven Franses opfodring til at vi mødes, taler og 

tænker sammen 


